
Styremøte i Samarbeidsforum for norske kollektiv, 20.10.2017. 

Tilstede: Reidun, Hilde, Knut, Terje og Rune. 

Kristin, Tore Martin og Trude har meldt forfall. 

Sakliste: 

1. Runde – aktuell situasjon på – og for -  tiltakene. 

Helsetiltakene er for tiden i ytelsesmøter med HSØ.  

”Alle” sliter mer eller mindre med belegg. (Forbehold de som har meldt forfall.) 

Terje skal sende ut materiale vedr undersøkelse de har gjort av beboere fra 2008. 

Reidun refererte fra seminar i Oslo om Gjennomføringsforskriften – sender videre foiler fra 

foredrag som ble holdt der 

 

2. Guriset - skal vi flytte framleggingen av skoletilbudet til tirsdag før lunsj siden Tommy 

kommer søndag kveld og bare blir til mandag kveld? Eller skal vi kombinere ham med 

framleggingen av skoletilbudet, slik at han får 60-90 minutter fra starten av dagen og så får 

de kollektivene som har skoletilbud resten av tiden?  

Vi flytter om på programmet slik at Tommy Husebye begynner mandag morgen og 

etterfølges av Knut, Terje og Rune. ”Skoletilbudet” flyttes til tirsdag før lunsj. 

 

Et moment som ble luftet – bør vi legge overordnet tema til de forskjellige 

Gurisetsamlingene? Tema kan være alt fra ”Historie og røtter” til personlighetsforstyrrelser, 

og må planlegges langt fram – men ha åpning for tillegg og endring. 

Kandidat til Guriset 2018. : Arnhild Lauveng – psykisk helse og bedring. Hva gir beste vilkår? 

«Danske pasienter som går på folkehøyskoler for de som har psykiske lidelser, oppgir at de har bedre 

livskvalitet enn norske pasienter med samme lidelser.» 

 

3. Terje meldt inn på forhånd:  

1. Konferanse VID – ”Kritisk blikk på rusbehandling.”  

En særdeles ensidig konferanse – uten folk fra rusbehandling – hvor det vises 

til 30 år gammel behandlingserfaring fra USA og TS i Norge hvor ting var 

kritikkverdig og hvor overgrep forgikk. Behandlingsinstitusjoner bør fjernes – 

de stigmatiserer de som ikke klarer denne behandlingen, øker antall 

overdoser osv. Se innlegg og ”forelesere” her 

(https://www.vid.no/arrangementer/kritisk-blikk-pa-rusbehandling/) 

2. Informasjon som kom fram i oppfølgingsmøte Haga har hatt med HSØ. 

Private store aktører kommer inn på rusfeltet via fritt behandlingsvalg. Få 

store aktører med eierinteresser i mange og store selskaper innen 

barnevern, avlastning, omsorg, helse, eldre osv. Meget kapitalsterke og har 

også gjerne egne bemanningsselskaper, eiendomsselskaper osv. 

Val-bo starter opp sammen med tidligere Mestringshuset(?)– ett selskap som 

skal drive med behandling, konsulenttjenester osv, men også aksjer, 

investeringer, eiendom og utvikling.  

https://www.vid.no/arrangementer/kritisk-blikk-pa-rusbehandling/


3.   HSØ revisjon Haga – journalføring og dokumentasjon ser de selv de er for 

svake på.  

Gjelder det flere/oss alle? Trolig stor variasjon. 

 

Neste møte blir på Guriset. 

 


