
Referat fra Brukerrådet 
 
Tid: 30. mai 2022 kl. 1400 - 1530 
 
Sted: Møterom brukerhuset, Worumbygget 
 
Innkalt: Camilla Heggland, Håvard Breistein, Georg Reinhardt, Anne Gurine Sætre, Torbjørn Foss, 
Odd Christian Grøgaard, Cecilie Finsal, Vanessa Bennett, Emma Sofie Lae- Pedersen 
 
Møteleder: Torbjørn Foss 
 
Referent: Gro Carlsen 
 
 

 

Saksnr. Sak 

 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Godkjenning av møteleder og referent. 
Ingen bemerkninger 

  
 
 

Avdelingslederne informerer fra ledermøte 
 
Informasjon og saker fra brukerorganisasjonene 
 

  

7/ 22 E-mestring – Tilbakemelding fra Mental Helse 
Torbjørn Foss informerer om at han har delt info om e-mestring på Mental 
Helse sin facebook side, og den er blitt videredelt. Heggland forteller at det 
er god kapasitet i programmet, og at det foreløpig er kun for voksne. 
Emestring er for lettere psykiske lidelser og kan også benyttes for 
selvhenvisning. 
Reinhardt informerer at det nå jobbes med å utvikle Emestring for ungdom. 
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Brukerstyrte senger 
Foss forteller han har fått tilbakemelding fra pasienter som har brukerstyrte 
senger på DPS. De forteller at plasseringen ikke er optimal, da de ligger i en 
gang med kontorer. 
Heggland forteller at DPS har økt kapasitet fra 3 til 5 senger og plasseringen 
er vanskelig å gjøre noe med pga plassutfordring. Hun forteller videre at de 
kontorene det er snakk om tilhører behandlere på post, så taushetsplikt er 
ivaretatt og i denne gangen skal det ikke ferdes utenforstående 

 
 

9/ 22 Utvide brukerråd med rep. fra ADHD foreningen? 



Foss stiller spørsmål om det er mulig å utvide brukerrådet med en 
representant fra ADHD foreningen. Brukerrådet har ingen innvendinger mot 
dette, så Foss vil kontakte foreningen å tilby en plass i brukerrådet. 
Sekretær må få navn og kontaktinfo på ny representant. 
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Pårørendearbeid 
-mapper:  
Sætre stilte spørsmål på mail om pårørendemappene ikke lenger blir brukt 
på DPS. Heggland forteller at det gjør de, men at under pandemien er nok 
mye materiell ryddet bort fra ventesoner ol pga smittevernhensyn, dette 
skal bedres. Reinhardt forteller at i BUP jobbes det med å lage mappene 
digitalt. 
-samarbeid med pårørende: 
Heggland og Reinhardt snakker om viktigheten av et godt samarbeid med 
pårørende. I BUP opplever man at foreldre ikke er enig om behandlingen og 
dette skaper utfordringer. Kan kommunikasjonsavdeling utfordres på å lage 
en filmsnutt om pårørendearbeid ? Dette er relevant for både somatikk og 
psykiatri. Sekretær skal ta spørsmålet videre i LMS nettverk. Det kan også 
undersøkes om NRK kan ha laget noe som kan deles på Helse Fonna sine 
sider, og også evt LPP. 
-barn som pårørende: 
Bernt Netland sitter foreløpig som koordinator for «barn som pårørende» i 
psyk. Klinikk. To representanter fra ungdomsrådet skal være med å lage en 
filmsnutt om barn som pårørende. 
 

11/ 22 Status poliklinikk 
Stor økning i henvisninger i almennpoliklinikk. Det er økende ventetider og 
krevende å kunne gi timer innen fristen. Man strever med å rekruttere 
fagfolk. Det er også ønskelig å få ned avslagene. Avslagsbrevet blir for 
«hardt» med sine juridiske formuleringer. Det er håp om bedring i 
kapasiteten til høsten da man har fått ansatt flere fagfolk. 
I BUP er situasjonen mye lik, man har pådratt seg en opphopning etter 
pandemien. 
Det er viktig å få frem tilbudene som finnes i kommunene, slik at det som 
kan behandles der, må behandles der fremfor å bli henvist til 
spesialisthelsetjenesten. 
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Sikring av Karmsund bro, ny info ? 
Sekretær og leder i brukerrådet vil kontakte kommunene for å høre hva som 
skjer i dette arbeidet. 
 

 
 

Evt. 
Sekretær informerer om at referatene vil nå bli lagt ut på Helse Fonna sine 
nettsider under DPS. Reinhardt ønsker at det også skal komme under BUP, 
undertegnede skal undersøke dette. 
 

 



Obs !  

Sekretær må få tilbakemelding om hvem som stiller til gjenvalg i brukerrådet 

Referat blir nå lagt ut på internett 

 

 

 


