Møde med brugerpanel
Gennembrudsprojektet om Nedbringelse af Tvang i Psykiatrien 2012-15
Dato: 05. april 2013
Lokalitet: Madhouse, Middelfart.
Mødedeltagere:


Ralph Jørgensen, BEDRE PSYKIATRI



Ingelise Svendsen, SIND



Paul Bjergager, LAP



Karl Bach Jensen, LAP



Rene Buch Nielsen, CFK



Sara Schultz Markvorsen, CFK

Afbud fra:


Steen Moestrup, LAP



Jørgen Ani-Manus Neumann, LAP



Lise Jul Pedersen, ANTV



Helle Høgh, CFK

Formålet med mødet var bl.a. at drøfte brugerpanelets rolle/funktion i projektet,
hvorfor der var lagt op til en meget åben dagsorden. (Helle: har vedhæftet
kommissorium udarbejdet på baggrund af referat fra René og Sara).
Beslutninger/drøftelser:


1. Læringsseminarer: På mødet blev det besluttet, at repræsentanter fra
brugerpanelet skal deltage som observatører på 1. runde af de regionale
læringsseminarer ifbm. projektet:
o

Region Sjælland, 8. april: Paul, LAP. (eller Erik Thomsen , LAP).
(Helle: her var desværre ingen deltagelse)

o

Region Midtjylland, 10. april:

(Helle: her var desværre ingen deltagelse)
o

Region Hovedstaden, 16. april: Steen Moestrup, LAP.

o

Region Syddanmark, 18. april: Karl, LAP.

o

Region Nordjylland, 23. maj: Ralph, LAP.
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2. Læringsseminarer: På mødet blev det drøftet, at brugerpanelet evt. kan have
en mere aktiv rolle på 2. runde af de regionale læringsseminarer i projektet, som
finder sted på følgende datoer:



o

1. oktober: Region Midtjylland og Nordjylland

o

3. oktober: Region Syddanmark

o

8. oktober: Region Hovedstaden

o

10. oktober: Region Sjælland

National konference: På mødet blev det drøftet, at repræsentanter fra
brugerpanelet evt. kan deltage i 1. nationale konference ifbm. projektet, som
bliver afholdt i marts 2014.



Digitale patientfortællinger: Såfremt der er økonomi til det, skal deltagerne i
brugerpanelet forsøge at finde brugere, som vil deltage i digitale
patientfortællinger. I alt 5-10 personer. (Helle: Der er desværre ikke økonomi i
projektet til at lave patientfortællinger, men det kan være en mulighed at søge
midler til dette, hvilket I gerne må komme med idéer til).



Deltagere i brugerpanelet: Ingelise fra SIND overvejer at få en bruger fra SIND
med i brugerpanelet. (Helle: hvis I har ændringsforslag til sammensætningen af
brugerpanelet kan I kontakte mig).



VIS.dk: Der var på mødet enighed om, at det er oplagt at brugerpanelet bliver
oprettet på VIS.dk, så de får mulighed for at kommunikere med projektdeltagerne
i løbet af projektet. Sara kan være behjælpelig med at få oprettet en profil på
VIS.dk.
Karl foreslog, at det på sigt vil være oplagt at få oprettet et åbent netværk på
VIS.dk, så andre brugere også har mulighed for at deltage i
erfaringsudveksling/debat på VIS.dk. (Helle: når projektet er i sin sidste fase er
det intentionen, at netværket gøres åbent).



Møder:
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Karl tilbyder, at 2. møde evt. kan afholdes i LAPs lokaler i Odense. Helle sender
forslag til dato ud. (Helle forslår møde i starten af september, vil sende en doodel
ud med forskellige datoforslag. På mødet skal detagelse på det 2. læringsseminar
drøftes, samt muligheder for at søge midler til patientfortællinger)
 1. – 10. oktober 2013: deltagelse i 2. runde af regionale læringsseminarer.
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