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MØTE med Psykisk helse og 

rus og Mental helse 16.1.2017  
 

Saksliste: 

Avklare samarbeid 
mellom Psykisk helse 
og rus og fremtidig 
Helsehus 

 

Deltagere: Møtt 

Mette Larsen- Mental helse X 

Aud Berntsen Psykisk helse og rus X 

Kjersti Løkse X 

Kristin Dahlmo X 

Kristine Røiri X 

 Tema Ansv 

 Psykisk helse og rus v/Aud: 
 
-ønsker å ha hovedsetet i Parkveien, men ønsker også å være til stede i et Helsehus og bidra i 
Frisklivssentralen. Ser for seg at de har 3 kontorer for rustjenesten (som i dag er i Rødskolen) 
og 3 kontorer for samtale, miljøtjeneste og dagsenter. De 3 siste kontorene ser de for seg ikke 
bemannes av faste personer, men at det rulleres på hvem som bruker disse kontorene 
avhengig av aktivitet/pasienter kontra behov for skjerming.  Dette fordi alle ansatte følger 
pasienter som er i alle de 3 forløpene 

 

 

 Mental helse v/Mette: 
 
Forebyggende arbeid og pasienter i hovedforløp 1 og 2 bør få sine tjenester i Helsehuset, fase 
3-pasienter trenger skjerming og trygghet med oppfølging i Parkveien. Mental helse er svært 
opptatt av normalisering og integrering ift personer med psykisk helse, noe de mener man 
kan oppnå med et Helsehus i tilknytning til Kulturfabrikken. Denne plasseringen vil også være 
positivt i forhold til stigma.  Normalisering  av personer med psykiske lidelser er viktig, i dag er 
det tabu.  
Er opptatt av behov for samarbeid med leger og sykepleiere for å få en raskest mulig 
saksgang. Også opptatt av at psykisk helse og rus må gi et lavterskeltilbud og komme tidlig inn 
i sykdomsforløpet. 
Ift miljøtjeneste og dagtilbud er Mental helse opptatt av at pasientene må ha et tilbud etter kl 
16 og i helger. Er det mulig å samarbeide med andre i et Helsehus for å gi utvidet 
tilbud/åpningstid? 
Det må være noen til stede i et Helsehus, resepsjon der man blir mottatt. Gjerne både ansatt 
og likemannsarbeid ift personer som oppsøker Helsehuset med behov for veiledning ift 
helsetjenester.  Dette kan være mulig å få til med å bruke erfaringskonsulenter  rus og 
psykiatri –en ordning man kan søke støtte for hos Nordland fylke 
Behandling må også kunne skje utenfor kontoret (gåturer, kafe etc…) Mulighet til å få til 
aktivisering i samarbeid med kafeen, biblioteket etc…? 
Ønsker brukerkontor i Helsehuset –kan deles med andre organisasjoner. Ønsker å ha 
brukerstyrte aktiviteter. Har ikke penger til husleie. 
Vi ønsker oss en felles aktivitets-timeplan med de andre 
brukerorganisasjonene/frisklivssentralen slik at vi kan delta på hverandre sine aktiviteter 
 
 

 

   

 
 


