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Fra kommunen: Dag Roar Opdal  

 

 

Innspill fra Rus og psykiatri – Rørvik 

 

 Det er mangel på gode og egnede boliger for denne gruppen 

brukere. 

 Det er stort etterslep på vedlikehold av eksisterende 

boliger/leiligheter. Skifte av f.eks. et gulvbelegg og inventar 

fremstår som nesten en uoverkommelig oppgave.  

 Uakseptabelt å stue denne brukergruppen inn i en kondemnert 

brakkerigg. Ville ikke de som bestemmer ha sin «mor» her, så er 

det heller ikke godt nok for våre brukere.  

 Tilbudet om forsterkede boliger er så avgjort til stede. Her er det 

behov for å tenke nytt.  

 Viktig at brukerne får ta del i oppussingen/byggingen. Aktuell 

oppgave kan være hvilke farger de ulike rom skal ha. Vi har 

brukere som lever hele sitt liv i disse leilighetene. Behovet er 

økende. 

 Plassering av disse byggene bør skje med brukerne i fokus. 

 Ungdommer/unge voksne som kommer hit til oss fra utlandet 

sliter. De detter ut av ungdoms-/videregåendeskole og blir raskt 

en del av våre brukere. Lite fokus og strategier/planer på 

hvordan vi skal forholde oss til denne nye gruppen. 

 Manglende tilbud til våre barn og unge, både uformelle og 

formelle arenaer (annet enn idrett) er mangelvare i Nærøysund.  

 Viktig å få inn begrepet verdighet! Skinner igjennom at det er 

negative holdninger til denne gruppen – som er blant våre 

svakeste i samfunnet.   

 Arbeid og aktivitet: Våre brukere er for syke til Ytre Namdal 

Vekst og Steam-tilbudet (STEAM er et tilbud for unge voksne 



mellom 18 og 24 år som står utenfor både arbeid og videre 

utdanning/skole. STEAM er en forkortelse av «serviceteam».  

 Hvilke aktivitets- og arbeidstilbud skal våre brukere ha tilgang 

til? Alle har behov for å bli sett og verdsatt. De svakeste må også 

få et meningsfylt tilbud i hverdagen. Det vil helt sikkert virke 

forebyggende for deres sykdomsutvikling.  

 Et dagsenter med et brukerstyrt tilrettelagt tilbud vil være et 

viktig bidrag for å gi denne gruppen en mer meningsfylt 

hverdag.  

 Iverksetting av en brukerundersøkelse for å kartlegge hva de 

savner kunne ha vært en god start.  

 Arbeidet og utfordringen rus og psykiatri står overfor er lite 

synlig i den politiske og administrative hverdagen i Nærøysund. 

Det er ikke lagt opp til noe overgripende forebyggende arbeid. 

Vi driver desidert mest på med brannslukking. Vi må jobbe mer 

forebyggende på tvers av sektorer ellers vil våre utfordringer 

bare eskalere – slik Hunt-undersøkelsen viser.  

 Samtale med, evt. besøkstjeneste av «likemann» er et savn blant 

våre brukere.  

  


