REFERAT FRÅ MØTE I BRUKARRÅDET 27. januar 2017
Til stades:
Fungerende leiar Janniche Kristengård
Styremedlem Anita Eide
Styremedlem Kirsten Håvardsen
Styremedem Tone Haugen

> RIO (Rusmisbrukernes interessorganisasjon)
> Mental Helse
> LPP (Landsforeningen for pårørende innen
psykisk helse)
> VfB (Voksne for barn)

Varamedlem Jan-Olav Johansen
Varamedlem Anne Gurine Sætre

>Mental Helse
>LPP

Turid Mattson
Synnøve Bredal Bjelland

>Møter for Seksjonsleiar ved Seksjon for spesialiserte
tenester
>Undervisningsleiar ved HK DPS, sekretær BR

Ikkje til stades:
Arne Andreas Døske

> Seksjonsleiar Haugaland og Karmøy DPS

01/2017

Kort presentasjon og bli kjent runde.

02/2017

Konstituering av leiar og nestleiar av Brukarrådet ved
brukarrepresentantane
Leiar: Janniche Kristengård
Nestleiar: Ikkje heilt avklart ennå

03/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

04/2017

Godkjenning av referat frå 15. desember 2016
Godkjent.

05/2017

Vidareføring og drøfting av aktuelle saker som har blitt tatt opp i
leiarmøte ved HK DPS ved Janniche Kristengård
 Psyk. Ambulanse er oppe og går i Haugesund. AMK koordinerar
transporten. Prosjekt skal nå starte i Sunnhordland. Prosjektleiar er
Svein Lauknes. Eventuelle innspill frå brukarrådet bes gitt direkte til
prosjektleiar. Prosjektleiar blir invitert inn til neste brukarråd 30. mars
for informasjon.
 Gjennomgang av synspunkt pasient og pårørandemapper
 Riktig og redusert bruk av tvang. Akuttposten Haugesund og Valen har
prosjekt.
 Håp om videreføring av Skoleresept og Jobbresept.
 ACT-team. Sammen med Haugesund kommune. Møter personen på
heimebane.
 Pårørandemapper skal nå revideras. Brukarrådet ser over mappene og
kommer med eventuelle innspill.
 Kontakttelefon: «Velg å leve». Sykepleier har telefonen fra 07.30 –
15.30. deretter overtar Kirkens Bymisjon.
 IMR – Illness Management Recovery. Gode tilbakemeldinger.

06/2017

Kompetansekartlegging i Helse Fonna for brukarrepresentantar i
Brukarutval og Brukarråd
Medlemmene i brukarrådet fylte ut kartleggingsskjema i forhold til
kompetanse og behov for opplæring, som er sendt til Lærings og
Mestringssenteret v/Sigrid Bøthun.

07/2017

Eventuelt
 Spørsmål vedr. Jobb og Skoleresept. Forslag om at det går an å ha et
navn i CV-en som kan sei noe om at fraværet skyldes sykdom
 Mandat for brukarrådet frå november 2016 er gjeldande.
 Forslag om at sekretær i brukarrådet kan ha med honorarskjema og
reiserekningsskjema og dele ut i møte.

Referent:
Turid Mattson
27.01.2017 (s)

