Referat fra brukerråd
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Referent:

DDPS Brukerråd
20.04.16
12.30 -15.30
DDPS Avdelingsledelsen
Øvre Strandgate 2,
Drammen
Wenche Stenstrup
Anne-Grethe Terjesen

Tilstede:

Wenche Stenstrup – Mental Helse
Benedikte-Marie Lio- Mental Helse Ungdom
May Karin Tobro – Landsforeningen for Pårørende
innen Psykisk helse
Anne-Grethe Terjesen DDPS – Koordinator
Margrete Nysterud – Seksjonsleder DDPS
Katrine Hippe – Avdelingssjef
Invitert : Spes,sykepleier Trude Irene Gusaard
Leder av kontroll kommisjonen, Åse Schei

Forfall:

Bjørnar Elstad – A-Larm
Hanne M.H.Knudsen – LEVE

Agenda:

Saksliste:
Saksnr.

Beskrivelse

16/16

Leder ønsket velkommen (Brukerrådets interne time)
 Wenche gikk igjennom de punktene hun ønsket at man skulle ta opp
med ledelsen (se sak 19/16)
 Informasjon om møteplassen
o Det er møteplass den 28 april
o Temaet er «Å være pårørende til en med langvarig sykdom»
o Benedikte vil delta på dette møtet


17/16

Ny representant fra brukerutvalget - Eric Johanssen har trukket seg.
o Wenche tar kontakt med ledere for brukerutvalget

Innspill på nettsiden Drammen DPS
Trude Irene Gusgaard informerte om revideringen av nettsidene og fikk
følgende innspill:
Brukerrådet synes nettsidene var betydelig forbedret og var fornøyd med
endringene. Ettersom man er i utviklingen av nettsiden ønsket brukerrådet
å bli informert om når man hadde kommer lengre i arbeidet.
Se link til nettsiden:
http://www.vestreviken.no/omoss_/avdelinger_/drammen-distriktspsykiatriske-senterdps_/Sider/enhet.aspx

18/16
19/16

Godkjenning av referat fra møte den 24 februar og 30 mars
Referatene godkjennes
Tilbakemelding om besøket på Thorsberg
Leder av Brukerrådet tok opp en del punkter som pasientene belyste under
besøket, der følgende ble tatt opp:
 Bemanning på natten på den ene posten mangler.
o Vanskelig å få tak på de som er på vakt
o Ble engstelig
 Informasjon om Brukerrådet var mangelfull. Ingen av pasientene
hadde hørt om rådet.
Behandlingen
 Lite tid med behandlere
 Mangelfull oppfølging av medikamentell behandling
 Lite veiledning

1

Behandlingsplan – mestringsplan
 Man hadde lite eller ingen forhold til planen.
 Samtlige ga utrykk for at det var mye «død» tid og at de hadde lite å
gjøre.
Pårørendeinvolvering
 Lite fokus og pårørendesamarbeid. Her ble det nevnt at man savnet
at barn og ektefelle ble mer inkludert under oppholdet.
Miljø
 Man uttrykte at det var mange hyggelige pasienter og ansatte.
 Det var lite tilrettelagt dersom man hadde vanskelig for å bevege
seg.
Man hadde også en god dialog med ledelsen der en tok opp
omstillingsprosessen og hvordan man kunne styrke brukermedvirkningen i
seksjonen.
Oppsummering
Avdelingssjefen tar tilbakemeldingen videre til seksjonslederne. Videre ble
man enig i at brukerrådet burde være mer ut i avdelingen for å treffe og
informerer om brukerrådet.
20/16

Besøk av lederen for Kontrollkommisjonen(KK), Åse Schei
Hun fortalte om KK sitt mandat og rolle. Se vedlegg 1,2,3 og 4
Videre fortalte hun om hvordan de jobbet ovenfor pasientene og de
fagpersonell. Man synes det var nyttig å utveksle erfaringene. Man ønsker
at man etablerer en kanal mellom brukerrådet og KK.

21/16
22/16

Informasjon fra avdelingsledelsen
Gikk ut på grunn av tiden
Oppsummering/ Eventuelt
Ingen
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