
Referat 
 

Møte: DDPS Brukerråd Tilstede: Wenche Steenstrup, Mental Helse 
Menedikte-Marie Lio, Mental Helse 
Ungdom 
Jonny Krogsund, LPP 
Ruth- Eline Iversen, LEVE 
Margrete Nysterud, 
avdelingssjef DDPS 
Marie K. Rustadbakken, 
seksjonsleder  
Britt Sørsdal 

Møtedato: 13.10.21 
Tidspunkt: 12.00-14.30 
Sted: DDPS Poliklinikken 

Konnerud, Horisonten 
Møteleder:  Wenche Steenstrup 

Spesielt 
inviterte: 

6 ansatte fra POLK  
3 brukere fra POLK  

Fravær: Heidi Hansen, Brukerutvalget VVHF 
Pauline Johannesson, A-Larm 
 

  
 

Saksnr.  
23/21 Wenche Steenstrup ønsket velkommen.  

Presentasjonsrunde.  

24/21 Marie K. Rustadbakken ga en presentasjon av tilbudet ved 
POLK (Poliklinikke Konnerud), FACT 1 og FACT 2. Team 
leder på akutteamet Bernt Lundby i POLK presenterte 
tilbudet deres.  
 
FACT 1:  
Målgruppen som følges er personer med alvorlig psykiske 
lidelser og lavt funkjonsnivå. I hovedsak personer med 
psykoselidelser i kombinasjon med rusproblematikk. Mange 
av brukerne er underlagt TUD (Tvungent psykisk helsevern 
uten døgn). Ansatte i teamet er tverrfaglig, og har ansatte 
både fra DDPS og Drammen kommune. Alle har 
arbeidssted/base på Konnerud. Mye av oppfølgingen foregår 
ambulant. Tilbyr IPS (Individuell jobbstøtte via Kirkens 
bymisjon) og JMO (Jobbmestrende oppfølging i samarbeid 
med Freetex). Har ukentlige møter med NAV og IPS 
representanter.  
 
FACT 2:  
Samme målgruppe som FACT 1. Har ikke ansatte fra 
kommunene i teamet. Samarbeider tett med psykisk helse i 
kommunene i tillegg til IPS, JMO og NAV. 
 
Akuttteamet:  
Gjør korte, akutte vurderinger for å henvise pasienter videre 
til riktig behandlingsnivå. Henvisninger via fastlege eller fra 
Blakstad.  
 
  

25/21 Brukerrådet møtte 3 brukere av FACT 1 og 2, og hadde 
samtaler alene med de. De formidlet sine erfaringer med 
oppfølgingen i POLK. I det store og hele var de fornøyd med 
behandlingen/oppfølgingen de fikk. Det ble imidlertid 



påpekt at det opplevdes lite hensiktsmessig at poliklinikken 
var blitt flyttet til Konnerud, og ikke lenger lå i Sentrum.  
 
Tilslutt ble tilbakemeldingene fra brukerne videreformidlet 
til noen ansatte fra POLK som var deltagere av møtet.  
 
 

26/21 Gro K. Reiertsen inviteres til møtet i november for å snakke 
om pakkeforløp. Britt har avtalt med Gro.  
Pasient- og brukerombudet inviteres til brukerrådsmøte i 
november. Wencke avtaler.  
 

Møtedatoer 2021: 03.11 og 01.12. 
 

 


