
  Brukerutvalg for Psykisk helse og rus 

Sted: Psykisk helse 
Parkveien 2  
 
Kl 12-1330 

Møtedato: 05.12.22 
Referatdato: 
05.12.2022 
Olav Fenes 

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

Saksliste: 
 
 
 
7/2022 Hvilke systemer og rutiner 
har kommunen for informasjon og 
dialog med pårørende til personer 
med psykiske og psykososiale 
problemer. 
 
8/2022 Hvilke tilbud finnes og hva 
kan videreutvikles og gjøres bedre 
i et pårørendeperspektiv. 
 
9/2022 Hvilke muligheter har 
kommunen til å etablere flere 
praksisplasser for personer med 
funksjonsnedsettelser. 
Arbeidsenteret på Sortland gjør en 
viktig jobb for å hjelpe folk ut i 
arbeidslivet. 
 
10/2022 Vi i LPP savner å kunne 
bruke Dagsenteret etter 
Blåbytrasken mandager kl 19.30- 
kl20.30 en gang i mnd. f.eks. første 
mandag i mnd. 
 
11/2022 
Møteplass til medlemsmøter. 
Finne et godt alternativ. 

 Møtt: 
  
Sissel Andreassen Mental Helse X 
Arvid Hansen   
Olav Fenes X 
Sture Jacobsen X 
 LPP  
Guri Signelill Henriksen, LPP X 
  
  
  
  
  
  

    
 Beslutninger og referat Ansvarlig 

7/22 Hjemmesiden til Sortland kommue er det informasjon til pårørende. Se lenke: 
 https://www.sortland.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/psykisk-helse-og-
rus/parorende-og-rettigheter/ 
Dialogen går i Ansvarsgruppemøte og en til en veiledning av pårørende.  
Vi har Pårørendekontakt i FACT team.  
Barn som pårørende er det utarbeidet rutiner på.  

 

8/22 Avd for psykisk helse og rus er i en omfattende omorganisering. Vi skal over til en 
Recovery orientert tjeneste med fokus på lavterskeltilbud. Vi endrer navn på 

 



tjenesten til Sortlandshjelpa. I den forbindelse har vi fokus på hvordan 
tjenestetilbud vi skal gi i fremtiden. Vi ser på hvilke tilbud vi skal videreføre og 
hvilke vi må ta bort og hvilke skal vi ta inn. I mars 2023 vil vi ha en bedre oversikt 
for å kunne gi et bedre svar i denne saken.   

9/22 Sortland Arbeidssenter har VTA og VTO plasser. Det er NAV som er 
oppdragsgiver for å få plass.  
SE er et tilbud som er på NAV har som er en jobbstøtte uten om å ha helestjenester. 
IPS jobbstøtte har Totalt 65 jobbsøkere der 38 (58%) er i jobb/utdanning.  
IPS er et tilbud til deg som har det vanskelig psykisk eller har utfordringer med rus. 
Du ønsker hjelp til å komme i jobb og få støtte til å bli værende i jobben. 
IPS er for deg som har psykiske utfordringer eller rusproblemer og får behandling i 
helsetjenesten. 
Hvis du ikke allerede får behandling i helsetjenesten, kan du ta kontakt med 
fastlegen din eller helsetjenesten der du bor. 
Du må ha et ønske om å jobbe eller komme i utdanning for å delta i IPS. 
Se lenke: 
https://www.nav.no/ips#kort-om 

 

10/22 Etter kl 1530 er det ingen ansatte i 1. etasje og lag og foreninger har ikke mulighet 
å få tilgang til egen nøkkel til lokalet. Dette for at det er viktig at vi vet hvem som 
er på huset til en hver tid. Dette for trygghet til beboere og brannsikkerhet. Det 
oppfordres til å se om det kan være andre lokaler som kan egne seg til dette. 
Forslag er kantine på Lamarktunet eller Sortland Røde kors sine lokaler i 
Vesterålsgata.   

 

11/22 I Øksnes og Bø har Mental helse eget lokale de disponerer. I Sortland kan et 
alternativ til medlemsmøter være å bruke Samfunnsalen eller kantinen på 
Lamarktunet der det er mange medlemmer som skal møtes. Det er mulig å 
søke Sortland kommune om å få gratis leie i samfunnsalen og møterom på 
Rådhus 2.  
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