
  Brukerutvalg for Psykisk helse og rus 

Sted: Psykisk helse 

Parkveien 2  

 

Kl 12-1330 

Møtedato: 06.12.21 

Referatdato: 

06.12.2021 

Olav Fenes 

 

Visjon Sortland 

Kommune: 

 

Sammen om velferd og 

utvikling i Vesterålen 

 

Verdigrunnlag: 

 

Trygghet og respekt 

Humør og entusiasme 

Åpenhet og ærlighet 

 

 

Saksliste: 

 

 

1/2021 Nytt fra kommune 

 

2/2021 nytt fra lokallagene 

 

3/2021 Budsjett 2022 

 

4/2021 Kontor til    bruker-

organisasjonene i Parkveien 2 

 

5/2021 Samhandling kommune og 

brukerorg 

 

6/2021 Oppfølging fra kommunen 

for de som en gang valgte 100% 

trygd, og som etter hvert har 

ressurser for mer. Kan kommunen 

gi hjelp til å komme i gang med litt 

arbeidstrening, aktiviteter, osv. 

(LPP) 

  

7/2021 Hvis man har behov for 

koordinert helsehjelp fra flere 

tjenester, over tid, har man rett på 

IP.  Vi spør igjen: Har kommunen 

en plan for dette viktige arbeidet? 

(LPP) 

8/2021. Møteplass som tiltak. 

9/2021. møteplan 2022 

Deltakere:  Møtt: 

  

Marius Mikkelsen Mental 

Helse 

X 

Arvid Hansen  X 

Olav Fenes X 

Sture Jacobsen X 

Aud Hogstad LPP X 

  

  

  

  

  

  

  

    

 Beslutninger og referat Ansvarlig 

1  Flyttet inn i Parkveien 2 og hele tjenesten er nå under samme tak. I 3. etasje er nå 

Samtale med 2 personer, SLT koordinator, Miljøterapeut ungdom, IPS-

jobbveileder, Veileder sinnemestring og kontor til brukerorganisasjoner. 

I 1. etasje er Dagsenter, Miljøtjenesten, Rustjenesten og FACT team. Enhetsleder 

og merkantil. Det er flere henvisninger til tjenesten en vi klarer å gi hjelp til. Det er 

mellom 50-100 stk på ventelisten over tid. Vi jobber med å få legene til å henvise 

mer målrettret på psykisk helse og rus. Gruppetilbud og KBM er en mulig løsning 

for å få ned ventelister og jobbe målrettet med tema. 

 



Erfarning med angstgrupper sies fra LPP at det er en god måte å eksponere. 

Vi har Ansatt psykolog som strarter i mars. 

2  LPP. Aud Hokstad er ny leder. Det er behov for møtelokaler. Det har vært 

aktiviteter med turgrupper, og trening på treningssenter. Tur til Stokmarknes, 

hurtigrutemuseum og rødbrygga. Samt konserter i regionen. Hvordan kan LPP få 

flere medlemmer. Blåbytrasken går hver mandag fra Parkveien 2. 

Ønskelig med  Brosjyrer tilgjenegelig iParkveien 2 

 

Mental helse. Turer i friluft. Styremøter hjemme hos medlemmer. Verdensdagen 

var positivt arangement. Mange medlemmer som er støttemedlemmer. Det er de 

samme som benytter seg av aktivitene som org arangerer.  

Tirsdagsgruppen og AA går fast en gang i uka. Tirsdagsgruppa er i Parkveien 2.  

 

3 Budsjett er det ingen kutt eller økning i. opprettholde aktiviteten som er. Det er 

behov for økning på sikt. Helesstasjonen har en stilling i Sortland vge med en 

Psykisk helserådgiver. Om 4 år har vi ikke mere på fond og til da må vi finne en 

løsning.  

 

4 LPP og Mental helse får tilgang til kontoret i røst, nord 3. etasje Parkveien 2. Det 

disponeres på fredager, annenhver uke og i åpningstid 0900-1530.  Det vil ikke bli 

delt ut nøkler til kontoret eller til bygget. Det vil være låsbare skap på kontoret som 

er til disposisjon til organisasjonene. Organisasjonene stiller med egen datamaskin. 

Mental helse disponerer kontoret på oddetallsuker  

LPP disponerer kontoret på partallsuker  

Tirsdagsgruppen bruker kjøkken og møterom i 3. etasje kl 1900-2000. Arvid er 

ansvarlig for denne. 

 

 

5 Aktiviteteskalender er opprettet for å lage et årshjul for tjenesten og 

aktiviteter som skjer i regi av organisasjonene. Vi har 4 brukerutvalgsmøter 

i året.  

 

6 For de som er uføretrygdet er det NAV som søker og tildeler Varig 

Tilrettelag Arbeid (VTA) og Sortland Arbeidsenter er en aktør i dette. Den 

uføretrygdede selv kan ta seg ordinær jobb og tjene 0,4G uten at det har 

betydning for trygden. Den uføretrygdede kan jobbe mer og da vil det bli en 

avregning opp mot trygd. Sortland kommune har ikke noe arbeidstrening, 

aktivitetstilbud som fører  til lønnet arbeid. Sortland kommune har IPS 

Jobbveileder som i samarbeid med Avd for psykisk helse og rus hjelper 

mennesker til fast jobb.  

 

 

7 Tjenestekontoret mottar søknad fra bruker som mener den trenger 

Individuell Plan. Tjenestekontoret Saksbehandler og vurderer om den har 

rett til IP og/eller koordinator. Tjenestekontoret finner en Koordinator som 

skal koordinere arbeidet som står i IP. Det er viktig at bruker selv er delaktig 

og utarbeider en plan som skal gjelde den i samhandling med koordinator og 

øvrige som er aktører i dens liv. Planen til Sortland kommune er at den som 

søker om IP har et ønske om å bruke og er delaktig i IP som et verktøy i sitt 

eget liv.  

Det er en streng vurdering for å få vedtak. Den kan gies vedtakt om bare 

 



koordinator. 

 
8 Møteplass sjekkes av LPP til neste møte og gjennopptar der vi slapp.  

9. Mandager etter lunsj passer best. Parkveien 2 

21. februar kl 1200-1330 

23mai kl 1200-1330 

5. september kl12-1330 

5. desember kl 12-1330 

 

 

 


