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MØTE INNKALT AV: Sekretær etter avtale med brukerådsleiar og seksjonsleiar  

MØTETYPE 
Samarbeidsmøte brukerrådsleiar og seksjonsleiar med formål å avklare samarbeidsområder i tråd 
med mandat 

MØTELEDER Stein Solvoll 

REFERENT Sigrid Bøthun, LMS 

  

DELTAKERE 

Stein Solvoll, og Marita Moe Grov, (Mental Helse), , (ADHD foreningen) Solveig 
Andersen ( MH Stord), Jan William Steen, Raymond Lunde (Uavhengig)  
Håvard W. Breistein, Anne Lise Skogvold, Olav Koppang Sævareid 
 
 

Meldt avbod: Anne-Grethe Høysæther 

   

 

 Tema til drøfting med konklusjoner Ansvarlig 

    1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste- Godkjent 
 

 
 

2/20 Godkjenning av referat frå møtet 19.november 2019- Godkjent  
 
 

3/20 Runde med nytt frå organisasjonane /kommunane: 
 
Stord Mental Helse: Har turar kvar tysdag med mat mm. Vil nå utvide med treff på 
torsdager, kl. 18.00. «Stikk innom» Startar 27.2. Stad: Hamna sin nye plass på 
Hvidstentunet. Veldig godt fornøgde med nye lokaler. Viktig at terapeutane kjenner til 
disse tilboda. Åpent for alle interesserte, inkludert fagfolk frå DPS. 
I tillegg har ein årlege samankomstar som sommarfest, juleavslutning, mm. 
Mental Helse har og vore i møte med politikarar for å sikre tilbod til rus- og psykisk 
helseteneste. Store innsparingar på gong i kommunen.  
 
Jan William Steen uttrykker bekymring for at ringverknadar av strukturelle endringar i 
samfunnet som truleg vil kunne medføra behov for auka tenester innan psykisk helse på 
sikt. Dette understøttar kor viktig det er at organisasjonane engasjerer seg i 
samfunnsspørsmål/politiske spørsmål. 
Veteranforbundet har lokalavdelingen i Haugesund. Dei har faste treff  ein gong med 
mnd. kor dei serverer pizza. Nå vil dei kartlegge kor mange som fins i området slik at dei 
kunne få treff i Sunnhordland. 120.000 totalt i landet. Ca 14 % risikerer å ha eller få 
PTSD. Han påpeiker at aktivitetstilbod kan leggast inn i pasient- og pårørandemappene 
som vert lagt inn på rommet på døgnposten. 
 
 
Basen på Bømlo v/ Raymond: Tiltak under NAV: Tilbyr arbeidstrening for personar 
som slit med å komma seg ut i arbeid. Har etterkvar bygd ned stigma og får inn nye 
kandidatar.  
Recoverykurs starter sitt 3 kurs denne veka. Starter denne gong med 12. 
Går over 6 veker, mandagar og tysdagar. Svært gode tilbakemeldingar frå deltakarane på 
dei to første kursa. 
Første kurs stabilt oppmøte, men kurs hadde veldig variabelt oppmøte. 
Det er starta recoverykafe for dei som har deltatt på kursa (Slik Haugesund og  Karmøy 
og har etablert etter sine recoverykurs) 
Nytt prosjekt fram til 2027 for å samlokalisere VIERGO, BASEN, Nyving og 
aktivitetsbasen. 
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4/20 Viktige saker frå utvida leiarmøter i perioden november 2019 til februar 2020 
 Presentasjonen blir lagt ved referatet i e-post til deltakarane. 

 
 

Generell kommentar til diskusjonsrunden fra seksjonsleiar: 
Per i dag er dekning av fagpersonell som psykiater. Utlyses ut ny stilling neste veke. 
Dersom brukerrepresentantane kjenner til personar som føler dei er avvist på feil 
grunnlag er det viktig for DPS at dei ber dei det gjeld om å nytta klagerordningane som 
fins. 
 

 
Tatt til 
orientering 

    5/20 Oppfølging av sak 11/19: Pasienttilbakemeldingar ved døgnavdelinga på 
identifiserte forbetringsområder 
Presentasjon av to periodar jan-sept. Og okt –desember (etter ny rutine og redusert 
skjema) 
 
Informasjon om nytt system for 2020 tatt til orientering. 
 

Tatt til 
orientering 

    6/20 Oppfolging av sak 18/19: Uformell og opplevelse av tvang- 
Deling og drøfting etter Brukerrådet si deltaking på personalmøte 12.desember 

 
Korleis opplevde ein dagen? Tilbakemelding fra avdelingen var at det å jobbe i 
gruppene var nyttig, spesielt det å drøfte kva ein kan forstå som uformell tvang. Kom 
mange konkrete beskrivelser av opplevelse av ting, samtidig som ein klarte utleie 
allmenne dilemma som var mulig å diskutere korleis ein kan handtere dette. 

 
Viktig å halde den undringa løpande kva reglar ein MÅ ha? 
Kom opp fleire eksempler på reglar som oppleves som tvang, sjølv om det ikkje 
er tenkt sånn frå personalet si side. Uansett viktig at personalet prøver sette seg i 
pasienten sin stad og har ei løysingsorientert innstilling.  

 
Solveig einig i at møtet var viktig, og etterspør korleis ein kan følge det opp? 
Det blir delt i personalgruppa til dei som ikkje var der. 

 
Jan William påpeiker at ikkje alle husreglar er «negativt lada.»  Etterlyser 
aktivitetstilbod og spør om det er mulig å få til fellestilbod for pasientar ved 
døgnavdelinga og pasientar ved Stord sjukehus, og utnytte fysioterapeuttenesta deira? 
Blir av seksjonsleiar kommentert som interessant innspel som ein bør følge opp. 

 
 

Konklusjon: Anne Lise inviterer inn brukerrådsrepresentantane, fortrinnsvis i 
forkant av 12.mai for å fortsette dialogen. Anne Lise, Håvard og Stein førebur 
dette, viss det er behov for det. 

 
 

 

7/20 Utpeiking av deltakerar til arbeidsgruppa for dialogmøtet 2020. Klinikkdirektør 
har foreslått fokus på samvalg. Kva tenkjer brukerådet om dette temaet? 
 
Konklusjon: 
Marita Grov Moe og Solveig Andersen er representantar inn i arbeidsgruppa, 
med Stein Solvoll som vara. 
 

 

    8/20 Rekruttering til pårørendetilbod. 
Det har vore tilbod to perioder for pårørende til personer som mottar tenester ved Stord 
DPS. Vansker med å rekruttere våren 2020? Kan vi samarbeide? 
 
Stord kommune og Mental helse driver pårørendegruppe.  
 
 

 Ikkje tid til 
drøfting av 
temaet 

Eventuelt  Miljøpersonalet si «tilstedeværelse» i avdelinga. 
 

 

 


