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Referat  
 

Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Wenche Steenstrup, Mental Helse 
Benedikte-Marie Lio, Mental Helse 
Ungdom 
Geir Fagervik, brukerspesialist FACT 
Jonny Krogsund, LPP 
Margrete Nysterud, 
avdelingssjef DDPS 
Marie K. Rustadbakken, 
seksjonsleder 
Mona L. Normann, 
koordinator/referent 

Møtedato: 07.04.21 
Tidspunkt: 12.30 – 14.00 
Sted: Skype 
Møteleder:  Wenche Steenstrup 

Referent: Mona L. Normann Forfall: Heidi Hansen, Brukerutvalget VVHF  
Ruth-Eline Iversen, LEVE 
Pauline Johannesson, A-Larm 

Agenda: 
Saksliste: 

Saksnr.  
8/21 Møteleder Wenche Steenstrup innleder møte. Godkjent referat fra 03.03.21.  

9/21 Informasjon om nettverk for brukerspesialister. Hvordan er arbeidsdagen for 
en brukerspesialist? v/Geir Fagervik, brukerspesialist i FACT teamet 
Brukerspesialistnettverket har vart i ca ett år. Alle som deltar er ansatt i FACT 
team. Nettverket ledes av Nina Mjøsund, spesialsykepleier og forsker ved 
Klinikk for psykisk helse og rus. Det er 6 deltagere i gruppen og alle har 
bakgrunn som pasienter. Det jobbes med å systematisere hvordan man jobber. 
De fleste møtene har vært digitale pga corona. Geir er ansatt i 50% stilling.   
Løfter pasientsikkerheten ved å delta i miniteam rundt pasienter i FACT. Her 
får han brukt sin kompetanse. Han har mye ruskompetanse og ønsker å gi håp 
til pasienter om at man kan bli frisk. Kan «trykke på noen andre knapper». 
Samtalene foregår mest hjemme hos pasientene, på gåtur, på et varehus eller 
på kafé. Det er en krevende jobb – kommer tett på pasientene. Han har 
veiledning av psykologspesialist.  

10/21 Informasjon til og fra avdelingsledelsen.  
Det ble stilt spørsmål om brukerstyrte senger ved Døgnseksjonen. Det er to 
senger øremerket til dette. Det har vært korte perioder disse ikke kunne 
benyttes pga smitte.  
Beslutning om hvilke avdelinger som skal hvor er tatt og flytting vil skje tidligst 
1/6. FACT1 og psykoseteam flyttes til Konnerud. Akutteam forblir på 
Konnerud. Helse- og arbeidsteamet (6 stillinger) flyttes til sentrum og vil bli ny 
seksjon sammen med TSB teamet (POLS3). Poliklinikken er delt i POLS1 og 
POLS2 som en pilot og forblir i sentrum.  
Det kreves en del byggearbeid for å tilpasse lokalene. Det er planlagt å ha 1-2 
«satellittkontor» i sentrum for depot/samtaler for de som har base på 
Konnerud.  
Vedlagt følger organisasjonskart.  

11/21 Videre arbeid med handlingsplan. Oppdatert versjon vedlegges.  
  

 

 


