
  Brukerutvalg for Psykisk helse og rus 

Sted: Psykisk helse 

Parkveien 2 eller på 

Teams 

 

Kl 14-15 

Møtedato: 25.05.20 

Referatdato: 

 

 

Visjon Sortland 

Kommune: 

 

Sammen om velferd og 

utvikling i Vesterålen 

 

Verdigrunnlag: 

 

Trygghet og respekt 

Humør og entusiasme 

Åpenhet og ærlighet 

 

 

Saksliste: 

 

4/20 Erfaringer fra kommune og 

brukerorganisasjoner i tiden med 

tiltak Covid-19. Hvilke 

konsekvenser har det hatt for 

brukere og pårørende denne tiden. 

5/20 Utbygging Parkveien 2 

6/20 Eventuelt 

Deltakere:  Møtt: 

  

Marius Mikkelsen X 

Arvid Hansen  

Olav Fenes X 

Sture Jacobsen X 

  

Guri Henriksen X 

  

Sissel Vara Mental helse  

Kari Greiner Vara LPP  

  

  

  

    

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 

Ansvarlig 

4/20 LPP: Brukere blir mer isolert og ensomme. Erfaring med å bruke natur og gå turer 

har økt. Dagsenterbrukere har savnet tilbudet som møteplass og sosial treffplass. 

Mental helse: tilbudet er blir redusert.  

Sture: bruken av videomøter har økt betraktelig og pasienter som har syntes dette 

har vært et bedre tilbud å ha det på videosamtaler. Verktøyet som å kunne sitte 

hjemme å få samtaler har vært bra. Sinnemestring som eksempel. 

Sengepost på DPS er stengt til august og vi ser at stenging har ført til dårligere 

samhandling. Di som er ansatt på sengepost jobber utadrettet til pasienter i 

Vesterålen. Det vi ser er at det er uenighet rundt tvangsinnleggelser i ventetiden i 

påvente av transport. Opp til 11 timer i transitt før transport er på plass.  

Samtaler i avd for psykisk helse og rus har samtaler på video, telefon, hjemme eller 

I Parkveien 2. Covid-rutiner fra FHI følges forløpende. 

Det økes på med større møteplasser og det vil bli smitte Covid-19 til Sortland og vi 

vil få bruk for rutinene som er innarbeid når vi får smitte på Sortland.  

 

5/20 Det vil bli 8 nye kontorer på loftet med møterom. Fremdriftsplan er tenkt oppstart 

av ombygging til høsten. Skisse er vedlagt.  

 

6/20  Møteplass trenger et lokale der møtene kan bli avholdt. Vi må ta høyde for hvor 

mange som kommer til å delta på disse møtene. Vi kan bruke kommunale møterom 

ut fra antall som kommer.  Skal vi ha det på dagtid eller ettermiddag? For å få 

fagfolk med er det en fordel at det er på dagtid og avtalt i god tid. Sortland 

kommune stiller seg positiv til dette. Viktig at vi får inn en positiv arena for å få 

god kvalitet i samhandling. Erfaring og kunnskapsbasert utveksling til felles vekst.   

 

 

 


