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Referat fra brukerråd  
 

Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Wenche Steenstrup – Mental Helse 
May Karin Tobro  – Landsforeningen for Pårørende 
innen Psykisk helse 
Bjørnar Elstad – A-Larm 
Benedikte-Marie Lio- Mental Helse Ungdom 
Hanne M.H.Knudsen – LEVE 
Katrine Hippe – Avdelingssjef 
Anne-Grethe Terjesen DDPS – Koordinator 
Ulrica Grannas Bore, avdelingsleder (tilstede på 
44/16) 

Møtedato: 30.11.16 
Tidspunkt: 12.30 -15.30 
Sted: DDPS, Øvre Strandgate 2, 

Drammen 
Møteleder:  Wenche Steenstrup 

Referent: Anne-Grethe Terjesen og 
Mona Larsen Normann 

Forfall: Kjell Jensen - Brukerutvalget 

 

 
Agenda: 

Saksliste: 
Saksnr. Beskrivelse 
40/16 Leder ønsker velkommen. 

Brukerrådets interne time. Brukerrådet har mottatt en pårørendesak. 
Møteleder informererer.  Denne saken drøftes i 43/16 

 Pårørende ønsker tilbakemelding fra ledelsen i DPS. Pårørende 
ønsker at dette tas opp på generelt grunnlag  

 Hvor har det sviktet? Hvor er brukermedvirkningen? 
 Det er ønskelig med en redegjørelse/beskrivelse av tjenesten fra 

leder på aktuell seksjon  
 Hvordan er det å være pårørende til en som bruker tjeneste i DDPS? 

Spesielt er brukerstyrt seng belyst. Hvor mye har man tatt hensyn til 
brukeren, de pårørende og hvilke muligheter har de til å påvirke 
bruk av denne sengen? 

 
Informasjon fra brukerreprentantens aktiviteter utenom Brukerrådet 

 AKU: Lite aktivitet siste tiden 
 Seprep: Wenche Steenstrup har vært i styringsgruppen i Seprep og 

hun er bindeleddet mellom styringsgruppen og brukerrådet. 
Tema som ble presentert er ifht undervisningsprogram. Gruppene 
er godt i gang. 

 IMR, behandlingsvalg, medisinfritt behandlingstilbud, riktig bruk av 
tvang. Det bør være dialog mellom den som opplever og den som 
utfører bruk av tvang. Hva skjer i forløpet av tvangsbruk? 
Pårørende, pasienter og helsepersonell må bli hørt. 

 Napha: Hva skal ligge i recovery-begrepet? Skal begynne å jobbe 
med dette. 

 Benedikte-Marie Lio : Har jobbet med forbedringsarbeid/ 
brukermedvirkning. Skal være med i et nytt projekt om 
medisinhåndtering. Dette har ikke startet opp ennå.  

 May Karin Thobro: Info om foredrag av Arnhild Lauveng hos LPP. 
Dette var et vellykket arrangement. 

 Bjørnar Elstad: Deltatt i LKU. Seksjonen ønsker å være 
recoveryorientert og ønsker å inkludere dette i eksisterende rutiner 
og praksis. Som brukerrådets representant vil han bli en ressurs for 
dette arbeidet gjennom 2017. LKU ønsker å utvikle planer og maler. 
Bjørnar Elstad deltar på dette.  
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 Informasjon om Retningslinjer fra Helsedirektoratet(i mai) fremmet 
tilbud om selvhjelpsgrupper. Det bør utarbeides en plan om tilbud 
av selvhjelpsgrupper. Brukerrådet ønsker å følge opp dette.  Bjørnar 
Elstad deler ut dokumentet. I retningslinjer for behandling og 
rehabilitering innen rusmiddelomsorgen står det at ”Helsepersonell 
bør informeres om mulighet til å delta i selvhjelpsgrupper” 

 Det er gjennomført et besøk på DPS Poliklinikken. Dette var et 
interessant og vellykket besøk. 

41/16   Møteplan for 2017 blir drøftet i eget møte i januar. Det skal 
fortrinnsvis være midterste onsdag i måneden. Neste møte er 25. 
januar kl. 12.30-15.30 

 Møteplassen har vært en suksess. Det må sette datoer for 2017. 
Anne-Grethe Terjesen, Katrine Hippe og Mona L. Normann tar denne 
saken videre. Bør det settes tak på antall pårørende? Det er lite 
fremmøte av fagpersoner på møtene siste tiden. Hvordan skal vi få 
til bedre fremmøte? 

 Besøk på avdelingene i DDPS ønskes videreført. I 2017 ønskes det 
besøk på Akuttseksjonen. 

42/16 Referat av 26.10.16 godkjennes.  
43/16 Det informeres om pårørendesak. Tilbakemelding fra pårørende er sendt til 

avdelingsledelsen. Brukerrådet ber om en tilbakemelding fra ledelsen. 
Brukerrådet ønsker å få mer informasjon og kjennskap til de brukerstyrte 
sengene både i forhold til innhold, rutiner og involvering av brukere av 
tjenesten. 
Wenche Steenstrup sender en mail til pårørende og sier hva som er gjort og 
at de vil få et svar fra ledelsen. Katrine Hippe vil gi tilbakemelding til 
pårørende/melder. 
Katrine Hippe vil ha et møte med leder i aktuell seksjon. 
 
Informasjon fra avdelingsledelsen. 
Det er mange prosjekter som er i gang, men det oppleves at Brukerrådet er 
godt informert da de er representert på mange områder både i 
prosjektarbeid, faggrupper og i kvalitetsrådet. 
Katrine Hippe informerer om strategiplanen for 2017. Hva er viktig dette 
året? 
Agenda bør revurderes. Recovery: Hvordan og hvor? Pakkeforløpet.                        
Det settes opp en handlingsplan for to år av gangen. Den det jobbes etter 
gjelder ut 2017.  Handlingsplanen bør tas opp på neste møte. Handlingsplan 
skal revideres i 2017 og man ønsker å jobbe med dette i januar. Det vil være 
et arbeidsmøte før møte i Brukerrådet i januar hvor Wenche Steenstrup, 
Katrine Hippe, Hanne Knudsen og Mona L. Normann deltar. 
Katrine Hippe informerer om hva som skjer på DDPS. Ny seksjon(PRA) 
startet opp i mars i år. Koordinator er nå hentet fra denne seksjonen. Mona 
Larsen Normann vil delta på Brukerrådsmøter framover. Hun vil være 
koordinator etter Anne-Grethe Terjesen. Hun skal også være koordinator 
for Møteplass. Starter opp i januar 2017. 
Katrine Hippe informerer om at DPS poliklinisk har hatt samtaler med 1300 
personer i oktober. Vestre Viken har budsjettert med 20 mill. kr mindre i 
2017. Dette vil merkes i klinikken og det må drøftes hvordan ressursene 
best kan benyttes. Det er lavt belegg på sengepost. Ambulerende tjenester 
og poliklinikk, er det bedre bruk av ressursene? 
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Det er stor aktivitet og man har fått ned ventetiden, men man ser at det er 
noe slitasje hos de ansatte. 
Katrine Hippe inviterer alle i Brukerrådet til frokost/avslutning for Anne-
Grethe Terjesen mandag 19. desember kl. 09.30-11.00. 

44/16 Ulrica Grannas Bore presenterer prosjektet Fremtidens akuttjenester. Hun 
deler ut presentasjonen og ønsker innspill. Ulrica vil gi tilbakemelding på 
nytt møte. Vedlegger presentasjonen. 

45/16 Oppsummering. 
Møteleder takket for et godt møte  

  
 


