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Referat  
 

Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Wenche Steenstrup, Mental Helse 
Benedikte-Marie Lio, Mental Helse 
Ungdom 
Jonny Krogsund, LPP 
Ruth-Eline Iversen, LEVE 
Pauline Johannesson, A-Larm 
Margrete Nysterud, 
avdelingssjef DDPS 
Marie K. Rustadbakken, 
seksjonsleder 
Mona L. Normann, 
koordinator/referent 
Britt Sørsdal, ny koordinator 
Anita Sundbakken, 
pårørendeansvarlig i A-Larm 

Møtedato: 05.05.21 
Tidspunkt: 12.30 – 14.00 
Sted: Skype 
Møteleder:  Wenche Steenstrup 

Referent: Mona L. Normann Forfall: Heidi Hansen, Brukerutvalget VVHF  
 
 

Agenda: 
Saksliste: 

Saksnr.  
12/21 Møteleder Wenche Steenstrup innleder møte. Godkjent referat fra 07.04.21.  

13/21 Hvordan bruke pårørende som ressurs v/ Anita Sundbakken, 
pårørendeansvarlig i A-Larm.  
Delte sine erfaringer som pårørende og fortalte om tilbud til pårørende hos A-
Larm. Hun fortalte også om andre tilbud de har. Ingen ventetid for å delta på de 
ulike gruppetilbudene. Søk A-larm.no for hvilke tilbud lokalavdelingen har.  
Råd om samarbeid med pårørende: Gi info om tilbud/lavterskel. Viktig å bli 
møtt med ivaretagelse og forståelse. Viktig å være pårørende og ikke 
hjelpeapparat. Pårørende blir ofte glemt som ressurs.  
 
Forslag om at DDPS inviterer inn representant for en pårørendeorganisasjon til 
et ledermøte og eventuelt vurdere å ansette en pårørendekonsulent.  

14/21 Informasjon til og fra avdelingsledelsen.  
 Egenandel. Hva er regelverket: Pasienter betaler egenandel opp til 

frikort. Noen betaler ikke egenandel. Dette avgjøres ut i fra tilstand, 
såkalt tilstand til hinder, f. eks. ved alvorlige psykisk lidelse/tvungen 
behandling. Her betaler det offentlige egenandelen.  

 Uteblivelse fra timer: Det er nasjonalt bestemt at gebyr ikke praktiseres 
nå under pandemien. Ellers må timen avlyses innen 24 timer før avtale, 
men det er individuell avveining ifht akutt sykdom. Uteblivelse har 
variert fra 7-20 %. Dette reduserer kapasiteten til DPS.  

 Dobbelttime/flere undersøkelser samme dag: DPS mottar penger pr. 
konsultasjon og er avhengig av dette for driften. Regelverket tilsier at 
man får betalt for en konsultasjon pr. dag. Noen undersøkelser tar 
lenger tid og blir tatt samme dag. God pasientbehandling er viktig.  

 DPS Døgnseksjonen har 19 sengeplasser, 2 brukerstyrte senger. Det har 
siste tiden vært mindre behov, så det er pt. redusert til 1 brukerstyrt 
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seng. De som kan benytte seg at dette tilbudet har inngått en 
kontrakt/avtale for ett år av gangen. Tilbudet skal hindre 
forverring/hindre innleggelse på døgn.  

15/21 Brukerrådets interne time.  
Ta opp på neste møte 2/6: Invitere seksjonene til å møte Brukerrådet digitalt. 
Er det mulig å få til et besøk på en av seksjonene i løpet av høsten? (POLK?) 

  
 

 


