Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:

DDPS Brukerråd
25.01.17
12.30 -15.30
DDPS, Øvre Strandgate 2,
Drammen
Møteleder: Wenche Steenstrup
Referent:
Mona Larsen Normann

Tilstede:

Wenche Steenstrup – Mental Helse
Bjørnar Elstad – A-Larm
Benedikte-Marie Lio- Mental Helse Ungdom
Hanne M.H.Knudsen – LEVE
Margrete Nysterud – Seksjonsleder
Mona Larsen Normann - Koordinator

Forfall:

Katrine Hippe – Avdelingssjef
Kjell Jensen – Brukerutvalget
May Karin Thobro – Landsforeningen for Pårørende
innen Psykisk helse

Agenda:

Saksliste:
Saksnr.
1/17

Beskrivelse
Leder ønsker velkommen.
Brukerrådets interne time.
May-Karin Thobro og Kjell Jensen har trukket seg fra Brukerrådet. Det
jobbes med å finne nye representanter.
Det har kommet et spørsmål fra en ansatt i DPS vedr. kommunikasjon via email og andre kommunikasjonsformer. Har Vestre Viken en strengere linje
enn andre helseforetak?
Dette spørsmålet settes på saksliste for møtet i mars og ble også drøftet
under punkt 4/17.
Informasjon fra brukerrepresentantenes aktivitete utenom
Brukerrådet.
Wenche Steenstrup har deltatt på AKU
Benedikte-Marie Lio har deltatt i Kontinuerlig
forbedringsprosjekt/brukermedvirkning. Det vil bli arrangert en fagdag i
2017 med fokus på brukermedvirkning, fakta og erfaringer. Det er forslag
om at hver seksjon i etterkant velger ut et punkt som seksjonen kan
forbedre seg på.
Det er også et forslag om å sette opp en postkasse på avdelingene hvor
pasienter kan legge forslag om endringer.
Hun er også med på et nytt prosjekt ”Riktig og redusert bruk av
psykofarmaka”.
Bjørnar Elstad har deltatt i LKU hvor de har arbeidet med roller og ansvar
gjennom behandlingsforløp.
Det er ønskelig å lage en oppdatert liste over hvilke prosjekter de
forskjellige i Brukerrådet deltar.
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Referat av 30.11.16 godkjent
Handlingsplan.
Brukerrådsleder og koordinator vil arbeide med handlingsplan for 2017.
Handlingsplan vil presenteres og gjennomgås på møtet i mars.
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Møteplan for 2017.
25.01, 22.02, 29.03, 26.04, 31.05 (Sommeravslutning)
30.08, 27.09, 25.10, 29.11 (Juleavslutning)
Ved sommeravslutning og juleavslutning vil det være oppsummering: Hva
har vi gjort og hva skal vi gjøre framover?
Besøk på avdeling PRA
Gjennomføres 22. februar.

3/17

4/17

”Kjøreregler” for besøk på avdelinger
Tenke på hvilken rolle man har, hva man formidler. Opptre profesjonelt.
Behandle alle i pasientgruppen på samme måte. Være bevisst. Være nøytral.
Planer og maler LKU
Bjørnar Elstad informerer om at det arbeides med planer og maler utifra
recovery-perspektivet.
Det arrangeres to dialogmøter dette semesteret.
1. Oppstart- og avslutningsfasen.
2. Behandlingsplan.
Informasjon fra avdelingsledelsen
Katrine Hippe ble forhindret fra å komme til møtet.
Margrete Nysterud møtte og sak fra 1/17 ble tatt opp. Det kommer fram at
det finnes systemer for kommunikasjon (Pasientsky, Helserespons), men
dette benyttes ikke innen DPS. Forslag om å oppfordre avdelingene til å ta i
bruk sikre systemer. Hva er sikker kommunikason i DPS? Det foreslås å ta
kontakt med personvernombudet i Vestre Viken for retningslinjer for
kommunikasjon.
Det er ønskelig med minimum ett besøk på de forskjellige avdelingene i
DDPS. Det har vært gode tilbakemeldinger fra pasienten under besøk på
Poliklinikken.
Det ble informert om at Møteplassen skal ha workshop 6. mars og at
Møteplassen skal ha et møte i april og et i mai. Datoer er ikke satt.
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Det er ønskelig med oppdaterte brosjyrer fra de forskjellige avdelingene
Eventuelt
Det kom ikke noe opp under dette punktet.
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