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

DDPS Brukerråd
28.09.16
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
Margrete Nysterud – Seksjonsleder DDPS
Katrine Hippe – Avdelingssjef

Forfall:

Hanne M.H.Knudsen – LEVE

Agenda:

Saksliste:
Saksnr.

Beskrivelse

29/16

Leder ønsker velkommen (Brukerrådets interne time)
 Planlegging av besøk til poliklinikkene den 30 oktober.
Fast punkt:
 Informasjon fra brukerrepresentantenes aktiviteter utenom
brukerrådet.
 Benedikte: Kontinuerlig forbedring er nå inne i sluttføring av
prosjektet. Videre informerte hun om at Mental Helse Ungdom sin
åpning av et nytt treffsted for de mellom 14 og 31 år. Arrangement
8. okt. Oda Ryg.
 May Karin fortalte at LPP Buskerud planlegger et arrangement den
9 november der foredragsholder er Arnhild Lauveng
 Bjørnar informerte om at A-Larm vokser. De har utvidet sin
virksomhet til Telemark og ønsker nå å etablere seg i Buskerud
 BU v/ Kjell Jensen informerer om at prosjektet psykiatrisk sykebil er
avsluttet. Pasienter vil bli fraktet med ordinær sykebil.
Er brukerrepresentant KAD psykisk helse og rus

30/16

Handlingsplan
 Verdensdagen blir ikke arrangert dette året i regi av Drammen DPS
 Møteplassen vil bli arrangert den 26 oktober med tema «Hvordan i
vare ta seg selv» og 7 desember med tema «Håp»
 Besøk på poliklinikken er under planlegging- Margrete
o Oppmøte – litt om virksomheten
o Møte med pasienter (alene)
o Oppsummering med tilbakemelding

31/16

Godkjenning av referat fra møte den 22 juni 2016
Referatet godkjennes
Informasjon fra avdelingsledelsen
Katrine Hippe informerer om følgende:
 Man må finne personer i som overtar rollene som spesialrådgiver
med.
Da koordinator for brukerrådet og møteplassen.

32/16
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SEPREP – tverrfaglig utdanning som er begynt og oppstarts møte
var den 19 september. 30 studenter er med i dette
opplæringsprogrammet. Wenche er brukerrepresentant i
Styringsgruppen.

Gruppetilbud i poliklinikken
Margrete informerer om opprettelses av gruppetilbud i poliklinikken:
 Stabiliseringsgruppe - Traume problematikk
10- 12 personer i hver gruppe
12 ganger, 2 timer pr gang, 2 grupper pr høst og 2 grupper pr vår
 Depresjons problematikk – Meta kognitiv terapi
6-8 personer i hver gruppe, 6 ganger. 2 timer pr gang
 Angstlidelse problematikk - Meta kognitiv terapi
Første gang det skal arrangeres
6-8 personer i hver gruppe, 6 ganger, 1 gruppe på høsten
 Bipolarlidelse – Psykoedukasjon
12 personer i hver gruppe, 2 grupper pr vår 2 grupper pr vår
Ca 12 personer i hver gruppe


Personlighetsforstyrrelse – Mentaliseringsbasert terapi
16 personer



Det er opprettet en kvelds poliklinikk fra uke 36 -42, fra kl 16-20
Man har møtt på utfordringer om at det er mange som ikke ønsker å
komme på kvelden.

Andre nye tilbud i Drammen DPS
 Den nye PRA avdelingen har startet nye gruppetilbud
IMR - Gruppe for mennesker med alvorlig psykisk lidelse
2 fagpersoner er med på hver gruppe
Evaluering av Akuttpoliklinikken
Katrine informerte om at akutt poliklinikk skal evalueres etter en tre års
drift. Evalueringen er etablert som et prosjekt og Ulrica blir prosjektleder
Se vedlagt prosjekt beskrivelse (sak 32 A)
Man ønsker å ha en brukerrepresentasjon. Det er ønskelig at man blir med i
arbeidsgruppe. Brukerrådet diskuterer hvordan man hvordan man skal
kunne bidra med deltagelse i prosjektene

33/16

Styrke sosialfagligtjeneste?
Videre tok Katrine opp at hun ønsker å diskutere om man skal styrke den
sosialfaglige tjeneste i et DPS. Saken tas opp på brukerrådets møte
november og man får tilsendt dokumentasjon før møtet slik at man kan
sette seg inn i saken.
Rollen til brukerrepresentanten fra BU ble diskutert og man ble enig om
at det skulle bli et fast punkt på agendaen. Her kan Kjell informere om
hvilken saker innenfor psykisk helse og rus som ble diskutert i BU. Videre
ønsket brukerrådet at Kjell bidro til at brukerutvalget tar opp viktige saker
innenfor psykisk helsefelt og rus. Man kan nevnte temaer som man kan ha
fokus på:
 Medisinfri behandling
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 Pakkeforløpet
 Reduksjon i tvang
 Ny tvangslovgivning
 Opptrappingsplanen for rus
Kjell tar også ansvaret for å ta med referat fra BU på møtene fremover.
34/16

Oppsummering/ Eventuelt
Leder takke for et fint møte.
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