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Det er fint å være
sammen med andre
som forstår.

Jente, 10 år.

INNLEDNING
2019 var et svært aktivt, lærerikt,
krevende og innholdsrikt år for alle
oss ved NKS veiledningssenter for
pårørende i Nord Norge AS.

møte med andre. Det ble en flott
konferanse med 300 deltakere og
veldig gode tilbakemeldinger.

Gjennom
samarbeidsprosjektet
«Jakten på Bolyst» i regi av Finnmark fotballkrets hadde vi noen
fantastiske uker ute i fem Finnmarkskommuner; med skolebesøk,
mestringskurs og herlige møter
mellom folk. Vi gleder oss til nye
uker i 2020.

Vi gjennomførte flere VeNN-treff;
ulike arrangement for barn og unge
pårørende, eller superheltene som
vi liker å omtale dem som.
Høy aktivitet, god stemning, mat &
drikke og nye vennskap, både blant
barn og voksne, har kjennetegnet
VeNN-treffene.
Vi gleder oss like mye hver gang!

I april arrangerte vi konferansen
Se meg! i samarbeid med RSK
Vestfinnmark. Denne gang var det
fokus på hva tidligere erfaringer
og opplevelser gjør med oss i

Også i 2019 fikk vi flere gaver
fra private, organisasjoner, lag og
foreninger.
Dette er viktige økonomiske bidrag
som bidrar til en større økonomisk

forutsigbarhet for oss noe vi er vært
takknemlige for.
Vi er stolte og glade over mestringskursene vi i samarbeid med spesialisthelsetjenesten tilbyr pårørende til
psykisk syke og/eller rusavhengige.
Ekstra hyggelig var det at vi,
i samarbeid med Sør-Varanger
kommune, fikk til mestringskurs for
unge pårørende i Kirkenes.
Året ble avsluttet på fantastisk vis
da vi fikk en ekstra stor gave fra
Sparebank 1 Nord-Norge (SNN) bla.
gjennom Samfunnsløftet. Pengene
er øremerket tilbud/aktiviteter for
våre yngste pårørende, våre superhelter og til konferansen Se meg!

Junior for barn/unge som går av
stabelen i Alta i mars 2020.
Vi setter stor pris på samarbeidet
vi har hatt med tidligere og nye
partnere gjennom året.
Sammen kan vi alle bidra med vårt
for å gi pårørende en litt bedre
hverdag!
Vi ser frem til et spennende, aktivt
og innholdsrikt jubileumsår 2020!

Alta, 21. februar 2020.
Grete S. Rugland
Daglig leder
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ANSVARLIGE FOR
SENTERET

Ansatte i 2019:

Det er Norske Kvinners sanitetsforening ved fylkeslagene i Troms,
Finnmark og Nordland som er
eierne av senteret.
Styret har hatt følgende sammensetning i 2019:
Hildgunn Hammer
Styreleder
Gro Karlstrøm
Nestleder
Ida Sundby
Styremedlem
Marit Rustad
Styremedlem
Marianne Reinholdtsen Styremedlem
Ann H. Johansen

Vara

Styret har i løpet av året gjennomført 3 styremøter og behandlet
27 saker. Generalforsamling ble
avholdt i Alta 10. desember 2019.

Grete S. Rugland - Daglig leder
Susanne Nymark - Avdelingsleder/
		
Veileder, Bodø
Line Ø. Ottem - Veileder Alta (60%)
Elisabeth Joks - Veileder, samisk
(Ansatt på timebasis/ved behov)
Eierne besluttet i desember 2019
en organisasjonsendring og en
ønsker en virksomhetsoverdragelse
til sekretariatet i Norske Kvinners
Sanitetsforening innen 1. juni 2020.

ØKONOMI
Aksjekapitalen i selskapet var i 2019
kr. 100 000.
Flere sanitetsforeninger i Nordland,
Troms og Finnmark har også

i 2019 støttet senteret med
økonomiske bidrag. Bidragene
er veldig viktig for driften vår og
vi er svært takknemlige for disse.
Ved utgangen av 2019 hadde 17
foreninger fra landsdelen inngått
fadderavtaler med oss. Dette er en
økonomisk avtale hvor foreningen
over en 3 års periode bidrar med et
fast beløp til drift av senteret. Dette
er viktige bidrag som bidrar til en
større økonomisk forutsigbarhet for
oss og som vi er svært takknemlige
for.
Driften av senteret finansieres
utelukkende av midler/prosjektmidler tildelt etter årlige søknader.
De største økonomiske bidragene
har også i 2019 kommet fra
Helsedirektoratet og Finnmark
fylkeskommune.

