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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 
Margrete Nysterud, 
avdelingssjef DDPS 
Marie K. Rustadbakken, 
seksjonsleder 
Mona L. Normann, 
koordinator/referent 

Møtedato: 28.10.20 
Tidspunkt: 11.30 -13.45 
Sted: DDPS, Konnerud 
Møteleder:  Wenche Steenstrup 

Referent: Mona L. Normann Forfall: Heidi Hansen, Brukerutvalget VVHF 
Cato Waldenstrøm, A-Larm 

Agenda: 
 
Saksliste: 

Saksnr.  
6/20 Godkjenning av referat 23.09.20 

7/20 Innlegg om pakkeforløp v/ forløpskoordinator Gro K. Reiersen. Presentasjonen 
følger som vedlegg.  

8/20 Wenche informerer om henvendelse fra POLS. Ønsker deltagelse i 
seksjonsmøter i forhold til behandlingsplan. Benedikte deltar fra Brukerrådet.  
Kan det eventuelt være ønske om å invitere inn andre fra brukerorganisasjoner 
ved behov? 
 
Benedikte informerer om deltagelse i møte i pasientsikkerhetsuka (uke 42). 
Møtet var for seksjonsledere og teamledere i seksjonene. Kvalitetsrådgiver 
deltok også. Møtet ble ledet av avdelingssjef i Drammen DPS. Tema: 
Overganger internt i seksjonene våre.  
Hovedpunkter: Husk at folk er forskjellige. Spør brukerne om hvordan de 
ønsker at overgang mellom avdelinger/behandlere skal være. Forslag om 
telefonsamtale/videomøte i forkant. Hva er praktisk gjennomførbart? Hva er 
godt nok? Alt er bedre enn ingenting.  
Det blir i etterkant av dette møtet bli sendt ut forslag på en ny prosedyre fra 
kvalitetsrådgiver. Det er ønskelig at medlemmene i Brukerrådet jobber med 
dette og gir tilbakemelding til koordinator i Brukerrådet innen neste møte 25. 
november.  

9/20 Margrete informerer om utviklingsprosjektet i Drammen DPS. Det vil bli et 
pilotprosjekt hvor man deler POLS i 2 seksjoner med to seksjonsledere. Det er 
også vurdert å dele seksjon PRA. Dette pga at seksjonene er store slik de er i 
dag. Det er også en plassutfordring i Drammen DPS i Øvre Strandgate. Det er 
ledig plass på Konnerud. Spørsmålet er hvem som skal flyttes dit.  

 Neste møte er 25. november fra kl. 11.30- 13.45. Møterom Horisonten, 
nybygget i Thorsbergveien Konnerud.  

 
 

 
 


