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Referat fra brukerråd  
 

Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Katrine Hippe - avd.sjef DDPS 
Wenche Stenstrup – Mental Helse 
Bjørnar Elstad – A-Larm 
Merethe Nysterud – Seksjonsleder  
Hanne M.H.Knudsen – LEVE 
Toril Krogsund – Landsforeningen for 
Pårørende innen Psykisk helse 
Eric Johanssen – Rusmisbrukernes 
Interesseorganisasjon - RIO 
Aud Randi Næss – avdelingskonsulent 
DDPS (referent) 

Møtedato: 27.05.2015 
Tidspunkt: 12.30 -15.30 
Sted: DDPS Avdelingsledelsen 

Øvre Strandgate 2, 
Drammen 

Møteleder:  Wenche Stenstrup 

Referent: Aud Randi Næss Forfall: Caroline Bernhardsen – Mental Helse 
Ungdom 
 
Anne-Grethe Terjesen – Koordinator 
 

 
Agenda: 
 
Saksliste: 
 

Saksnr. Beskrivelse 
15/15  

Wenche ønsket velkommen og ønsket spesielt Eric Johanssen velkommen som 
ny deltaker i Brukerrådet. Eric representerer rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon og sitter også i Brukerutvalget i Vestre Viken.  Viser til 
brukerutvalgets referat den 20 april 2015 sak Eventuelt ” Eric Johanssen påtar 
seg dette under forutsetninger om at møtedatoene passer”  Handlingsplanen 
og mandatet må sendes pr epost til Eric. 
 

16/15 Godkjenning av referat fra møte 290415 
Referatet godkjennes 

17/15 Handlingsplanen: 
 
 Hvilke råd og utvalg bør man være med i?  

Det var forslag om at leder av Brukerrådet – Wenche Stenstrup deltar i 
AKU. 

Det er også ønskelig å ha med to representanter fra Brukerrådet i 
pasientsikkerhetsprosjektet forebygging av selvmord og overdose. Det bes 
om at avd. sjef tar stilling til dette. Det er Hanne Knudsen (LEVE) og 
Bjørnar Elstad (A-Larm) ble foreslått som representanter. 

 Hvilke samarbeidsparter bør vi ha? 

Det var enighet om at Drammen Legevakt kan være en viktig 
samarbeidspartner siden det er de som ofte får inn pasienter som 
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legges inn med tvang. Det ble drøftet om man skulle innkalle leder av 
Drammen Legevakt til et senere møte i Brukerrådet for å få 
informasjon om hvordan de håndterer psykisk syke pasienter som 
kommer inn til Drammen Legevakt. Drammen Dps har et godt 
samarbeid med Drammen Legevakt og Akuttseksjonen har etablert et 
samarbeidsforhold med dem. 

Brukerrådet ønsker å få informasjon fra Drammen Dps når det 
foreligger en plan for medikamentellfri behandling. 

Brukerundersøkelser (1): 

• Brukerundersøkelser er et viktig virkemiddel. Her bør et punkt være 
ansattes holdninger overfor pasienter. Temaet Brukerundersøkelser 
ble tatt opp på et tidligere brukerrådsmøte. Når det gjelder Pasopp 
undersøkelsen kan avdelingsoverlege Birgit Kruska Bjerke informere 
nærmere om denne. Dette er en undersøkelse som fastlegene svarer på 
hvert annet år og resultatene fra denne er kommet. 

Informasjonsmateriell (2): 

• Brosjyren DDPS ble gjennomgått og det var ønske om å få inn en 
setning om adgang til å klage og at behandler kan bistå med dette. 
 

Pasientsikkerhet (3): 

• Hanne og Bjørnar ble foreslått og sa seg villige til å delta i 
pasientsikkerhetsprogrammet ”Forebygging av selvmord og overdose”.  

Møteplassen og pårørende guiden(4): 

Det har kommet litt ulike tilbakemeldinger fra de to møteplass-møtene, men 
av tilbakemeldingene som har vært gitt er det ikke ønskelig å sitte i ring slik 
som det har vært gjort på de to avholdte møtene. Flere pårørende ble ”skremt” 
og tør ikke delta dersom de må sitte i ring. Hanne ga tilbakemelding om at de 
ikke bruker slik ”møblering” på sine møteplass-møter. Videre kom det også 
tilbakemelding om at man må være varsom med å ha for mange fagfolk og DPS 
folk i forhold til antall pårørende. Samtidig var det noen som opplevde det 
positivt at det var en del fagpersoner der. Andre kommentarer:  

•  Foreninger må ikke forsøke å rekruettere medlemmer i dette fora – 
det faller uheldig ut. 
Pårørendeguide hadde fått beskjed om at de måtte levere politiattest. 
Dette ble dårlig mottatt og det bør sjekkes ut om dette er nødvendig. 

• Det ble foreslått å gjennomføre en skriftlig evaluering etter det 3. 
møtet. 

• Bjørnar og Wenche møter på møteplassen den 4. juni. 

Verdensdagen(5): 
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• Drammen Dps vil ha et arrangement i forbindelse med Verdensdagen. 
Dato for arrangementet vil være mandag 12. oktober og målgruppen 
vil være ungdom – ”Generasjon prestasjon”.  Det er gjort noen avtaler 
allerede og det jobbes videre med programmet. Det er ønskelig at 
brukerorganisasjoner bidrar med stands. Foreløpig program legges 
ved referatet. 

 
18/15 Informasjon fra avdelingsledelsen: 

a) 
• Katrine informerte om Verdensdagen (se vedlagt foreløpig program). 

b) 
• Årsmeldingen for DDPS 2014 er ferdig og vedlegges referatet. 

c) 
• Prosjekt: ”Tjenestene til personer med alvorlig psykisk lidelse, 

ruslidelse og samtidig rus- og psykisk lidelse i Drammen Dps”. 
Prosjektet er satt i gang da man mener at tjenestene til disse gruppene 
er for mye spredd innen DDPS. En arbeidsgruppe har jobbet med dette 
prosjektet og har utarbeidet en rapport som gir en god faglig 
begrunnelse. Rapporten ligger vedlagt referatet. Det skal utarbeides et 
saksfremlegg som skal leveres klinikkdirektør. Samtidig skal det legges 
ved 3 prosjektsøknader. 

d) 
- Avd. konsulent informerte om status flytting og samlokalisering av 

seksjonene ved Drammen DPS 
 

19/15  Eventuelt: Ingen saker. 
 

  
 

A) Vedlegg: Program Verdensdagen, DDPS Årsrapport 2014, Rapport ”Tjenestene til 
personer med alvorlig psykisk lidelse, ruslidelse og samtidig rus- og psykisk lidelse i 
Drammen Dps”, Oppdatert medlemsliste, Referat fra møteplassen den 7 mai 2015.  
 

 
 

 


