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Referat  
 

Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Wenche Steenstrup, Mental Helse 
Ruth-Eline Iversen, LEVE 
Jonny Krogsund, LPP 
Pauline Johannesson, A-Larm 
Margrete Nysterud, 
avdelingssjef DDPS 
Marie K. Rustadbakken, 
seksjonsleder 
Mona L. Normann, 
koordinator/referent 

Møtedato: 03.03.21 
Tidspunkt: 12.30 – 14.00 
Sted: Skype 
Møteleder:  Wenche Steenstrup 

Referent: Mona L. Normann Forfall: Benedikte-Marie Lio, Mental Helse 
Ungdom 
Heidi Hansen, Brukerutvalget VVHF  

Agenda: 
Saksliste: 

Saksnr.  
5/21 Møteleder Wenche Steenstrup innleder møte. Informerer fra siste møte i AKU.  

Godkjent referat fra 03.02.21.  
6/21 Informasjon til og fra avdelingsledelsen. arbeid i Drammen DPS.  

På systemnivå: DPS har årlig samarbeidsmøte med Drammen kommune, Lier 
og Sande. Crux Bergfløtt deltar også. Halvdagssamling hver høst. Det blir da 
gjort en orientering fra hver enhet. Hver vår blir DPS invitert tilbake. DPS 
møter hos hver enhet.  
På seksjonsnivå: PRA (FACT, Psykoseteam og TSB) samarbeider tett med 
kommune, NAV, Politi + + 
Noe problemer rundt rusproblematikk etter at Drammen ble storkommune i 
starten grunnet mye endringer i kommune. Bedret nå og det er det godt 
samarbeidsklima. TSB har månedlige møter.  FACT tett samarbeid. 
Samarbeidet vil bli enda tettere i 2021 pga utvidet FACT-satsning. Lier og 
Sande kommune samarbeider i enkeltsaker. 
Helse- og arbeidsteamet har tett og godt samarbeid med NAV.  
De andre seksjonene har noe mindre samarbeid. 3-4 møter i halvåret. 
Vanskelig nå som man ikke kan møtes fysisk.  
Prosessen om hvem skal hvor (Sentrum eller Konnerud) fortsetter. Hva har det 
å si for pasient/samhandling? Dette er ikke avklart ennå, men det vil skje om 
kort tid. Prosessen skaper noe uro på arbeidsplassen, men normal drift. Noen 
må plasseres på Konnerud for å kunne øke antall ansatte. Henvisningsmengden 
øker og DPS kan ta imot flere pasienter med flere ansatte.  
Innspill: Hvorfor alle endringene på Konnerud? Noe har fungert og noe ikke. 
Vanskelig å vite hvorfor, men det har vært vanskelig med rekruttering. 
Avstand? Er det langt til Konnerud? Har pasientene blitt spurt? Undervurderer 
man pasientene evne til å forflytte seg? Er tilbudet viktigere enn hvor stedet 
det befinner seg? 
Margrete Nysterud ønsker at representant fra Brukerrådet deltar i gruppen 
som jobber med FACT 2. Hvem kan delta? Wenche Steenstrup tar dette videre.  

7/21 Brukerrådets interne time. Videre arbeid med handlingsplan. Oppdatert 
versjon vedlegges.  
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