
 
 

 

1 

 

Referat  
 

Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Wenche Steenstrup, Mental Helse 
Benedikte-Marie Lio, Mental Helse 
Ungdom 
Pauline Johannesson, A-Larm 
Heidi Hansen, Brukerutvalget VVHF  
Margrete Nysterud, 
avdelingssjef DDPS 
Marie K. Rustadbakken, 
seksjonsleder 
Silje F. Moe, kvalitetsrådgiver 
Mona L. Normann, 
koordinator/referent 

Møtedato: 03.02.21 
Tidspunkt: 12.30 – 15.00 
Sted: Skype 
Møteleder:  Wenche Steenstrup 

Referent: Mona L. Normann Forfall: Ruth-Eline Iversen, LEVE 
Jonny Krogsund, LPP 

Agenda: 
 
Saksliste: 

Saksnr.  
1/21 Møteleder Wenche Steenstrup innleder møte. Ønsker velkommen til ny 

representant i Brukerrådet, Pauline Johannesson fra A-larm. 
Godkjent referat fra 28.10.20.  

2/21 Orientering om utviklingsprosjekt i Drammen DPS v/Silje F. Moe.  
EY har i 3 måneder bistått i prosjektet om samhandling og pasientflyt i 
Drammen DPS. Bakgrunnen for utviklingsprosjektet er å forbedre hvordan 
måten vi jobber/legger til rette for god pasientbehandling gjennom forbedret 
samhandling og pasientflyt. Utviklingsprosjektet startet opp høsten 2020 og 
strekker seg inn i 2021.  
Oppsummering av hovedfunn i DDPS: 

1. Samhandling med eksterne aktører – kommune, Blakstad, ARA, 
fastlege… 

2. Samhandling internt i DDPS – «hvor pasienten hører hjemme» 
3. Samhandling internt i DDPS – pasientoppfølging under forløpet 
4. Samhandling med pasient – forventninger, relasjon og progresjon 
5. Byråkrati – systemer, krav og kontroll 

Pasientperspektivet er fokus og det er behov for bidrag fra Brukerrådet. 
Kommer tilbake til eventuell forespørsel.  
Alle DPS i Vestre Viken skal gjennomføre utviklingsprosjektet.  

3/21 Margrete Nysterud orienterer om organisering i DDPS og informasjon om 
tilpasninger i forhold til smittevern.  
Poliklinikken er delt i to, POLS1 og POLS2. Det medfører ingen endringer for 
pasienter.  
Utviklingsarbeidet i 2020 stoppet noe opp under covid. Noen vakante stillinger 
har ikke blitt besatt. Det er plassmangel i lokalene i sentrum. Derfor er det nå i 
gang et arbeid om hvordan DDPS skal organiseres i forhold til hvem skal være i 
sentrum og hvem skal være i DDPS sine lokaler på Konnerud. Ansatte skal 
komme med innspill.  
Dette vil vurderes i forhold til pasientperspektivet, pasientsikkerhet, 
samhandling og annet.  
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DDPS har siste tiden hatt for høyere avslagsprosent. Det er behov for flere 
ansatte. 
Vedr. bruk av digitale løsninger i pasientbehandling, så ligger bruken av dette 
lavt. Det er viktig å sikre anonymitet og pasienten må ønske det. 
Pasientsikkerhet må ivaretas.  
Presentasjonen vedlegges.  

4/21 Brukerrådets interne time. Handlingsplan for 2021 gjennomgås og justeres.  Se 
vedlegg.  

  
 
 

 
 


