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Referat fREFERAT FRA BRUKERRÅD I VIRKSOMHET FOR PSYKISKE
HELSETJENESTER,
Onsdag 26. april 2017 kl. 18:00 – 19:30 Sted: Nedre Storgate 24
Tilstede: Helge Strandum, Ann Elin Rand, Harriet Ann Refsdal, Torill Krogsund, Astrid Ølstad
Moflag, Hilde Klemetsdal Pedersen og Liv Elisabeth Havnerås, (referent).
Forfall: Marlow Lokshall (leder), Bente Moen.
Helge Strandum ledet møtet
1. Godkjenning av referat fra brukerråd 15. februar 2017
Referatet er godkjent.
Vedlegget er ikke sendt ut med referatet og legges ved dette referatet.
2. Informasjon fra virksomheten:
Hilde orienterte:
- Stor etterspørsel etter tjenester fra personer med alvorlige psykiske lidelser
- Recoveryverksteder er i gang. Det tas sikte på to møter før sommeren, Mental Helse ungdom har
påtatt seg mye ansvar og deltar aktivt.
- IMR (individual management and recovery)- kurs er gjennomført med 11 deltakere. Deltakerne er
svært fornøyde. Nye kurs er under oppstart.
- Det er gjennomført ett kurs i mestring av depresjon. Kursprogrammet er utviklet av psykolog og en
psykiatrisk sykepleier. Målgruppen er personer med moderat til alvorlig angst. Det settes opp nye kurs.
God etterspørsel.
- En gruppe følger et program for medisinsk yoga. Denne gruppen er primært for kvinnelige
traumatiserte flyktninger. Omtale i dagsavisen Fremtiden 23. mai
http://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/yoga-som-hjelp-1.971081
Boligtjenesten
Papirbredden 3 Grønland 53
3045 Drammen
Pb 450, Brakerøya, 3002 Drammen
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Det planlegges en tilsvarende gruppe for menn.
3. Informasjon om Inovasjonsprosessen innen psykisk helse og rusarbeid
Glenny Jelstad fra rådmannen orienterte om prosessen og strategiene i prosessen som er lagt til politisk
behandling i Komite for Helse Sosial og Omsorg, 9. mai og videre behandling i bystyret 30. mai.
Presentasjonen legges ved (vedlegg 1)
Tiltakene skal gjennomføres innen 2020
Innspill fra brukerrådet:
Vedr. Anbudsutsetting av væresteder blant frivillige organisasjoner:
- Ikke alle frivillige organisasjoner vil kunne påta seg nettopp fordi innsatsen kommer fra frivillige.
- Kommunen må sørge sørge for trygghet og veiledning til organisasjoner som påtar seg slike oppdrag.
Vedr. arbeid og aktivitet:
- Flott om folk og spesielt ungdom kan få delta i arbeid og aktivitet i naturen.
Vedr. Stangehjelpa. Det var ønske fra brukerrådet å vite mer om Stangehjelpa. Link til nettsidene
finnes her: https://www.stange.kommune.no/stangehjelpa/category5702.html
4. Etter bystyrets dialogkonferanser 2017
Brukerrådets deltakere opplevde et givende møte. Politikerne som møtte virket interesserte. Stor
forskjell på representantene for psykisk helse og de som har rusutfordringer. Sistnevnte er mer aktive i
kommunikasjonen med politikerne og har klare forståelser av situasjonen og hva som er nyttige
tjenester. Det var derfor et klokt valg å dele møtet mellom fokus på psykisk helse arbeid og rusarbeid.
5. Status for ny deltaker etter Ann-Elin i brukerrådet.
Arvtaker er ikke funnet. Forum jobber aktivt med saken. Ann-Elin fortsetter så lenge det er behov.
6. Status for musikkgruppen
Det skal være møte med Musikkrådet 24. mai i Nedre Storgate 24. brukerne ønsker å delta. Ann-Elin
deltar.
7. Informasjon om trådløst nettverk i Erik Olsen:
Trådløst nettverk er innvilget og satt i bestilling.
8. Eventuelt
Stor aktivitet i FORUM – brukerutvalget ved Erik Olsen og Energihuset:
Brukerstyrte tiltak: Mandagsklubben, Turgruppe, Bokklubb (i biblioteket), Smykkekurs,
Tirsdagslunsj, Dugnadskafe (på fredager).
Brukerrådet er imponert over mangfoldet av nyttige tiltak.
Neste møte i brukerrådet er 31 mai kl. 1800 i Nedre Storgate 24

