Referat ekspertrådet 7/12 2016
Tilstede: Ronny Rene(A-larm), Lars(NK-Rop), Tormod(WSO), Morten(NK-Rop), Kjell
Arne(Fagforbundet), Stian og Marius(BAR), Bjarte(Sykepleierforbundet),
Rita(Retretten), Jon(Rio), Siri(MH), Lise(Rehabpiloten), Dag(Larnett)
Forfall: (Dag LPP), Ronny (Pro-Lar), Arild(Fhn), Kari(Lms), Harald(Den norske
legeforening)
Fra diskusjonen

• Forslag fra Bjarte om å ta neste møte på Jæren, med div omvisning på vestlandet.
Vi ser det an på nyåret ift økonomi
• Nubs - Nettverk av uavhengige brukerstemmer-Lise. Lanseres nå i forkant av jula
• Trenger vi å invitere flere organisasjoner til rådet? Eller er vi store nok?
• Det ble tatt en beslutning om og ikke øke antall organisasjoner i rådet på
nåværende tidspunkt
• Referatet fra rådsmøtene sendes til Foreningen for en tryggere narkotikapolitikk,
Wayback og Hvite ørn
• Egenandel på tjenester i somatikk for rusmisbrukere! Egenandelsfritak?
Forhindrer dette ROP-brukere/pasienter å få de helsetjenester de har krav på?
Opprop/kronikk knyttet til egenandelsproblematikken. Hvordan jobbe videre
med dette?
• Lise følger opp saken videre og skriver ferdig sak om egenandelsproblematikken.
Hun sender det til Morten som sender det videre tilbake til ekspertrådet før
publisering.
• Morten, Lars, Harald og Adrian følger opp sak om egenandel og henvisningsplikt
på akutte tjenester
• Hvordan skal vi i kompetansetjenesten jobbe videre med forskjellige faglige
nettverk?Hvor mange og hvor stor nettverk? Type nettverk? Hva synes
ekspertrådet?
• Nettverk for implementering av retningslinjene. Er dette hensiktsmessig? Lise
• Nettverk for medikamentfrie tilbud/tiltak
• Bolignettverk
• Hva skal være tema i etisk refleksjonsfora (utsettes til senvinteren)?
Obs møtet den 12/1 utsettes til i mars. Dette pga. rådslag for pakkeforløp
helsedirektoratet samme dato
• Potensielle tema:
Pasientens tilgang til egen journal. Epj
Hvordan best støtte brukernes utgangspunkt?
Recovery! Bottom up? Eller?
Straff for narkotikabesittelse
Hvordan skal vi i NK Rop jobbe videre knyttet til temaet Recovery?
Bør være et sentralt tema
Også knyttet til medikamentfrie tilbud
Medforskning - Ser organisasjonene sitt ansvar knyttet til dette tema?
Ekspertrådet ønsker å bidra til medforskning

•
•

NKROP bør opprettholde mulighetene for å tilby stipendmidler til
medforskere.
Vår strategi fremover. Lars informerer.
Hva mener rådet?

Temaet gikk raskt over i hvordan NKROP burde ha fokus på recovery-arbeidet videre i
tjenesten
To saker utsettes til neste møte
• KFI-Kulturformuleringsintervjuet. Lars informerer om dette
• Uføretrygd og trekk i uføretrygd under opphold i institusjon etter fire mnd.
Morten informerer
Obs! Neste møte er onsdag 7 juni 2017
Ref. Lars og Morten

