Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

DDPS Brukerråd
31.10.18
12.30 -15.30
DDPS, Øvre Strandgate 2,
Drammen
Wenche Steenstrup

Referent:

Mona Larsen Normann

Agenda:
Saksliste:
Saksnr.
26/18

27/18

Tilstede: Wenche Steenstrup, Mental Helse
Benedikte-Marie Lio, Mental Helse
Ungdom
Ruth-Eline Iversen, LEVE
Jonny Krogsund, LPP
Heidi Hansen, Brukerutvalget VVHF
Margrete Nysterud, konst.avd.sjef
Gjermund Solli, seksjonsleder
Mona Larsen Normann, koordinator
Forfall:
Lone Rognlien, A-Larm

Beskrivelse
Brukerrådet har besøk av Solveig Skaug, Grete Hedenstad og Rita Cecilie
Skinstad-Bermingrud i anledning av at Kongsberg DPS og BUPA i samarbeid
med flere kommuner skal starte opp et brukerråd. De deltar under hele
møtet.
Møteleder ønsker velkommen.
Møteleder presenterer «Hustavla». Denne skal distibueres til alle avdelinger
i DPS.
Møteleder presenterte Brukerrådets handlingsplan og informerer om hva
Brukerrådet gjør og hva representantene deltar i. Brosjyrer, dialogmøter,
arbeidsgruppe, bringe inn saker i Brukerutvalget i Vestre Viken,
pårørendefokus, omorganiseringer, omprioriteter ifht sengeplasser,
polikliniske tilbud/ambulant. Brukerrådet inviterer pasientombudet og
Kontrollkommisjonen årlig.
Informasjon om DPS og ledelse. Endringer i arbeidsoppgaver og struktur.
Forslag om at besøk til Poliklinikken Konnerud i februar 2019. Mona sjekker
om det passer. Det har vært mange endringer i denne seksjonen. Består av
akutt poliklinikk med Akutteam (3 personer) som arbeider tett mot
Døgnseksjonen. Oppfølgingsteam er tverrfaglig sammensatt og har tett
samarbeid med Akutteam. Oppfølgingsteam arbeider også tett opp mot
Døgnseksjonen. Målgruppen er pasienter med behov for rask timeavtale.
Det jobbes også med å starte opp med psykoedukativ gruppe. Helse- og
arbeidsteam med 3 ansatte bygges opp på sikt. Målgruppen er lettere
psykiske lidelser. Fokus på arbeidsrelaterte områder i forhold til å komme i
jobb, fare for å falle ut av jobb eller komme tilbake i jobb.
Mental Helse Ungdom «En som lytter» - et samarbeid med kommunen.
Lavterskel samtaletilbud. Benedikte vil gi ytterligere informasjon om dette
senere.
Seksjonsleder Gjermund Solli informerer om at fra 1/1-19 vil bli innført
dagbøter til kommuner dersom ferdigbehandlede pasienter ikke kan skrives
ut fordi videre oppfølging ikke er på plass. Det er viktig at behov meldes inn
formelt riktig så tidlig som mulig. Dette gjelder den kommunen som
pasienten oppholder seg i, ikke nødvendigvis bostedsadresse. DPS skal ikke
endre praksis i forhold til behandlingen.
Brukerrådet ønsker å høre om Pakkeforløpet i Drammen DPS. Mona
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inviterer pakkeforløpskoordinator til å presentere hvordan dette vil påvirke
praksis i Drammen DPS.
Forslag til møtedatoer 2019: 30. januar, 27. februar, 27. mars, 8. mai, 5. juni,
28. august, 25. september, 30. oktober, 20. november.

Møtedatoer for 2018:
28.11 (Juleavslutning)
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