REFERAT
BRUKERRÅD FOR BLÅ KORS - BORGESTADKLINIKKEN SA
Sted: Blå Kors - Borgestadklinikken – avd. Skien, Kongensgate 33, 3717 Skien
Tid: Onsdag 21. november 2018

Til stede:
• Vivian Bentsen, ProLAR-Nett
• Renate Stenstrøm, A-larm Telemark og Vestfold
• Bjørn, AA
• Emil Sølyst, R O T(Recovery og tilfrisking)
• Ronny Renè Nielsen, RIO
Fra Borgestadklinikken:
•
•
•
•
•

Olaf Bergflødt
Ragnhild Myrholt
Nils Terje Sneltvedt
Tove Mathisen (sak 18/2018)
Hilde Evensen Holm (sak 17/2018)

Meldt forfall:
• Marius Sjømæling, Barn av rusmisbrukere
• Hilde Keim, Pasient- og brukerombudet i Telemark
• Kari Sundby, LMS

Sak 16/2018
Godkjenning av referat forrige møte.
Referatet ble delt ut i møtet og godkjent med de endinger som er meldt inn.
Sak 17/2018
Brukerrådets menypunkt på Borgestadklinikkens internettside.
ved kommunikasjonsrådgiver Hilde Evensen Holm
• Det ble informert om hvordan informasjon om brukerrådet har blitt
presentert på våre nettsider. Brukerrådet ble spurt om dette er slik som
det ønskes. Hilde vil ta kontakt med den enkelte for å oppdatere
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informasjon for det nye brukerrådet. Brukerrådet ønsket at info om den
enkelte representasjon står på nettsidene som nå.
• Brukerrådet ønsket at informasjon om personvern blir gjort mer synlig på
nettsidene.
• Referatet fra brukerrådsmøtene vil bli lagt ut på nettsidene.
Sak 18/2018
Pakkeforløp TSB
ved psykologspesialist Tove Mathisen
• Det ble informert om pakkeforløp TSB hvor brukermedvirkning og
samhandling ble spesielt belyst. Dette er et mer intensivt opplegg som
krever mer av institusjonen, kommunen - og ikke minst pasientene.
• Flytskjema ble presentert:
https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/pakkeforl%C3%B8p%20psykisk%20helse%20og%20rus/
Pakkeforl%C3%B8p%20for%20psykisk%20helse%20og%20rus_Flytskjema.pdf

• Kartleggingen i starten er omfattende og krevende med kort tidsfrist.
• Forløpskoordinator (inntakskontoret) er første kontakt ved klinikken.
Deretter overtar behandleren i samarbeid med forløpskoordinator på de
ulike enheter ved klinikken.
• På møte ved Sykehuset Telemark ble sykehusets forløpskoordinator
presentert. Borgestadklinikkens forløpskoordinator burde også vært
presentert. Det er tatt opp med sykehuset som beklaget dette.
Sykehuset Telemark og Borgestadklinikken er likestilte i denne
sammenheng.
• Det vil bli mer fokus på nikotin og røyking – noe som så langt har vært
vanskelig å ta opp.
• NAV er ikke omtalt i pakkeforløpet. Brukerrådet spurte hvilken rolle NAV
får i pakkeforløpet?
• Det er kort frist for utarbeiding i pakkeforløp TSB. Brukerrådet ser dette
som bekymringsfylt. På den annen side kan dette være positivt for
pasienten for rask behandlingsstart.
Tove Mathisen blir fagsjef ved Borgestadklinikken fra 1. januar 2019.

Sak 19/2018
Møteplan 2019
Følgende møter ble planlagt i 2019:
• Onsdag 6. mars februar kl. 10 på avdeling Borgestad. (Håvundvegen 381)
• Onsdag 5. juni kl. 10 på avdeling Skien. (Kongensgate 33)

Sak 20/2018
Informasjon vedrørende vurderingsteam
Ved Konstituert direktør
Sykehuset Telemark og Borgestadklinikken har hvert sitt vurderingsteam. Dette
er 2 helt likeverdige team. Det er nå innledet et samarbeid. Det skjer ved at
representant for Borgestadklinikken hospiterer i sykehusets vurderingsteam og
at representant for sykehuset hospiterer i Borgestadklinikkens vurderingsteam
for å bli kjent med hverandres praksis.
Det er viktig for Borgestadklinikken å beholde eget vurderingsteam.
Sak 21/2018
Eventuelt
• Det er lenge siden pasienterfaringsundersøkelsen. Det tas på neste møte.
• Informasjon om pasientbelegg:
o ROP-enheten er nå fylt opp. Offisiell åpning av enheten finner sted
i morgen torsdag 22.11.
o Enhet for familier har økende belegg etter en periode med lavt
belegg.
o Erfaringskonsulentene er nå blitt fast ansatt.
o Brukerrådet tilbyr seg å gi innspill til ROP-enheten dersom det er
ønskelig.
Siste del av møtet hadde brukerrådet tid uten administrasjonen tilstede.

Sak vedrørende gravide og nye retningslinjer i LAR måtte dessverre utgå. Saken
vil bli tatt opp på neste møte.
Vedlagt følger godtgjøringsskjema som må fylles ut og returneres i underskrevet
stand.
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