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

DDPS Brukerråd
22.06.16
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
Bjørnar Elstad – A-Larm
Kjell Jensen - Brukerutvalget
Anne-Grethe Terjesen DDPS – Koordinator

Forfall:

Margrete Nysterud – Seksjonsleder DDPS
Katrine Hippe – Avdelingssjef

Agenda:

Saksliste:
Saksnr.

Beskrivelse

23/16

Leder ønsket velkommen (Brukerrådets interne time)
 Spesielt velkommen til den nyoppnevnte representanten, Kjell Jensen
fra Brukerutvalget.
 Wenche gikk igjennom en brukersak som hun hadde mottatt. De
diskuterte hva slags utfordringer ofte brukerne har i forhold til
behandlingen. Brukerrådet ønsker i større grad å ta slike saker opp i
rådet for å diskutere dette med ledelsen. Man kan da løfte opp noen
prinsipielle problemstillinger som man kan ta med videre inn i
organisasjonen.
 Honorar vil bli utbetalt når alle har levert inn honorar skjemaet. Det vil
ta litt tid for utbetaling da det nærmere seg sommerferien.
 Brukererfaringer knyttet til angst.
Brukerrådet hadde fått tilsendt et Høringsbrev om «Veiledende
behandlingsplan (VBP) med metoderapport» Brukerrådet setter pris på
å få muligheten til å komme med sine innspill i en slik viktig sak.
Ut fra tidsfristen, omfanget og kompleksiteten greier ikke brukerrådet å
komme med gode innspill. Dersom man ønsker innspill på slike saker i
fremtiden vil det være mer hensiktsmessig å be om å komme på møte
og legge fram dagen og være tydeligere på hva man vil ha innspill på fra
brukerrådet.


24/16

Wenche og Benedikte fortalte litt om de aktiviteten de hadde vært med
på både gjennom Brukerrådet og Mental Helse.

Informasjon fra Koordinator
 Prosjektet om brukermedvirkning
Den15 juni ble prosjektet presentert på siste samlingen i
programmet for kontinuerlig forbedringsarbeid i regi av HSØ.
Problemstilling for vårt prosjekt er «Er det mulig å påvise økt
brukermedvirkning på system- og individnivå i DDPS som resultat
av de ovennevnte tiltak?»
Presentasjonen vil bli lagt ved referatet slik at de som er interessert

1



25/16
26/16

kan se hva man har gjort og hvor langt man har kommet i prosjektet.
Se vedlegg A
Det er besluttet av HOD at det skal innføres pakkeforløp innen psykisk
helse og rus. Oppstartsmøtet er planlagt den 15 september
De første» pakken» som skal utarbeides er:
o Pakkeforløp for utredning ved psykiske lidelser, voksne
o Pakkeforløp for utredning ved psykiske lidelser, barn og unge
o Pakkeforløp for psykoselidelser
o Pakkeforløp for OCD
o Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge
Det legges ved en presentasjon i referatet som Prosjektdirektør Anne
Hafstad(Hdir) har utarbeidet. Se vedlegg B

Godkjenning av referat fra møte den 20 april 2016
Referatet godkjennes
Evaluering av brukerrådet
Wenche ba om innspill fra deltagerne og følgende innspill ble notert:
 Det var bra å ha 1 time der bare brukerrepresentanten kunne diskutere
litt løst og fast
 Mange interessante saker
 Lærerikt
 God gjennomføring av møtene
 Godt å ha støtte fra koordinator både i forbindelse med forberedelse og
det praktiske.
 Bra med en handlingsplan og årshjul
 Wenche uttrykte at hun var meget fornøyd med å ledet dette rådet.
Oppsummering
Representantene var fornøyd med arbeidet Wenche gjør hvordan møtene
gjennomføres.

27/16
28/16

Informasjon fra avdelingsledelsen
Ingen fra ledelsen var på møtet og saken ble ikke behandlet
Oppsummering/ Eventuelt
Leder ønsket god sommer. Representantene fikk en sommergave fra
ledelsen (en notatbok som er laget av Fretex)
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