REFERAT FRÅ MØTE I BRUKARRÅDET 30. Mars 2017
Til stades:
Styremedlem Anita Eide
Varamedlem Jan-Olav Johansen

> Mental Helse
>Mental Helse

Arne Andreas Døske
Turid Mattson

> Seksjonsleiar Haugaland og Karmøy DPS
>Vara for Seksjonsleiar ved Seksjon for spesialiserte
tenester

Sissel Hansen Tysse

>Undervisningskoordinator ved HK DPS, sekretær BR

Ikkje til stades:
Leiar Janniche Sundby
Styremedlem Kirsten Håvardsen
Styremedlem Tone Haugen
Varamedlem Anne Gurine Sætre

> RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)
> LPP (Landsforeningen for pårørende innen
psykisk helse)
> VfB (Voksne for barn)
>LPP

Helga Marie Skogland , og Svein Lauknes var invitert inn, jmf.saker i 12/2017.
08/2017

Kort presentasjon og bli kjent runde.

09/2017

Konstituering av Nestleiar av Brukarrådet ved brukarrepresentantane
Utsatt til neste møte på grunn av lav deltakelse fra brukarrepresentantane.

10/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

11/2017

Godkjenning av referat frå 26. Januar 2017
Godkjent, med merknad om at dato for møte var 26.1.17

12/ 2017

Oppfølging av sak 05/ 2017 fra 26.1.17.Informasjon og innspill

 Prosjektet trannsport for psykisk syke. Seniorrådgiver Svein Lauknes informerte om
bakgrunn for prosjektet, hvor en har fått midler fra Helse Vest. Målet med prosjektet å
sikre likeverd og få til god bruk a ordinær ambulansetransport for brukergruppen
psykiske helsetjenester ved behov for ambulansetransport. Prosjektgruppen har
kommet frem til at det ikke er formålstjenlig med en egen psykisk ambulansetjeneste,
på bakgrunn av befolkningstetthet og ønske om å alminneliggjøre tilbudet.
Prosjektleder Helga Marie Skogland informerte videre om hva en jobbet konkret med i
prosjektet : Samarbeidsrutiner mellom politiet og helsetjenesten, Informasjonsdager,
og opplæringsdager om psykisk helse med samarbeidspartner. (politiet,
kommunehelsetjenesten,ambulansepersonell,legevakt,fastlege) ,samt i praksis for
ambulanselærlinger.
Prosjektet sluttføres nå i Haugalandsregionen, og skal videreføres i Sunnhordaland
regionen.

Brukarrådsrepresentanten stilte spørsmål om erfaring fra brukarene, og deres
erfaringer
Uttalelse: Brukerrådet henstiller til at det legges opp til brukererfaring i
prosjektet.
 Pasient og pårørende mapper. Arne Andreas Døske gikk gjennom bruker og pasient
mappene med brukerrepresentantene. Intensjonen er ønske om å gi informasjon som
gjør at pasienter og pårørende kan ta del i tilbudet som gis, for i større grad å kunne gi
rett hjelp til rett tid. Helseforetakene har og en informasjonsplikt som en ønsker å
ivaretar i denne mappen.
Uttale: Brukerrådet gir innspill på at teksten mappene er overveldende.
 Riktig og redusert bruka av tvang. Svein Lauknes informerte om prosjektet. Prosjektet
er innført på akuttposten på Valen og i Haugesund, Haugaland og Karmøy DPS og
TUD ( Tvang uten døgnopphold ).Metoden i prosjektet er å høre med pasienten
hvordan tvangssituasjonen oppstod og opplevddes, for å få til en beder samhandling
om hvordan en kan gjennomføre akutte og vanskelige situasjoner til å bli minst mulige
inngripenen til det beste for pasienten og omgivelsen ( pårørende ) .
Bruker representanten spurte hvilke måleverktøy som ble brukt. Arne Andreas Døske
innformert om det ble hentet ut rapporter fra DIPS ( pasientjournalsystemet ) –Og la til
at det generelt er mindre bruk av tvang i helse Fonna enn gjennomsnittet av
Helseforetak.
Brukerrådet ønsker å invitere inn Fagsjef og Overlege Jostein Jektnes i forhold til å
informer nærmer om tvang og tvangsbruk i neste brukarråd.
 Kontakt tlf : «Velg å leve» .Svein Lauknes informerte om prosjektet . Det er ett
selvmordsforebyggende prosjekt hvor en gjør et forsøk på forebygging gjennom en
opplysningskampanje. En gir ut brosjyremateriale, og en har en lavterskel tlf som
betjenes av DPS frem til klokken 15.30, da går den direkte over til Kirkens SOS
hjelpe tlf. I løpet av de 2 åren kampanjen har vært, har det vært 30 stk som har
benyttet seg av tilbudet.
 ACT –team: Arne Andreas Døske innformerte om prosjektet . ACT team er ett
forsterket ambulant team.Det er et samarbeid med Haugesund kommune, og gjelder
derfor brukere hjemmehørende i Haugesund Kommune. Målet er økt livskvalitet, og
det er oppsøkende virksomhet, og organisering av hjelp i hjemme og andre ute
situasjoner.
Uttale : Brukarrådet er enige i at tjeneste tilbudet er vei i positiv retning.
 IMR – Illness Management Recovery. Arne Andreas Døske informerte. IMR er et
systematisk pasientsopplæringsprogram som kan gis til enkelt personer eller i grupper.
Gode tilbakemeldinger fra brukere som deltar. Innen psykose behandling er dette
tilbudet en del av Recovery tanken, hvor Haugaland og Karmøy DPS er lang fremme
på. 4 av 10 senger er brukerstyrte i psykosekjeden.
13/2017

Drøfting og videreføring av aktuelle saker fra leiermøte med Janniche
Sundby. Utsatt grunnet forfall av leder av Brukerrådet.

14/2017

Kommunens forbruk av Psykiatriske helsetjenetser i Helse Fonna.Utsatt til
Neste møte.

05/2017

Eventuelt
Sissel Hansen Tysse informerte om at det var lagt opp til fellesundervisning for
brukarrådetrespresentanten i Brukarutvalg og Brukarråd på Stord DPS over
påske. ( første tirsdag er satt av, men kan bli flyttet grunnet utfordring med
rom bestilling. )Invitasjon blir sendt fra Sigrid Bøthun ved lærings og
mestringssenteret.
Brukarrådsrepresentanten ga innspill på at det var ønskelig å få en god
opplæring i mandatet.
Bruker rådet ga tilbakemelding på at det hadde vært et godt møte. Det var
mange og store informasjonssaker med viktige tema. Men det blir ofte liten
tid. Forslag fra undertegnede på at en kan bruke noe av neste møte på å drøfte
hvordan en kan jobbe sammen for å få til å løfte frem viktige saker i
Brukarrådet.

Referent:
Sissel Hansen Tysse
Sekretær i Brukarrådet.
Haugaland DPS, 3.April