Senteret har en samarbeidsavtale
med
Alta
kommune,
som
vertskommune. Avtalen skal sikre
et godt og effektivt samarbeid
mellom kommunen og senteret.
Som en del av avtalen bidrar også
kommunen med årlig tilskudd til
dekke av husleie.
2 kommuner i Nord-Norge gav
tilskudd for driften i 2019.
Vi skulle svært gjerne sett at langt
flere kommuner så betydningen av
tilbudet vårt og så seg i stand til å
støtte senteret økonomisk.
I 2019 fikk vi flere gaver fra private,
organisasjoner lag og foreninger. Vi
fikk også flere gaver fra næringslivet
– både i form av økonomiske gaver
og gjennom framsnakking og
profilering. Tusen takk!
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AKTIVITET VED SENTRENE
Visjonen til NKS Veiledningssenter
for pårørende i Nord Norge AS er:
En bedre hverdag for pårørende.
Også i 2019 hadde vi fokus på to
hovedaktiviteter innenfor den
faglige virksomheten:
•

•

Gi faglig veiledning og
informasjon til pårørende
gjennom samtaler og grupper.
Synliggjøre de pårørendes
situasjon gjennom informasjon,
foredrag og annen utadrettet
virksomhet.

KONSULTASJONER
I 2019 hadde vi 1362 konsultasjoner
i Alta og Bodø, ved sentrene,
kontordagene våre ute i kommunene eller på telefon. Dette er
en økning på rundt 15 prosent fra
2018. 339 av samtalene var med
pårørende som kontaktet oss for
første gang i 2019, også dette en
økning fra året før.
Som tidligere år var det også i 2019
flest kvinner som tok kontakt med
oss og det var en klar overvekt av
pårørende til nære som sliter med
narkotikamisbruk.
Vi har gjennom året hatt samtaler
med pårørende i alle aldersgrupper.

Det har vært jevnlige møter med
våre samtalegrupper i Hammerfest,
Bodø og Alta.
Vi registrerte 140 samtaler med
barn/unge under 18 år i 2019.
Samtalene har barna har hatt med
oss, alene eller sammen med en
voksen.
Gjennom hele året har vi hatt faste
månedlige kontordager i Hammerfest og Tromsø.
Ved at vi stadig har økt aktiviteten
ute i kommunene ser vi at de fleste
samtalene med pårørende i 2019
var ved direkte oppmøte/kontakt
ved sentrene eller i kommunene.

Vår samiskspråklige veileder har
ikke hatt samtaler med pårørende i
2019. Vi har likevel hatt flere samisktalende pårørende i samtaler, de
har selv valgt å snakke med andre
veiledere og gjennomført samtalen
på norsk.
I 2019 hadde vi henvendelser fra
pårørende fra i alt 38 kommuner i
Nord-Norge og fra 4 kommuner
andre steder i landet. Med god
markedsføring, mye utadrettet
virksomhet og ikke minst fra
fremsnakking fra pårørende og
støttespillere om tilbudene våre,
når vi stadig flere.
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UTADRETTET VIRKSOMHET
Det var også i 2019 høy aktivitet
på
utadrettet
virksomhet
i
hele landsdelen. Vi hadde mye
oppsøkende virksomhet, og er blitt
møtt med masse positivitet fra både
pårørende og samarbeidspartnere.
Det var svært mange møter med
samarbeidspartnere i hele Nord
Norge og vi arrangerte flere
temakvelder og kurs, alene eller i
samarbeid med andre.
Vi deltok på flere konferanser
i landsdelen med foredrag og
informasjon. En stor takk til alle
de
lokale
sanitetsforeningene
i hele landsdelen som inviterte
oss på besøk og sørget for flotte
arrangement sammen med oss!
Gjennom prosjektet «Jakten på
bolyst» i regi av Finnmark
fotballkrets har vi vært ute i 5 små
Finnmarks-kommuner hvor vi bla.

har fått møtt alle skoleelever fra 1.
- 10. klasse. I tillegg har vi sammen
med kommunene invitert og
arrangert mestringskurs for voksne
pårørende.

samiskspråklige befolkningen. Vi er
takknemlig for samarbeidspartnere
og støttespillere som hjelper oss
med å spre informasjonen.

Ved avd. Alta hadde vi 3 politihøgskolestudenter i hospitering hos
oss. Dette var svært lærerike uker
for oss og noe vi også videre vil
stille oss positive til.

Vi var også dette året ute i flere av
kommunene i Nord-Norge med
informasjon og foredrag. Vi hadde
arrangement på 17 ulike geografiske
steder i landsdelen.

