
 
  

 

 

 Enhet/avdeling 

Referat - brukerutvalgsmøte i psykisk helse- og rustjenesten 

Tid: 06.9.21 
Sted: Kirkebakken 4 
Tilstede: Johnny, Ann Sissel, Gro-Anita, Oddrun Beyer Holm 
 

Saker Oppgaver og ansvar 

Verdensdagen psykisk helse. Markering kan 
gjøres på mange måter, gjennomgang av de 
ulike mulighetene og tilbudene som er 
presentert på verdensdagen.no. Forslag til 
markeringer; foredrag på Plassen, gamle 
kulturhuset e.l., stand på Rådhuset, vimpel i 
Molde kommunes flaggstenger, kake og 
utdeling av materiell på de ulike 
aktivitetstilbudene.  

Oddrun: Sjekker ut ledige foredrag, iup Vignes, 
Linnea Myhre og ledige lokaler/samarbeid på 
Plassen/kulturhuset.  
Alex, Oddrun: Kan ønske velkommen til 
foredrag. 
Johnny, Rune: Ordne med markering på 
Midsund. Kake og utdeling av materiell. Høre 
om de på Møteplassen vil komme til Molde på 
foredrag den 7/10.  
Gro-Anita, Ann Sissel: Markering på 
Aktivitetshuset og i Eidsvågen, kake og 
materiell. Legge inn markering på 
verdensdagen.no.  
Vi holder kontakten  

Mental helse på besøk ved Oddrun Beyer 
Holm. Hun informerer om Mental helse og 
brukerstyrt senter (BSS). 

Brukerutvalget kan dra på besøk til BSS for å 
se tilbudet der. 

Brukerrepresentant fra rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, Oddrun Beyer 
Holm, er med på møtet. Bakgrunnen er at det 
er ønskelig at representant derfra er med inn i 
våre møter for å ivareta at 
brukerrepresentantene i psykisk helse- og 
rustjenester blir hørt. Oddrun er med for å 
informere om dette. Det er en styrke at flere 
blir med i møtet, så for PHR er dette positivt og 
ønskelig. 

Ann Sissel retter en henvendelse til rådet om 
brukerrepresentasjon til psykisk helse- og 
rustjenester sitt brukerutvalg.  

Informasjon om brukerutvalget. Hjemmeside 
Molde kommune og i avdelingene i tjenesten – 
ønskelig at brukerutvalget sin kontaktinfo 
legges ut/henges opp. Er det greit for 
brukerrepresentantene ?  

Alle brukerrepresentanter er enig i dette og at 
det er viktig at de blir kontaktet fra brukere i 
tjenesten. Ann Sissel melder inn kontaktinfo til 
kommunikasjonsavdelingen og avdelingene i 
tjenesten. 

 


