
  Brukerutvalg for Psykisk helse og rus 

Sted: Psykisk helse Møtedato:4.9.18  
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Visjon Sortland 
Kommune: 
 
Sammen om velferd og 
utvikling i Vesterålen 
 
Verdigrunnlag: 
 
Trygghet og respekt 
Humør og entusiasme 
Åpenhet og ærlighet 
 
 

Saksliste: 
Foreløpig saksliste: 
 
10/ 18  Gjennomgang av referat 
            fra forrige møte 
 
11/18  Meldte avvik 
 
12/ 18 FACT 
 
13/18 Eventuelt 

- Spørsmål fra LPP 
 

Deltakere:  Møtt: 
Turid Dalsegg  
Kari Greiner x 
Rikard Jakobsen X 
Arvid Hansen x 
Bjørn Pedersen 
( stedfortreder av.leder) 

x 

Olav Fenes Meldt forfall 
Lise Lotte Stenersen (ref) x 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

10/18  
Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte.  

 

11/18  
Melde avvik i siste periode. Kun to meldte avvik i avdelingen. Ingen av disse var av 
alvorlig karakter. 

 

12/18 FACT: Sortland kommune har fått midler til et forprosjekt for oppstart av FACT team  
sammen med Andøy  kommune. FACT står for Flexible Assertive Community 
Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. Arbeidet vårt 
skal ha fokus på de pasientene som har størst utfordringer knyttet til psykisk helse. 
Målet er å bedre brukerens livskvalitet  ved et systematisk tverrfaglig samarbeid 
mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.  
 

 

13/18 SPØRSMÅL FRA LPP 
1.Hvilke regler/forskrifter nytter kommunen seg av i forhold til 
pårørendearbeid som er ønsket fra departementshold. 
Sortland kommune forholder seg til følgende : 

• Helse og omsorgstjenesteloven 
• Lov om Psykisk helsevern 
• Helsepersonelloven 
• Veileder om pårørende i helse og omsorg 
• Pasient og brukerrettighetsloven 

 



2. Har kommunen oversikt over hvor mange potensielle brukere som 
burde hatt hjelp, men som IKKE har kontakt med tjenesten i kommunen, 
men kun med pårørende og hvor mange av disse har mindreårige barn? 
Sortland kommune har kun oversikt over de brukerne som tar kontakt med 
tjenesten. Dette kan de gjøre ved å henvende seg selv, eller bli henvist av lege. 
 
3. Har kommunen brosjyren Pårørendes rettigheter IS-2145? Den gir 
informasjon om rettighetene som pårørende til pasient med psykiske 
lidelser og/eller rusmiddelproblemer. 
Sortland kommune har gått til anskaffelse av denne brosjyren nå. Den er også 
lagt som link via våre nettsider. 
 
4. Vi ønsker å vite hvor mange som hadde IP plan av alle dem som mottok 
hjelp fra tjenesten innen rus og psykiatri. Hvor mange fikk støtte /hjelp 
fra tjenesten totalt.  
Hvis ikke alle har IP må vi få en begrunnelse og vi ønsker å hvite hvordan 
de stiller spørsmålet til brukerne om IP.  –og hvor ofte gjentar man 
spørsmålet om bruker ønsker IP? Hvilke rutiner har man på det? 
Sortland kommune, avdeling psyksik helse og rus, kan ikke gi et tall på hvor 
mange som per dags dato har en IP. Søknad om IP skal sendes til 
tjenestekontoret.Bruker må selv søke, men kan få hjelp fra lege, annet helsepersonell 
eller pårørende til å fylle ut / sende inn søknaden. Tjenestekontoret vil da vurdere 
søknaden og skrive vedtak. 
 
Flere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester som ikke 
har IP,  har tiltaksplan som ivaretar: 

- Helhetlig,  koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 
- Sikrer brukermedvirkning (Ved bruk av verktøyet FIT og ved involvering av 

bruker i utarbeidelsen av tiltakene) 
- Styrker samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og 

sektorer. 
- Kriseplan vil være et av tiltakene. 

 
Vi er ikke i mål men er godt i gang med kartlegging av behovene til denne 
brukergruppen og skriving av  tiltaksplaner.En  tiltaksplan inneholder alle punktene 
som en IP har, men er noe mer omfattende. 
 
5. Hva med Akuttberedskap for alvorlige syke mennesker og deres 
pårørende. Hvordan fungerer dette i dag?  
Det er legevakt som ivaretar akuttberedskap. De samarbeider med ambulant akutt-
team, allmennpsykiatrisk avdeling på Stokmarknes og Nordlandssykehuset i Bodø der 
det er behov for tvang. I kriseplanene til den enkelte vil det fremgå hvilken funksjon 
avdeling for psykisk helse og rus har ved akutte situasjoner. I tiltaksplanen vil det 
fremgå hva pårørende skal få av informasjon og rammene for samarbeid. I noen 
tilfeller kan det være aktuelt å få bistand fra  kriseteamet i kommunen. 
 

 Neste møte tirsdag 27.november klokka 14:30 – 15:30.  
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