Vi var også i 2019 representert i flere
råd, utvalg og grupper. I Nordland
var vi representert i ressursgruppen
for Felles Ansvar Salten. I Finnmark
ble vi invitert med inn i prosjektgruppen til Alta kommune sitt
prosjekt; Pårørendestøtte – fra
usynlig til verdsatt og inkludert.
Prosjektet skal gå gjennom hele
2020.
Vi har fremdeles en stor jobb å
gjøre for å gjøre tilbudet vårt enda
bedre kjent og tilgjengelig for den

PROFILERING
Gjennom hele året benyttet vi
oss av annonsering i flere aviser i
Nord-Norge. Avisene Nordlys og
Altaposten bidro spesielt ved å
tilby oss gratis PUFF annonser også
gjennom hele 2019 – tusen takk! Vi
hadde flere redaksjonelle omtaler
både i aviser og radio i 2019.
Gjennom hele året holdt vi vår
hjemmeside og sosiale medierprofiler oppdatert og levende.

Ved utgangen av 2019 hadde vi
passert 6000 følgere på Facebook.
Vi har en profil på nettstedet Twitter
og på Instagram. På Vimeo.com har
vi også en konto hvor flere av våre
videoer er lagt ut.
Profileringen på Internett og sosiale
medier har vært svært viktig for
oss gjennom året. Stadig flere
pårørende som tar kontakt oppgir
at de har fått informasjon om oss
via disse kanalene.
I løpet av året fikk vi designet og
trykket opp våre egne gavekort.
Salget av disse er god profilering og
gir en fin ekstrainntekt.
En stor takk til Anne Olsen-Ryum,
Sven Erik Fredriksen og Bjørg
Thorhallsdottir som lar oss bruke
deres fotografier og bilder vederlagsfritt i vårt informasjonsmateriale.
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SE MEG! KONFERANSEN ALTA 2019
I april arrangerte vi, i samarbeid med
RSK Vestfinnmark, dagskonferansen
Se meg! for fjerde gang i Alta.
Konferansen var fullbooket og
tilbakemeldingene fra 300 deltakere
var fantastiske! En stor takk for
samarbeidet til Ingeborg og resten
av gjengen i RSK Vestfinnmark!

AKTIVITETER FOR UNGE
SUPERHELTER
Det har også i år vært flere VeNNtreff for de yngste pårørende =
superheltene.
Vi har hatt treff i ishotellet Sorrisniva

hvor vi sender en stor takk til
fotograf Cecilia fra Frikant som
stilte opp og tok noen fantastiske
bilder av superheltene sammen
med sine trygge voksne. Tusen
takk også til Nordlysbadet og Alta
svømmeklubb som stilte opp for
oss med masse herlige aktiviteter.
Sommeravslutning for superheltene
ble det hos Trasti&Trine, med hamburgere og kos i hundegården,
hvor hele kvelden ble sponset av
Stiftelsen Petter Uteligger – tusen
takk! At NRK Super var med oss
og filmet til serien «Bli med
heim» gjorde kvelden litt ekstra
spennende.
Monasalongen inviterte også i høst
til kreativ stylingskveld for de minste

– det ble en fantastisk og fargerik
kveld! En stor takk til den herlige
gjengen på Monasalongen som
gang på gang stiller opp for oss
og «våre» superhelter!

MESTRINGSKURS
Gjennom hele 2019 ble det
gjennomført mestringskurs for
pårørende til rusavhengige og/eller
psykisk syke.
Det er blitt gjennomført kurs i Bodø,
Kirkenes, Nesseby, Tromsø, Lakselv,
Karasjok, Mehamn, Hammerfest,
Havøysund og Alta.
Noen av kursene ble gjennomført
i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, ved Nordlandssykehuset
og VPP Vest-Finnmark.

I samarbeid med Sør-Varanger
kommune arrangerte vi også for
første gang mestringskurs for unge
i Kirkenes.
Tilbakemeldingene er gode og nye
kurs, både for voksne og ungdom,
er under planlegging i 2020.

KICK-OFF PÅ ETABLERING AV
IDEELT NETTVERK I ALTA
Sammen med flere andre ideelle
aktører i Alta og Nord-Norge,
Finnmarkskollektivet, Betania Alta
og Selvhjelp Norge, etablerte vi
høsten 2019 Ideelt nettverk Alta
og inviterte ansatte og samarbeidspartnere til kick-off og foredrag
med Per Anders Nordengen i
november.
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SAMARBEIDPARTNERE/
STØTTESPILLERE
I løpet av året deltok vi på flere
samarbeidsmøter med instanser
innen bla. helse- og sosialetaten,
næringsliv, justissektoren, brukerstyrte
organisasjoner,
frivillige
organisasjoner og spesialisthelsetjenesten.
I løpet av året deltok vi på
nettverkssamlinger med ansatte på
de andre veiledningssentrene, eid
av NKS og alle ansatte har fått faglig
oppdatering og påfyll gjennom
deltakelse på flere seminar og
fagkonferanser.

