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Utfordringsbilde Flakstad

• Færre og mer pleietrengende innbyggere over år*

• Gir trangere kommuneøkonomi 

• Store investeringer fremover (ny skole og oppgradering sykehjem)

• Langstrakt kommune å betjene for hjemmetjenesten

• Økende utfordringer ift. rus og psykisk helse

• Ressurskrevende brukere i omsorgstilbud utenfor kommunen pga manglende tilbud i 
kommunen

• * Se folkehelseprofil Flakstad 2021 



Organisering helsetjenester i Flakstad

• Solhøgda sykehjem (og Sola omsorgsboliger)

• Hjemmetjenesten, herunder fagressurser innen rus og psykisk helse

• Tjenesten for funksjonshemmede (Firkløveren og Fredheim). 

• Legetjenesten (2 legeårsverk, 2 helsesekretær, 1 helsesykepleier, 1 
fysioterapeut/folkehelsekoordinator, 20% stilling ergoterapeut

• Tiltaksråd (Koordinerende enhet)



Tjenestetilbud rus og psykisk helse i Flakstad

• Deltar i vertskommuneløsninger (Rask psykisk helsehjelp og kommunepsykolog og FACT-team)

• Fagressurser rus og psykisk helse

• FRISKUS

• Dagaktivitetstilbud (dagsenter for psykisk helse)

• Frivillighetssentral under etablering

• Ungdomslos etablert og ungdomsklubb under planlegging



Tjenesteutvikling

• Verdensdagen for psykisk helse markeres med ulike aktiviteter (uke 41)

• Etablere folkehelseteam – se ressurser og muligheter sektorovergripende

• Oppsøkende virksomhet hvor vi kartlegger behov for tjenester.

• Vi utfører samtaleterapi behovsutprøvd, både i hjemmene ved behov og i våre kontorer. Henvisning fra lege, Akuttsamtaler og 
langtidsbehandling. Lokalisert på Rådhuset i egne lokaler

• Vi utfører sorgterapi ved henvisning fra lege 

• Vi har et eget aktivitetsfora FRISKUS hvor vi er ute i naturen ved hjelp av ulike aktiviteter som grilling, sykling, gåturer,kano
mm. 

• Vi har aktiviteter ved Møteplassen 

• POSOM 

• Plan om oppstart av pårørendegruppe voksne 



5 gode grunner til å sette psykisk helse på 
dagsorden;

• Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

• Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

• Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

• Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

• Du styrker din egen psykiske helse


