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Referat fra brukerråd  
 

Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Wenche Stenstrup – Mental Helse 
Benedikte-Marie Lio- Mental Helse Ungdom 
Hanne M.H.Knudsen – LEVE 
Bjørnar Elstad – A-Larm 
Birgitt Kruska Bjerke avd. overlege  
Mette Kristine Sund-Kvalitetskoordinator sak 10/16 
Anne-Lene Egeland Arnesen - Pasient-og 
brukerombud sak 12/16  
Anne-Grethe Terjesen DDPS – Koordinator 

Møtedato: 24.02.16 
Tidspunkt: 12.30 -15.30 
Sted: DDPS Avdelingsledelsen 

Øvre Strandgate 2, 
Drammen 

Møteleder:  Wenche Stenstrup 
Referent: Anne-Grethe Terjesen Forfall: May Karin Tobro  – Landsforeningen for 

Pårørende innen Psykisk helse 
Eric Johanssen – Rusmisbrukernes 
Interesseorganisasjon - RIO  
Margrete  Nysterud – Seksjonsleder DDPS 

 
Agenda: 
 
Saksliste: 
 

Saksnr. Beskrivelse 
08/16 Leder ønsker velkommen (Brukerrådets interne time) 

 
Besøke Thorsberg døgnenhet 
Brukerrådet ønsker å besøke Thorsberg døgnenhet på sitt neste brukerrådsmøte 
den 30 mars 2016.Tidspunkt kl 12.30 -15.30 
 

 Brukerrådet er interessert å høre hvordan man jobber på døgnenheten 
o Litt om virksomheten og organiseringen  

 Her har man et ønske om å kunne treffe ledelsen og utveksle noen 
erfaringer.  

 Man ønske også å høre om omstillingsprosessen, trenger man noe innspill 
og bistand fra brukerrådet. (ny bygg med videre) 

 Det er også ønskelig å få en omvisning og møte noen pasienter (ca 30 min)  
 Fint om man kan spise lunsj i dagligstuen.  
 Viktig at pasientene får informasjon om at brukerrådet kommer på besøk 

og at de er tilgjengelig for pasientene 
 
Informasjon om møteplassen 
Man har besluttet om at man skal arranger to møteplasser i våren.  

 Dato: 10.03.16   Tema: Samarbeid fagfolk og pårørende 
 Dato: 28.04.16   Tema: Å være pårørende til en med langvarig sykdom 

Det er ønskelig at Bjørnar, Hanne og Benedikte kommer på ett av møtene.  
 
Brukerutvalget  
Wenche skal ta kontakt med leder av Brukerutvalget for å få en representant som 
har mulighet til å komme på våre møter.   

09/16 Godkjenning av referat fra møte den 200116 
Referatet godkjennes 

10 /16 Planlagte oppstarten av SEPREP her i DDPS og brukerrepresentasjon  
Mette Kristine Sund -Kvalitetskoordinator hadde en presentasjon som ble 
gjennomgått.  
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SEPREP er ett Landsdekkende kompetansesenter, ble etablert som en stiftelse i 
1990.  
 
 
 Tverrfaglig utdanningsprogram (TU) 
 (Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser 
 

• Deltakere: Ansatte i kommuner og i spesialisthelsetjeneste i samme 
opptaksområde som har daglig ansvar for å yte tjenester til personer med 
alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. Erfaringskons./MBere 
oppfordres til å søke  

• Opptakskrav fra våren 2015 er bachelor og relevant stilling i minst 50 % 
• Ett kull har ca. 35 deltakere delt inn i fem veiledningsgrupper på tvers av 

nivåer og profesjoner 
 
Målet for utdanningen 

 oppdatert kunnskap om alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, om 
forståelse, tilnærming og behandling. Faglige, etiske og juridiske 
perspektiver 

 god samarbeid- og samhandlingskompetanse, med forståelse av bruker og 
familie som hovedaktører i alt samarbeid 

 økt relasjonskompetanse, egenutvikling og selvrefleksjon 
 god kjennskap til tjenestenettverk og henvisningsveier lokalt 

 
Det opprettes en tverrfaglig og stor styringsgruppe der man også ønsker 
brukerrepresentanter.  
Mer opplysninger om utdanningen - link: www.seprep.no 
Se ellers vedlagt presentasjon.   
 
 
Innspill fra brukerrådet 
Brukerrådet synes dette ser ut som en meget spennende utdanning og ønsker å 
bidra for å få inn bruker og pårørende stemmen inn i utdanningen. Brukerrådets 
leder Wenche Stenstrup blir med som representant i styringsgruppen og 
Benedikte- Marie Lio som varamedlem.  
Brukerrådet er meget fornøyd med at de så tidlig blir tatt med før man setter i 
gang prosessen.  
 

11/16 Informasjon fra avdelingsledelsen:  
Birgit Kruska Bjerke informerte om flytte prosessen der man skal sette opp et nytt 
bygg på Thorsberg.  Når dette er ferdig skal akutt seksjonen døgn flytte fra Lier til 

Thorsberg.  
12/16 Besøk av Pasient- og brukerombudet  

Pasient og brukerombudet Anne-Lene Egeland Arnesen gjennomgikk en 
presentasjon der hun fortalte litt om ombudsordningen.   
 
Alle kan ta kontakte oss og det er gratis 
 
Vi har:  

 Oversikt over de viktigste pasient- og brukerrettighetene 
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o På spesialistnivå (sykehus) 
o I kommunen  

 
Status for psykisk syke i Buskerud 

• Det meste fungerer veldig bra! 
MEN…….  

• Samhandlingene må bli bedre 
• Pasientforløpet må bli mer forutsigbart, sømløst og robust 
• Det må foretas risikovurderinger og legges planer – spesielt ved sykdom 

og ferier 
• Et gap mellom tilbudet fra spesialist og tilbudet fra kommunene 
• Pårørende må involveres mer om de ønsker det 
• Avtalespesialistene må flyttes der det er geografiske behov 
• Rutiner må kunnes og brukes – de lever ikke egne liv 
• Bytte av behandler  

 
Eksempler på henvendelser til oss 

• Opplever ikke å få adekvat hjelp under innleggelse ved  
        DPS døgninstitusjon – for tidlig utskriving 
• Avslag på behandling – forstår ikke hvorfor  
• Ikke vurdert risiko for suicid 
• Behandler møter uforberedt til samtalene 
• Bruk av politi i forbindelse med innleggelser 
• Kapasitet setter begrensninger for retten til fritt sykehusvalg 
• Brukermedvirkning ved medikamentvalg 
• Irrelevant journalføring 
• Matintoleranse som ikke blir respektert under innleggelse 

 
Se ellers vedlagt presentasjon.   
 

13/16  Eventuelt / oppsummering  
Wenche ønsker at man har ett fast punkt på agendaen der 
brukerrådsmedlemmene informerer om de ulike råd man er representert for å 
sikre at alle er informert om brukerrådets aktiviteter.  
 

 
A) Vedlegg sak 10/16: Presentasjon om SEPREP  v/Mette Kristine Sund-Kvalitetskoordinator 

 
B) Vedlegg sak 12/16a: Presentasjon fra Pasient- og brukerombudet  v/Anne-Lene Egeland 

Arnesen  sak  
 

C) Vedlegg sak 12/16b Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet  
 


