
 

 

 

Program dagssamling i regi av Statsforvalteren i Nordland. 
 

Tid: Onsdag 24. august 2022 – kl. 10.00 – 16.00  

Sted: Kulturfabrikken Sortland. 
 

Med bakgrunn i Riksrevisjonenes undersøkelse av psykiske helsetjenester fra juni 2021 og 
funn om bistand til kommunene fra Statsforvalter til arbeidet med psykisk helse og rus, er 
Statsforvalteren blitt bedt om å sørge for at alle kommuner i løpet av 2022 får tilbud om 
veiledning på hvordan de kan jobbe med forebygging og utvikling av tjenestetilbudet 
innen psykisk helse og rus. 
 
Kl. 1000 – 1030:             Velkommen, presentasjon deltakere og innledning. 

Nasjonale satsinger ROP ved seniorrådgiver Yngve Osbak samt  
tilskuddsordninger ved rådgiver Line Lorentzen Solvær, Statsforvalteren i 
Nordland. 

Kl. 1030 – 1130:             «Alle skal bo trygt og godt - Gode boliger og tjenester til sårbare grupper på 
boligmarkedet», ved seniorrådgiver Linn Edvardsen og «Organisering av 
tidligere Husbankansatte hos Statsforvalteren», ved fagdirektør Ekusabeth 
Larsen, Statsforvalteren i Nordland. 

 
Kl. 1130 – 1145:             Pause. 
 
Kl. 1145 – 1230:             «KORUS Nord.- hvem er vi og hva kan vi tilby?», «Kort om utvalgte 

innsatsområder (Overdoseforebyggende arbeid, Brukerplan, Eldre og rus, 
Tidlig innsats og Rådgivende enheter)», ved seniorrådgiver Elisabeth Nordmo.  

 
Kl. 1230 – 1300:             Lunsj. 
 
Kl. 1300 – 1345:             «Hva er rusforebygging lokalt? Rusvaner blant de unge. Hva sier  

Ungdata?», ved rådgiver Trude Aalmen, KORUS Nord. 
 
Kl. 1345 – 1400:             Pause  
 
Kl. 1400 – 1500.             «Lokalbasert psykisk helsearbeid» -hva er rådene fra helsemyndighetene, og 

hva kan være gode grep lokalt?» NAPHA ved faglig rådgiver Gretha Helen 
Evensen 

 
Kl. 1515 – 1515:             Pause 
 
Kl. 1515 – 1600:             Oppsummering og kommentarer. 
 
1600:                                Vel hjem! 
  



Planlagte samlinger: 

• Vesterålen 24.8.2022 i regi av RKK Vesterålen (inkl. Narvik, Evenes og UNN Narvik 

DPS?)  

• Sandnessjøen 27.9.2022 i regi av RKK Ytre Helgeland. 

• Brønnøy 28.9.2022 i regi av RKK Sør-Helgeland. 

• Mosjøen 29.9.2022 i regi av RKK Vefsn (inkl. Rana, Hemnes kommune og DPS Rana). 

• Bodø 8.11.2022 i regi av RKK Indre Salten (Saltenkommunene inkludert Bodø, Værøy 

og Røst og DPS Salten). 

 

 


