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

DDPS Brukerråd
20.01.2016
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
Anne-Grethe Terjesen DDPS – Koordinator
Hanne M.H.Knudsen – LEVE
Bjørnar Elstad – A-Larm
Bente Dahl – Seksjonsleder i sak 3/16
Christine L Arka Carter i sak 6/16

Forfall:

May Karin Tobro – Landsforeningen for
Pårørende innen Psykisk helse
Eric Johanssen – Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon - RIO
Katrine Hippe - avd.sjef DDPS
Margrete Nysterud – Seksjonsleder DDPS

Agenda:

Saksliste:
Saksnr. Beskrivelse
01/16
Leder ønsker velkommen til Brukerrådets interne time
a)Møteplan og årshjul
Følgende møtedatoer og hovedtemaer er bestemt:
• 20 januar –
• 24 februar - Invitere Pasientombudet
• 30 mars - Besøke døgnenheten på Thorsberg
• 20 april - Inviter lederen av Kontrollkommisjonen(KK)
• 15 juni – Evalueringsmøtet
• 31 august - Medisinfrie behandlingsforløp
• 28 september – Pakkeforl øp
• 26 oktober – Opptrappingsplan Rus
• 30 november – Evaluering og avslutning
NB! Det er laget en egen oversikt over årshjulet (vedlegg 2)
b) Honorar
Viktig at man levere inn skjemaene innen angitt dato

02/16
03/16

C )Brukerrepresentant til prosjektet om brukermedvirkning.
Benedikte-Marie Lio fra Mental Helse Ungdom er med i prosjektet Kontinuerlig
forbedringsarbeid (brukermedvirkning) Det er ukentlige møter på mandager fra
kl 0900-10.00 i Øvre Strandgt 2.
Godkjenning av referat fra møte den 281015
Referatet godkjennes
Omorganisering og flytting
a) Lokaler
Seksjonsleder Bente Dahl informerte om at ruspoliklinikken hadde flytte over til
Øvre Strandgt 2. Samtidig flytter samhandlingsteamet og rehabiliteringsteamet.
Det blir en samlokalisering i 2 etg ved siden av poliklinikken. Bente ønsker å
involvere brukerrådet i forbindelse med å utforme lokalene, slik at brukere og
pårørende føler seg velkommene når de besøker avdelingen. Brukerrådet ble med
rundt i lokalene og ga råd og tips underveis.
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Innspill fra brukerrådet
 Viktig at pasienten og deres pårørende føler seg velkommende og trygge
 Dørene bør ikke være låst (ved inngangen)
 Sofa ved inngangen der man kan få litt drikke (Kaffe, The )
 Gangen til ”hvilerommet” virket dyster og mørk. Man får en følelse av å bli
forvist i en mørk korridor. Bør diskutere hva en kan gjøre for at det blir
triveligere.

b) Brukerrepresentant i samhandlingsteamet.
I forbindelse med omorganiseringen ønsker Bente Dahl å ha kontakt med en
brukerrepresentant fra brukerrådet. Bjørnar Elstad ønsker å bidra med sin
kunnskap og blir brukerrådets kontaktperson. Han jobber partallsuker fra tirsdag
til tirsdag hele 2016 og har i dette tidspunktet ikke anledning til å bidra.

04/16
05/16

06/16

07/16

Andre innspill fra brukerrådet
Brukerrådet er meget fornøyd med at man blir tatt med på råd før en setter i gang
med prosessen. De ønsker gjerne å være med videre hvis man trenger bistand.
Informasjon fra avdelingsledelsen: Utgår
Handlingsplanen
Wenche gikk igjennom hvert punkt på handlingsplanen der hun også hadde satt
opp hva som var gjort. Man diskuterte punktene og hva som man skal ha fokus på i
2016. Dette er satt opp i et eget dokument (vedlegg 1 -evaluering av
handlingsplanen)
Det som står med lyse blått skrift er det som er utført i 2015
Det som står med rød skrift er prioriteringer i 2016
Brosjyren - Samhandlingsteamet i Psykisk Helse og Rus i Drammen og Lier
Brukerrådet gikk igjennom brosjyren. Christine L Arka Carter fra
samhandlingstemaet var til stedet under behandlingen og tok med seg innspillene
tilbake til samhandlingsteamet.
Følgende innspill:
Man bør vurdere om man skal lager en brosjyre til ansatte og en til brukere og
pårørende. Det kommer ikke tydelig frem hvem brosjyren henvender seg til.
På bakgrunnen av dette var det en del innspill i forbindelse med begreper og ord
som ble brukt. Det ble også diskutert om hvilke informasjon en skulle ha på
brosjyren.
Andre ting som ble belyst:
Hvem kan få hjelp? Hva får man hjelp for?, Hvordan jobber man?
Kan det være aktuelt med mailtjeneste? Det bør stå at det er gratis tjeneste
Likte godt bildene og Baksiden ”Ta kontakt” var bra og informasjonen om at alle
kunne ta kontakt.
Eventuelt
Inntaksteamet ved Trude Irene Gusgaard har sendt inn en forespørsel om en
brukerrepresentant kan komme på fagdagen om inntaksarbeid i DDPS, den 1
februar kl 13.00-13.20. Man ønsker innspill fra en bruker som kan si litt om hva en
behandler bør tenke over på når en skriver i journal, nå som pasienten i større
grad skal få anledning lese den selv. (Min journal) se link :
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientjournal
Både Wenche og Benedikte-Marie Lio har sagt seg villig til å si noe om temaet den
dagen. Tidspunktet (kl 14.00) passert dårlig så koordinator sjekker om man kan
ha innlegget før lunsj. Koordinator lager forslag til en kort prestasjon som
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brukerrådet vise frem.
A) Vedlegg 1: Evaluering av handlingsplanen for 2015 og prioriterte oppgaver i 2016
B) Vedlegg 2: Årshjul – møteplan 2016
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