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Referat  
 
Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Wenche Steenstrup, Mental Helse 

Benedikte-Marie Lio, Mental Helse 
Ungdom 
Ruth-Eline Iversen, LEVE 
Jonny Krogsund, LPP 
Cato Waldenstrøm, A-Larm 
Heidi Hansen, Brukerutvalget VVHF 
Margrete Nysterud, 
avdelingssjef DDPS 
Gjermund Solli, seksjonsleder 
Mona Larsen Normann, 
koordinator/referent 
LPP v/Toril Krogsund 

Møtedato: 30.10.19 
Tidspunkt: 12.30 -15.00 
Sted: DDPS, Poliklinikken 

Konnerud 
Møteleder:  Wenche Steenstrup 

Referent: Mona L. Normann Forfall: Seksjonsleder/ psykologspesialist 
DPS Anne-Kjersti Fyrand Garnes 

Agenda: 
 
Saksliste: 

Saksnr.  
17/19 Brukerrådets interne time 

 
Brukerrådet ønsker å motta invitasjon til Møteplass. Mona gir beskjed til 
koordinator for Møteplass. 
 
Godkjent referat 
 
Brukerrådet 2020/2021. Brukerrådet skal oppnevnes på nytt i januar 2020. 
Mona sender ut forespørsel til organisasjonene om forslag til representanter.  

18/19 Avklaringsteamet v/ Anne-Kjersti Fyrand Garnes. Utgikk pga sykdom.  
19/19 Hvordan opplever pårørende møte med DPS? 

Toril Krogsund, LPP 
 
Forskjell på å være pårørende til en som er psykisk syk enn somatisk. Kan ta 
lang tid til man vet prognosen. Mange pasienter ønsker ikke at det er kontakt 
mellom helsevesenet og pårørende. Kontakten er viktig. Pårørende har mye 
kunnskap om den syke. Lag avtaler om samarbeid i gode perioder. Pårørendes 
utfordringer er mange og det veksler mellom gode og dårlige dager, håp, 
kjærlighet, sorg, utmattelse, avmakt. Hvem blir berørt: pårørende, familie, 
venner, jobb, økonomi og pårørendes egen helse. 
 
Anbefalt: «Ris og ros» på Vestre Vikens nettside 

20/19 Pasienter/brukere (rus) opplever det vanskeligere å få tilbud fra DPS enn 
tidligere. Stemmer dette? Kriterier for inntak? 
Margrete Nysterud besvarer spørsmålene.  
 
Lite avslag TSB.  Kriterier: Alvorlighet, kost/nytte. 
Pasienter som blir avvist har klagerett. Kan få sin henvisning tatt opp i 
avklaringsteam i DPS. DPS gir råd ved avslag. Pasienten skal behandles på 
lavest mulig omsorgsnivå. Ved endelig avslag kan man klage til Fylkesmann.  



 
 

 

2 

 

Oppfølging av barn etter selvmord i familien? 
Det er egne prosedyrer i Vestre Viken. Innkaller pårørende og inviterer til 
samtaler. Tar telefonisk kontakt  ca. 3 måneder etter samtalene. Barn under 18 
år – samarbeid med BUP. 
Alle kommuner skal ha et kriseteam for oppfølging etter selvmord.  
 
 

 Neste møte: 20. november   
 
 

 
 


