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 Beslutninger og referat Ansvarlig 

1  Sortland, Avd for psykisk helse og rus har inngått et samarbeid med NApha, hvor 
målet er å finne sin plass i Sortlandsamfunnet samt utvikle tilbudet til å treffe enda 
bedre og enda mer målrettet. De som tenger det skal få hjelp når de trenger det og 
hjelpen skal være målrettet og avgrenset. 
første fase av dette arbeidet er det ønskelig å få tilbakemeldinger fra brukere og 
øvrige tjenestetilbud. Det vi ønsker tilbakemelding på er: Holder tjenesten på med 
det som er lurt med tanke på å fremme god helse i befolkningen? Er det noen av 
dagens oppgaver som burde vært ivaretatt av andre aktører eller gjennom endring 
av samfunnsstrukturer? Hvor tenker dere at tjenesten lykkes i dag. Hvilke områder 
er det mulighet for forbedring – og til slutt – i hvilken retning mener dere at 
tjenesten bør endre seg? 
  
Napha vil være prosessveiledere denne dagen. Fra Napha møter Gretha Helen 
Evensen og Trond Hatling 
Brukerutvalget er bedt med på møtet den 18. mars i kulturfabrikken 

 

2  Hva er MØTEPLASS? 
MØTEPLASS er et likeverdig møte og en gjensidig læringsarena for pårørende og 
fagfolk, der pårørende kan fortelle om sine opplevelser og erfaringer slik at 
tjenestene kan utvikles og forbedres for pårørende. 
 
Hvem er MØTEPLASS for? 
MØTEPLASS er for alle som er berørt av at en person har livsutfordringer knyttet 
til psykisk helse: voksne barn av syke, søsken, partnere, venner, foreldre eller andre 
omsorgspersoner, besteforeldre, naboer og andre. 

 



Og MØTEPLASS er for fagpersoner som gjennom jobben sin er involvert i den 
som har utfordringene eller deres berørte familie og nettverk. 
 
Hva er hensikten med MØTEPLASS? 
- Brukermedvirkning for pårørende 
- Kompetanse- og tjenesteutvikling  
- Styrke samarbeidet mellom pårørende og tjenesteapparatet 
 
Når pårørende forteller om sine opplevelser og erfaringer får hjelpeapparatet 
tilgang til unik kunnskap om den krevende situasjonen det er å være pårørende. 
Pårørende selv er de som best kan formidle denne kunnskapen. Kunnskap skaper 
muligheter for små og store endringer i tjenestene til beste for pårørende. 
På MØTEPLASS blir pårørende og fagfolk bedre kjent med hverandres 
utfordringer og dilemmaer slik at samarbeidet styrkes. 
Erfaring etter 15 år med MØTEPLASS er at pårørende og fagfolk sier at de setter 
pris på å kunne snakke godt sammen, skaper endringer i systemet og fører til bedre 
arbeidsmiljø fordi det blir færre konflikter mellom ansatte og pårørende. 
 
Hva skjer på MØTEPLASS? 
17.30 – 18.00 Enkel servering og tid til uformell prat 
18.00 – 19.15 Dialog om kveldens tema 
19.15 – 19.30 Pause med enkel servering og tid til uformell prat 
19.30 – 20.30 Dialogen fortsetter 
I dialogen inviteres pårørende til å fortelle om sine opplevelser og erfaringer med 
det å være pårørende. 
Fagfolk inviteres til dialog om temaet og å fortelle hvordan det kan oppleves å 
være i rollen som hjelper.  
 
 
MØTEPLASS har eksistert siden starten på 2000-tallet. 
MØTEPLASS er forankret i systemet - HF og/eller kommune - og drives av et 
lokalt MØTEPLASSteam som består av Koordinator som er en fagperson i 
systemet, MØTEPLASSledere som er fagfolk og Pårørendeguider som er 
pårørende.  
MØTEPLASS teamet får opplæring og følges opp årlig etter etablering. 
LPP eier konseptet, og søker midler fra Helsedirektoratet til drift og etablering av 
nye MØTEPLASSER. 
 
Her er link til en liten filmsnutt om Møteplass 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=TDmgn0HSbKc 
 
LPP legger frem videre saksgang. 
Sortland og Hadsel er positive til å være med i dette. LPP har ikke fått svar på sin 
henvendelse til Lofoten og Vesterålen DPS.  
LPP tar det videre og prøver å få en oppstart til høsten 2022. Harstad har fått dette 
godt til og er en plass å LPP har dialog med. Det er også kontakt med folk i Oslo, 
Voksne for Barn som også er med på å starte opp Møteplass.   Det søkes 
prosjektmidler til dette arbeidet. Vi kan bruke samfunnsalen til dette formålet. Det 
kan bli en utfordring til å få inn dagtidstilsatte på ettermiddag. Det kan vurderes om 
det kan legges til dagtid. Det blir viktig å finne hvordan andre kommuner har gjort 
dette.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=TDmgn0HSbKc


3 Eventuelt 
Stue vil bli brukt til aktiviter som grupper rus og grupper psykisk helse 
Verdensdagen psykisk helse vil Avd for psykisk helse og Mental helse samarbeide 
om et arrangement. 
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