
Høring om Helsehus gitt av avd for psykisk helse og rus Sortland kommune 

Sortland 13.12.2016  

Vi har sett mest på Alternativ 1 Helsehus i kultursamarbeid som vi ser på som en god løsning for 

Sortland kommune. 

Virksomhetsplanen for avd for psykisk helse og rus (2016) er lagt til grunn for høringsuttalelsen der 

vår virksomhet skal gi et tilbud til Hovedførløp 1, 2, og 3 pasienter samt rusrelatert problematikk i 

kommunen med samhandling mellom kommunale tjenester og i samhandling med 2. og 3. linje 

tjenesten. . Jmf Veileder Sammen om mestring, IS-2076 

Psykiske vansker og rusmiddelproblemer påvirkes av ulike forhold, og må ses i et samspill mellom 

biologiske, genetiske, psykologiske, sosiale og kulturelle fenomener. Debutalder og samtidig 

forekomst av rus- og psykiske problemer påvirker problemutviklingen. Som hovedregel vil tidlig 

debut, særlig av alvorlige symptomer som psykose eller bruk av illegale rusmidler, øke 

sannsynligheten for et mer langvarig og sammensatt forløp. 

De tre hovedforløpene skiller seg fra hverandre med hensyn til problemets art, alvorlighetsgrad og 

varighet, relevante mål og tiltak, ansvarsplassering og samarbeidsrelasjoner. Mål, tiltak og 

tilnærmingsmetoder for de tre hovedforløpene beskrives med utgangspunkt i tiltak innen: 

«Forebygging», «Kartlegging og utredning» og «Behandling og oppfølging». 

 

HOVEDFORLØP 1: Milde og kortvarige problemer 

Kommunen bør ha hovedansvaret for å ivareta personer med psykiske helse-problemer 

eller rusmiddelproblemer som forventes å bli milde og kortvarige. 

Siden slike problemer sjelden har alvorlige konsekvenser eller medfører normbrudd 

som fører til stigmatisering, vil innsatsen primært rettes mot de psykiske 

vanskene eller rusproblemene. 

HOVEDFORLØP 2: Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser 

Eksempler på tilstander som dekkes av forløpet: 

• Akutte psykoser med god prognose 

• Tidsbegrenset skadelig bruk av alkohol 

• Illegale rusmidler uten avhengighet 

• Langvarige mildere depresjoner eller angstlidelser 

• Mindre alvorlige personlighetsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser 

• Skadelig bruk av alkohol uten markert funksjonstap og tilbakevendende 



depressive episoder. 

Kommunen og spesialisthelsetjenesten har begge et ansvar for kartlegging 

og utredning. Ved kortvarige, alvorlige problemer og når mildere problemer 

vedvarer over tid, bør spesialisthelsetjenesten kontaktes for å bidra i diagnostikken. 

Dels for å sikre at en ikke overser problemer/lidelser som krever spesiell 

behandling, dels for å forhindre unødig omfattende og langvarig behandling, 

som kan medføre uønskede konsekvenser eller bivirkninger. 

Fastlege, psykolog og annet helse- og omsorgspersonell har en sentral rolle i 

behandling og oppfølging av brukeren. Kommunen bør gjøre den innledende 

kartleggingen av personens tilstand og ta stilling til om det er nødvendig med 

bistand fra spesialisthelsetjenesten. Behandlingen, også den medikamentelle, 

kan startes og følges opp av kommunale tjenester. Den somatiske helsen kan 

være en viktig faktor for bedring av rusmiddel- og psykiske problemer, og bør 

følges opp av fastlegen. 

Samtaler hos psykolog, fastlege eller annet kvalifisert helse- og omsorgspersonell 

kan være nyttig. 

HOVEDFORLØP 3: Alvorlige langvarige problemer/lidelser 

Ved alvorlige og langvarige problemer/lidelser vil hovedfokuset være å forhindre 

tilleggsproblemer og å fremme den enkeltes vei mot bedring og mestring av 

egen livssituasjon. Forebyggingen kan også bestå i å redusere mulighetene for at 

den enkelte blir utsatt for stigmatisering og diskriminering, hindre forverring og 

tilbakefall av problemene, begrense de negative konsekvensene av problemet og 

arbeide for langsiktig bedring. Personer med alvorlige og langvarige problemer/lidelser er ofte utsatt  

for stigmatisering og diskriminering. Noen kan være lett gjenkjennelige på 

grunn av utseende eller væremåte, og vekke oppsikt på måter som gjør andre 

usikre eller redde. Saklig informasjon kan avdramatisere og redusere frykt. 

Tidlig, god og tilpasset behandling og systematisk oppfølging kan hindre forverring 



av problemet/lidelsen og legge til rette for bedringsprosesser. 

Tidlig intervensjon ved psykiske problemer og rusmiddelavhengighet bør 

være normen, særlig ved mistanke om alvorlige og langvarige lidelser. 

Avrusning skal sikre en medisinsk forsvarlig avslutting av rusmiddelbruken 

og forebygge og lindre abstinensplagene. Det kan foretas poliklinisk eller 

ved innleggelse på institusjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste eller i 

spesialist-helsetjenesten. 

Avrusning er sjelden aktuelt som et enkeltstående tiltak, og bør skje i tilslutning til videre oppfølging  

og behandling. Målsetting, behandlingsinnhold og oppfølging må, så langt som mulig, være utformet  

ut fra brukerensbehov og premisser. Tilbudene må være koordinerte, forutsigbare og preget av  

trygge relasjoner mellom bruke og tjenesteutøver. 

