
 
 
 
Referat  
 

Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Wenche Steenstrup, Mental Helse 
Benedikte-Marie Lio, Mental Helse 
Ungdom 
Heidi Hansen, Brukerutvalget/RIO 
Ruth-Eline Iversen, LEVE 
Lone Rognlien, A-Larm 
Anne-Sophie Redisch, LPP 
Katrine Hippe, avdelingssjef 
Mona Larsen Normann, koordinator 

Møtedato: 28.02.18 
Tidspunkt: 12.30 -15.30 
Sted: DDPS, Øvre Strandgate 2, 

Drammen 
Møteleder:   

Referent: Mona Larsen Normann Forfall: Gjermund Solli, seksjonsleder 
 

 
Agenda: 
Saksliste: 

Saksnr. Beskrivelse 
8/18 Leder ønsker velkommen 

Brukerrådets interne time. 
Presentasjon av organisasjonene 
LPP Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse. Ca 3000 
medlemmer, 28 lokalkontor. Hovedkontor i Oslo. LPP er en pådriver for å 
styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon 
mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter. 
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Landsdekkende 
brukerorganisasjon. Formål å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere vedr. 
rusbehandling. 15 ansatte pluss frivillige. Undervisning og foredrag. 
A-larm Landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon i Norge. Driver 
forebyggende arbeid gjennom utadrettet informasjonsvirksomhet. 
Samarbeider med andre organisasjoner og det offentlige tjenesteapparatet. 
Lavterskel, selvhjelpsgrupper, mor/barn grupper. 
LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Landsdekkende, 
livssynsnøytral organisasjon som støtter etterlatte og berørte ved selvmord. 
Jobber også med forebygging av selvmord ggjennom åpenhet, 
opplysningsvirksomhet og politisk arbeid. Ca 100 medlemmer i Buskerud. 
Møteplass en gang pr. måned.  
Mental Helse Ungdom Medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og 
unge opp til 30 år. Jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av 
psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Ca. 1000 medlemmer. 
Laverskeltilbud, sosiale grupper. 
Mental Helse Medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske 
helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Jobber for økt åpenhet, 
bedre forebygging og behandling av psykiske heleproblemer gjennom 
politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring. 
7-8000 medlemmer. 260 lokallag, 19 fylkeslag. Deltar i prosjekter og råd. 
 
Program for året 2018 
Brukerrådet ønsker å besøke Døgnavdelingen på Thorsberg 26. september 
2018. Dette må avtales med seksjonsleder.  
Bruk av SMS i DPS ved timeavtaler. Heidi Hansen drøfter dette videre i 
Brukerutvalget i Vestre Viken. 
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9/18 Informasjon fra avdelingsledelsen. 
Kartrine Hippe informerer om at hun fratrer sin stilling som avdelingssjef i 
Drammen DPS fra 1. mai. Margrete Nysterud er konstituert avdelingssjef. 
Hun vil møte i Brukerrådet og ha samme funksjon. 
Det informeres om at psyk. avdeling Lier nå er flyttet til Blakstad. 
 

10/18 Informasjon om Kontrollkommisjonen v/leder Åse Schei. 
Kontrollkommisjonens fremste oppgave er å føre tilsyn med bruk av tvang i 
behandling. Klagesaker behandles innen 14 dager. Dersom klagesaken ikke 
får medhold, kan den behandles i domstol. Dette kan ta 2-4 måneder. Ved 
TUD(tvunget vern uten døgn) skal Kontrollkommisjonen se på saken innen 
3 måneder. Tvunget vern faller bort etter ett år hvis søknad om fornyet 
tvunget vern har kommet for sent.  
Alle avdelinger skal informere pasienter om mulighet for å klage til 
Kontrollkommisjonen. Vedlagt følger oversikt over Kontrollkommisjonens 
oppgaver. 
 

11/18 Eventuelt. 
Det er fra 1. januar 2018 innført betaling for behandling for personer over 
18 år.  Hvilke konsekvensen vil dette ha for de unge? Måles det aktivitet før 
og nå? Hva framover? 
Det ble ikke tid til å gå videre med å jobbe med handlingsplanen for 
Brukerrådet. Det vil bli satt på planen det neste møte.  
Det opplyses om halv fagdag 12.09.18, kl. 11.30 – 15.30 i Folkets Hus 
Drammen. Brukerrådet skal presenteres her. 

  
  
  
 Møtedatoer for 2018: 

21.03, 25.04, 30.05 (Sommeravslutning)  
29.08, 26.09, 31.10, 28.11 (Juleavslutning). 
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