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1. Godkjenning av referat fra brukerråd 26.april 2017
- Referatet er godkjent
2. Informasjon fra virksomheten:
- Status i virksomhetslederfunksjonen
Bente Moen, som er fungerende virksomhetsleder for VPH i
tillegg til Senter for Rusforebygging (SFR) slutter i stillingen 30.
juni. Videre vil hun ha 40% stilling hos direktøren og jobbe med
recovery, kvalitet/etikk, innovasjon psykisk helse- og rusarbeid
og litt drift.
Thor Henning Marthinsen, til daglig fagrådgiver for SFR,
konstitueres som virksomhetsleder fra 1. juli. 2017
- Inovasjonsprosessen
Saken som ble presentert på forrige brukerråd er behandlet av
bystyret.
Brukerrådet anmoder om at det ikke må gå flere stillinger i
prosessen. Tjenesten trenger fagfolk og ressurser. Etikk er en
viktig byggesten i tjenesten.
3. Status for musikkgruppen
Årlig søkes musikkrådet om støtte til musikk gruppa. Det er
avholdt møte med Elisabeth Knudsen i Musikkrådet.
Musikkrådet stiller seg positive til kor-aktivitet, dans og
vektlegger at tiltaket skal være lett tilgjengelig for brukere.
Det jobbes videre med korleder/dirigent.
Videre vises det til prosjektet Syng deg glad.
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https://www.aftenposten.no/kultur/Syng-deg-frisk-og-glad152547b.html
Brukerundersøkelsen 2017
Det gjennomføres brukerundersøkelse i 2017. Det tas hensyn til
erfaringene fra i fjor. Hvordan undersøkelsen skal gjennomføres
for psykisk helse og rusforebyggende tjenester kommer
kommunen nærmere tilbake til.
Recoverydannelse – siste samling 1. juni
- Dannelsesprogrammet går mot slutten. Programmet er en del
av Drammen kommune HSO ’s handlingsprogram for
kompetanseheving innen recovery. Hensikten med programmet
er å gi støtte til implementering av recovery som filosofi i
virksomhetene Psykiske helsetjenester og Senter for
rusforebygging. Viktige prinsipper er at brukeren er eier av egen
helse og hvordan en lever livet. Videre at bruker setter egne mål
for sin bedringsprosess. Helsepersonell og andre er hjelpere og
tilrettelegger når brukeren selv ikke mestrer.
Ledere og brukere fra Nedre Eiker og Drammen har deltatt i
programmet. Deltakere som også er medlemmer i brukerrådet
opplever at programmet har vært en lærerik dannelse” Fint å
være sammen med Nedre Eiker og få nye vinklinger”(Sitat fra
møtet).
Drammen jobber kontinuerlig med forbedring: Følgende tiltak
med forankring i recoveryfilosofi er etablerte:
- Recoveryverksted (bidrar til å øke folks deltakelse i samfunnet)
- Gatelaget (redusere rusbruk og gir muligheter til arbeidspraksis
via Enter)
- IMR (gruppebasert program over ca 1 år for personer med
alvorlig psykisk helsesvikt som øker den enkelte deltakers
mestring og kunnskap omå leve best mulig med egen
helsesituasjon).
Eventuelt
- Status trådløst nettverk i Erik Olsensgate. Rådet ønsket at
status ble undersøkt og satt i referatet. Status per juli er at det
trådløse nettverket er montert og brukere og medarbeidere er
fornøyde etter 3 ukers bruk.
Møteplan høsten 2017:
- onsdag 6. september
- onsdag 8. november
Begge møtene fra i Energihuset,Nedre Storgate 24,
kl. 18:00 – 19:30
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