Fordeler med avd for psykisk helse og rus i Helsehus: 

 Enkelt å oppsøke for de friskeste brukerne i tjenesten. 

 Flere arena/tjenester i et tilgjengelig sentrumsnært bygg 

 Sterkere og større flerfaglig miljø under samme tak 

 Fellesarena for uformell og formelle kontaktpunkt i det flerfaglige miljø 

 Vil være en viktig del av Frisklivssentralen 

 Samle somatisk og psykisk helse i samme hus der disse sidestilles 

 Nøytral møteplass med mindre stigma av psykisk helse 

 Samlokalisering av kafé og apotek frivillighetssentral og kulturliv m.m. 

 Resepsjon og et ansikt å treffe når bruker kommet til tjenesten 

 Arena for sosialisering 

Fordeler med avd for psykisk helse og rus lokalisert i Parkveien 2 

 Bofellesskapet i Parkveien 2 og de som jobber der må være i dette lokalet. 

 Samling av tjenesten gir trygghet for brukerne og de ansatte kan spille på hverandre 

 Fagligheten i avd for psykisk helse og rus styrkes med å være på en plass og være tilgjengelig her. 

 Enklere å komme til Parkveien 2 for de som er forløp 3 pasienter, enklere å komme til et «nøytralt» 

hus, kan være «privat» der 



 Lettere å være fleksibel og dra ut fra Parkveien 2 

 Beboerne i bofellesskapet kan benytte seg av dagsenter og samtaletjeneste  

 Godt arbeidsmiljø, bygget er tilpasset til tjenesten med bla. romslige kontorer for å ha samtaler i. 

 Det kan bli plass til rustjenesten ved at øverste etasje blir bygd om til dette formålet. 

 Leder for tjenesten er lokalisert med alle ansatte under samme tak. 

 

 

 

Drøfting 

Avdeling for psykisk helse og rus er delt opp i 5 deltjenester/fagfelt som er Bofellesskapet, Dagsenter, 

Miljøtjeneste, Samtaletjeneste med Kommunepsykolog og Rustjenesten. Rustjenesten er lokalisert i 

Rødskolen, Parkveien 11. Det vi ser er at avd for psykisk helse og rus skal gi et tilbud til Sortlands 

befolkning på flere plan etter delingen i forløp 1-3 pasienter samt rus og dobbeltdiagnoser rus og 

psykiatri. Vi må være sikre på at de som er dårligst og har sammensatt problematikk får den hjelp de 

trenger. Det er i dag ca 75 Hovedforløp 3 pasienter i Sortland kommune. Det som er en av 

utfordringene er at de som er i Hovedforløp 3 får den hjelp de trenger. Lokalene i Parkveien 2 kan 

være en trygg base for disse. 

 Det å skille fagmiljøet mellom de 5 deltjenestene kan være med på å gi et dårligere tilbud og fagmiljø 

til alle som har behov for tjenester av Avd for psykisk helse og rus, da alle ansatte har fagkunnskap 

fra sin profesjon og hver enkelt deltjeneste har behov for spesifikk fagkunnskap relatert til sin 

deltjeneste. I  Avdeling for psykisk helse og rus representerer det mange fagfelt  innen helse/sosial og 

pedagogiske utdanninger.  Rustjenesten har behov for nye lokaler i form av å oppfylle 

arbeidsmiljøloven, universell utforming og tilgjengelig for å komme seg inn for funksjonshemmede og 

en lokalitet der rusavhengige kan komme til en trygg og forutsigbar plass med sine hverdagslige 

utfordringer.  

Det er også fokus på hva Parkveien 2 kan bli brukt til ved en eventuell deling av tjenesten. Parkveien 

2 må ikke bli brukt av andre tjenester/aktører da det er behov for trygghet og forutsigbarhet blant 

Hovedforløp 3 og mennesker med angst lidelse. Lokalene kan brukes til Aktivitetssenter, Rustjeneste, 

Samtale og Miljøtjeneste for de dårligste brukerne. Det vi også ser er at sentrale føringer heller mot 

gruppe i selvhjelp og pårørendearbeid. Det å ha gode kurslokaler i Parkveien 2 kan være en løsning i 

bruk av lokalene.   Det kan være en brukerstyrt/kommunal utstyrssentral i bygget da det er 

bemannet hele døgnet.  

 

 

 

 



Konklusjon: 

 

1. Vi ser det som viktig å ha en samla tjeneste i psykisk helse og rus hvor vi beholder mangfoldet 

av utdanning, kompetanse og erfaringer. Dette er viktig for å kunne gi et best mulig behandlings- og 

oppfølgings- tilbud til våre brukere.  

 

2. Behovet til brukerne må stå i fokus i forhold til avgjørelse om lokalisering og tilgjengelighet.  

 

3. Vi ønsker at Parkveien 2 skal fortsette å være hovedbase for psykisk helse og rus. Ombygging 

(3.etg.) må gjennomføres for at det skal bli nok kontorer.  

 

4. Avd. psykisk helse og rus ønsker også å være en del av helsetjenestene i et Helsehus. Vi ser at 

vår avdeling i dag gjør en del av det som er tenkt skal gjøres i en Frisklivsentral, (eks. Kurs og 

aktiviteter). Da det ikke er klart hvilke andre tjenester som skal være der, ( eks. legekontor, 

helsestasjon ), er det vanskelig å se for oss vår funksjon utover dette og dermed også hvor mye plass/ 

kontorer det er behov for. 

 

 

Avd for psykisk helse og rus     Avdelingsleder Aud Berntsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


