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Referat fra brukerråd  
 

Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Wenche Stenstrup – Mental Helse 
Benedikte-Marie Lio- Mental Helse Ungdom 
Bjørnar Elstad – A-Larm 
May Karin Tobro  – Landsforeningen for Pårørende 
innen Psykisk helse 
Anne-Grethe Terjesen DDPS – Koordinator 
Anne Leil 
Gjermund Solli  seksjonsleder  
Betty Nicolaysen fagansvarlig 
 

Møtedato: 30.03.16 
Tidspunkt: 12.30 -15.30 
Sted: Thorsberg Døgnenhet 
Møteleder:  Wenche Stenstrup 

Referent: Anne-Grethe Terjesen Forfall: Hanne M.H.Knudsen – LEVE 
Eric Johanssen –Brukerutvalgets representant  
Margrete  Nysterud – Seksjonsleder DDPS 
Katrine Hippe - Avdelingssjef 

 
Agenda: 

Saksliste: 
Saksnr. Beskrivelse 
 
14/16 

 
Besøk hos Thorsberg døgnenhet 
Brukerrådet startet sitt møte i den «blå» stuen der man fikk servert 
hjemmelaget salat. Wenche gikk gjennom dagens plan og minnet om 
at vi har taushetsplikt.  
 
Litt informasjon om Døgnenheten  
Anne Leil tok oss vel i mot og informerte om endringene i 
Døgnenheten. Rehabiliteringsteamet har flyttet. Man planla å ha 
fagdager for å videreutvikle tjenestene i seksjonen.  
 
Besøk av pasienter 
Det var avsatt en time til å snakke med pasienter på avdelingen.  Det 
kom 4 pasienter som var veldig godt forberedt til dette møtet. De kom 
med mange innspill om hvordan de opplevde å være på Døgnenheten 
og den behandlingen som de mottok. Tilbakemeldingene og 
innspillene vil bli videreformidlet og diskutert på neste 
brukerrådsmøte. Brukerrådet er svart takknemlig for at det var så 
mange pasienter som delte sine erfaringer med 
brukerrådsmedlemmene.  
 
Møte med ledelsen  
Seksjonsleder Gjermund Solli og Betty Nicolaysen orienterte om 
omstillingsprosessen og utfordringene etter de store endringene.  
Punkter som ble tatt opp: 

 Man endrer fra fem enheter til tre enheter.  
 Man utvider fra to til tre brukerstyrte plasser 

o Her skriver man kontrakt med hver pasient 
o Ordningen som er i dag skal evalueres  
o Metoden baserer seg på Gjæren DPS  
o  
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Omvisning 
Man avsluttet besøket med en liten omvisning der vi fikk se på de 
ulike avdelingene og fasilitetene.  

15/16  Eventuelt / oppsummering  
Wenche avsluttet møtet med en liten oppsummering der man var svært 
fornøyd med besøket og ser virkelig nytten å komme seg ut der pasientene 
får behandling.   
 

  
 


