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REFERAT FRA BRUKERRÅD I VIRKSOMHET FOR PSYKISKE HELSETJENESTER,
6. SEPTEMBER 2017.
Tilstede: Marlow Lokshall, Helge Strandum, Torill Krogsund, Ann-Elin Rand, Astrid Ølstad
Moflag, Hilde Klemetsdal Pedersen, Thor Henning Marthinsen og Liv E.Havnerås (ref).
Godkjenning av referat fra brukerråd 31. mai 2017
Referatet er gjennomlest i møtet og godkjent.
Spørsmål til punkt i referatet om hva som er status i sanggruppa.
Hilde og Astrid orienterer om at sanggruppa/koret er startet opp. Neste samling er torsdag, 7.
september. Første gangen var det 4 deltakere, men det ventes å bli flere etter hvert.
Det presiseres at det må informeres godt om tilbudet.
Hilde forhandler i samarbeid med Musikkrådet om en korleder/dirigent. Foreløpig ingen aktuelle
kandidater.
Informasjon fra virksomheten
- Status vedr. handlingsplanarbeid innovasjon psykisk helse og rus.
Prosessen er nå inne i fasen hvor tiltak skal iverksettes. Ett av tiltakene er å tilpasse organisasjonen. 4
alternativer til virksomhetsutforming er nå ute til høring hos medarbeidere og tillitsvalgte. Prosessen
må være avklart i løpet av høsten for å iverksette de nye virksomhetene fra 2018.
Spørsmål om hva skjer med Erik Olsensgate og Energihuset ut fra det som brukerrådet oppfatter er
sagt tidligere om at væresteder skal over til private? Tjenestetilbudet kommer opp senere, Det er ikke
snakk om enten eller og det er viktig å tenke at lag og organisasjoner kan ha mye å bidra med og at det
her kan gjøres en god jobb som væresteder.
Medarbeiderne i virksomheten reagerer på de korte fristene fra en får tilsendt diskusjonsgrunnlaget til
en skal ha uttalt seg.
- Aktivitet i virksomheten høsten 2017
Brukeraktiviteten er økende, inntrykket er at dette virker positivt for alle.
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Mor og barn gruppen er lagt noe om. Den nye måten å jobbe på er temabasert og krever mer
forberedelse enn tidligere. Alle som har barn under 8 år introduseres for Barnas Stasjon. Personalet
følger flere ganger om det er behov.
Det er ønskelig å utrede muligheten for en ordning med husverter i Energihuset. Rådet støtter ideen
som vil bli tatt nærmere opp i Brukerforum.
Eventuelt
Orientering om henvendelse fra Høgskolen i Sør-Øst Norge ved Marit Borg om samarbeid i
forskningsprosjekt: «Erfaringsmedarbeideres forståelser av erfaringsbasert kunnskap og deres bruk av
denne kunnskapen i sitt samarbeid med brukere innen psykisk helse- og rustjenester».
Kommunen vil be høgskolen om å arrangere et informasjonsmøte for aktuelle deltakere i
fokusgruppeintervju.
Henvendelsen ligger ved referatet.
Neste møte er 8. november 2017

Håper alt er vel etter sommerferien. Her er vi i gang – blandt annet med et nytt forskningssamarbeid
med Erfaringskompetanse med tittelen: «Erfaringsmedarbeideres forståelser av erfaringsbasert
kunnskap og deres bruk av denne kunnskapen i sitt samarbeid med brukere innen psykisk helse- og
rustjenester».
Hensikten med forskningsstudien er å utforske og beskrive erfaringsbasert kunnskap som fenomen
slik erfaringsmedarbeidere forstår og ordlegger dette i sitt samarbeid med brukere og pårørende.
Problemstillingen vil bli belyst gjennom følgende forskningsspørsmål:
1. Hva er det særegne med fenomenet erfaringskunnskap slik erfaringsmedarbeiderne forstår
og beskriver det?
2. Hva kjennetegner bruken av erfaringskunnskap i samarbeidsrelasjoner med brukere?
3. Hva kjennetegner bruken av erfaringskunnskap i tjenesteutvikling?
4. Hvordan opplever og merker erfaringsmedarbeidere anerkjennelse av deres unike kunnskap
og kompetanse i sitt arbeid?
5. Hvordan brukes den erfaringsbaserte kunnskapen i tverrfaglig samarbeid, og hvilken plass har
den i dette samarbeidet?

Vi vil gjerne invitere dere i Drammen med til å dele erfaringer. Vi tenker ha en fokusgruppe med 7-8
deltakere og er opptatt av å få med en bredde av erfaringer, dvs ha med erfaringsmedarbeidere
innen psykisk helse og rus ( samlebegrep for MBere, erf konsulenter, likepersoner osv) som har
ansettelse i det offentlige ( helseforetak og kommune), brukerstyrte sentre/arenaer, frivillige
likepersoner, kvinner og menn, ulike aldre og gjerne noen med flerkulturell bakgrunn.
Om dere tenker dette er noe dere kan og vil bidra til, kunne vi fått navn på en kontaktperson som vi
kunne ta nærmere kontakt med ift til planlegging og rekruttering osv? Som Trude Klevan,
prosjektleder, kopiert inn her vil ta nærmere kontakt med
Ring om du lurer på noe…..
Beste hilsen fra
Marit

