
  Brukerutvalg for Psykisk helse og rus 

Sted: Psykisk helse 
Parkveien 2  
 
Kl 14-15 

Møtedato: 07.12.20 
Referatdato: 
 

 
Visjon Sortland 
Kommune: 
 
Sammen om velferd og 
utvikling i Vesterålen 
 
Verdigrunnlag: 
 
Trygghet og respekt 
Humør og entusiasme 
Åpenhet og ærlighet 
 
 

Saksliste: 
 
7/20 Informasjon om avd for 
psykisk helse og rus i Sortland 
kommune 
8/20 Tilbud til brukere og 
pårørende i koronatid. 
9/20 Støttekontakter som 
treningskontakt? 
10/20 Faktura ved 
tvangsinneggelse 
11/20 Eventuelt 

Deltakere:  Møtt: 
  
Marius Mikkelsen X 
Arvid Hansen X 
Olav Fenes X 
Sture Jacobsen X 
  
Guri Henriksen  
  
Sissel Vara Mental helse  
Kari Greiner Vara LPP  
  
  
  

    
 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

7/20  Utbygging av parkveien 2 kommer opp i kommunestyremøte 17. desember 20 og 
da vil vi få en endelig avklaring. Det er beregnet 16 ukers arbeidstid fra oppstart.  
Det er mange henvisninger til tjenesten, men det er venteliste for å få tilbud.  
Det er en situasjon i rusmiljøet i Sortland der brukergruppen er yngre og narkotiske 
rusmidler og medikamenter. Nye måter å selge i sosiale medier. Kommunen setter 
inn tiltak i skole for å prøve å gi hjelp til di som trenger det. 

 

8/20 Det vi ser er at det er ingen smitte blant våre brukere. Tirsdagsgruppen og AA går 
som vanlig og smitteverntiltakene er blir overholdt. Viktig at møtene går som 
planlagt. Både for å holde seg rusfri og det sosiale i møtene. 
Dagsenter har ukentlige turer med mindre deltakere. I hovedsak er turene ute der 
bålkos og enkel servering er tilbudet. Det sosiale og noe å se frem til er verdien i 
turene. FACT team og avd psykisk helse er hjemme til brukere som har behov for 
det.   

 

9/20  Det ble arrangert kurs som treningskontakter. Kommunen er positiv til å bruke 
treningskontakter som støttekontakter. Kommunen har ikke oversikt over hvem 
som er treningskontakter.  

 

10/20  Den som blir tvangsinnlagt skal ikke faktureres i disse sakene. Kommunen 
opplyser legene at dette ikke skal skje, men det skjer til tider og det blir refundert 
når kommunen blir gjort oppmerksom på dette. Det beklages at det har inntruffet. 

 

11/20 Ingen som har det.  
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