REFERAT
BRUKERRÅD FOR BLÅ KORS - BORGESTADKLINIKKEN SA
Sted: Blå Kors - Borgestadklinikken – avd. Skien, Kongensgate 33, 3717 Skien
Tid: Tirsdag 22. februar 2018

Til stede:
 A-larm, Tommy Sjåfjell
 Marius Sjømæling, Barn av rusmisbrukere
 Wiggo, AA
 Hilde Keim, Pasient- og brukerombudet i Telemark
Fra Borgestadklinikken:




Ellen Sofie Øvrum
Hilde Evensen Holm
Nils Terje Sneltvedt

Meldt forfall:
 Jon Storaas, RIO
 Ida Kristine Olsen, ProLAR
 Ronny Bjørnstad, PROLAR
 Michael Lindholm, LMS
 Dag Myhre, LAR-Nett Norge
 Steinar Mathisen Revheim, A-larm Telemark og Vestfold

Sak 01/2018
Samarbeid vedrørende «Barnet og Rusen»
Hilde E Holm orienterte om planene for Barnet og Rusen 2018.
Det er ønske om å ha brukerpanel i to parallellsesjoner. Hun fikk innspill på
organisering og opplegg. På programmet i år står brukerstemmen Bente Røstad
fra RIO om kvinner og rus. Videre skal «Et bedre liv» konseptet med i
konferansen.

Sak 02/2018
Redegjørelse av anbudsprosessen v/ ledelsen

Direktør orienterte om resultatet av anbudsprosessen i Helse Sør-Øst RHF og
hvilke konsekvenser anbudet får. Spesielt konsekvenser for avdeling Loland og
avdeling Bragernes ble tatt opp. Det ble orientert om hvordan pasienter og
ansatte ivaretas i prosessen videre.
Det ble delt ut i møtet et informasjonsskriv «Anbudet 2018» og «Informasjon fra
HSØ om avvikling/oppstartsdatoer for nye tilbud samt avvikling av
behandlingstilbud. Disse 2 notatene følger vedlagt referatet.
Pasientombudet spurte om pasientene får ivaretatt sine rettigheter i den
pågående prosessen. Administrasjonen svarte at dette gjenstår å se, men mener
behandlingstilbudene totalt sett i regionen blir svekket, fordi enkelte
pasientgrupper får et dårligere tilbud.
Pasientombudene i fylkene i regionen oppfordres til å snakke sammen og
vurdere den samlede situasjonen for pasientene.
Sak 03/2018
Innspill til nytt brukerråd.
Brukerrådet hadde følgende innspill:
 Det ble drøftet om nytt brukerråd i større grad bør ha lokale
representanter. Kontakt mot sentrale politiske miljøer og organisasjoner
kan imidlertid bli redusert.
 Det er viktig med avklaring av hvilke kostnader som dekkes i forbindelse
med møter og samlinger.
 Det er viktig å gi tydelig bestilling til brukerorganisasjonene om hva som
ønskes av representantene.
 Mulighet for å se nærmere på avdelinger og møte pasientene vil være
interessant for brukerrådet.
 Brukerrådet må ved oppstart gi signaler om organisering og innhold i
møtene.
 Kontakt med samhandlingskonsulentene bør forbedres.
 Ledelsen bør være til stede i møtene.
 Borgestadklinikken står fritt til å ønske organisasjoner og personer inn i
brukerrådet.
 Nåværende leder og nestleder i brukerrådet tilbød seg å være med på
første møte i det nye brukerrådet.
Til slutt takket direktøren brukerrådet for god innsats og overrakte en
blomsterbukett til de fremmøte medlemmene av brukerrådet.