I april var vi samarbeidspartner
til Krisesenteret i Salten når de
arrangerte konferansen «Alle barn
– alles ansvar» i Bodø.
Vi har også i år vært medarrangør
og foreleser på kurs i regi av
Landsforeningen for pårørende
innen psykisk helse (LPP). Kurset
«Pårørende- en ressurs» er blitt
arrangert flere steder i landsdelen
og i år var vi med i Karasjok.
I Bodø inviterte vi til en rolig og fin
stund, et pusterom, for pårørende
til rusavhengige. Dette gjorde vi i
samarbeid med Marianne Moland
på Hjerteyoga. Dette er et sam-

arbeid vi håper å videreføre i 2020.
Tradisjonen tro arrangerte vi lunsj
for våre samarbeidspartnere og
inviterte i år til julelunsj. Dette er en
fin måte og bringe mange av våre
samarbeidspartnere sammen til en
uformell samling med oppsummering av året og hyggelig samvær.
Takk til Odd Fellow Alta for lån av
lokaler!
Gjennom hele året fikk vi flere
positive tilbakemeldinger på den
jobben senteret gjør. Flere av våre
samarbeidspartnere har påpekt
utviklingen på et området hvor
behovet for hjelp og støtte ikke har

vært dekket godt nok.
Tilbakemeldinger om at senteret
har bidratt med bla. synliggjøring,
ansvarliggjøring og mer fokus på
pårørende er noe vi setter pris på.
Med god hjelp fra viktige
støttespillere har vi gjennom året
greid å synliggjøre tilbudet vårt
på en god måte, både overfor
samarbeidspartnere og ikke minst
de pårørende. Vi håper at vi har
greid å skape noe mer åpenhet og
sette fokus på et tema som det
enda snakkes lite om – dette vil vi
fortsette å jobbe med i 2020.
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VEIEN VIDERE
2019 var vårt siste driftsår i den
organiasjonsformen vi har hatt.
I løpet av 2020 vil alle landets
Veiledningssentre samles og bli en
del av NKS sitt sekreteriat. Dette vil
bli en omstillingsprossess som vi vil
jobbe med i første halvdel av 2020
og som vi alle er spent på.
I 2020 vil vi igjen arrangere, alene
og i samarbeid med andre, flere
åpne inspirasjonskvelder,
informasjonsmøter og kurs.
Jubileumsprosjektet til Finnmark
fotballkrets «Jakten på bolyst» skal
avsluttes og vi ser frem til å komme
ut på besøk til de fem gjenstående
kommunene.

Det er planlagt nye mestringskurs
for voksne pårørende i samarbeid
med spesialisthelsetjenesten flere
steder i landsdelen.
Vi håper at vi i løpet 2020 også kan
tilby mestringskurs for ungdom.
Sammen med Felles Ansvar i
Salten planlegger vi å arrangere
foreldremøter på alle ungdomsskolene i Bodø kommune.
Vi vil fortsette å lage gode treffpunkt
for barn og unge pårørende
gjennom våre VeNN-arrangement.
I 2019 har Susanne startet opp
arbeidet som skal resultere i boken
«Til Deg – som har en rusavhengig

i livet ditt». Vi gleder oss masse til å
kunne lansere boken i jubileumsåret
vårt 2020.
I mars 2020, hvor vi skal markere
vårt 10-årsjubileum, planlegges det
flere og store arrangement i Bodø,
Tromsø og Alta.
Det største blir Se meg! Junior
konferansen i Alta, en dag for barn
og unge pårørende. Flere av Norges
beste innen sine felt har takket ja
og kommer nordover for å være
sammen med oss.
En stor takk til alle medlemmene i de
mange lokale sanitetsforeningene i
landsdelen – for raushet, initiativ,
samarbeid, heiarop og støtte!

Det er alltid godt å komme på
besøk til, eller få besøk av dere.
En ekstra stor takk går til Trond og
Ulf Tore hos Sparebank 1 NordNorge - for at dere har troen på
oss, heier på oss og for en fantastisk
stor gave til oss og våre unge
superhelter!
En spesiell takk til alle dere
pårørende – barn, unge og voksne,
for deres mot og åpenhet, og for
at dere daglig viser oss tillit
gjennom å la oss bli med på deres
reise gjennom hverdagens opp- og
nedturer.
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7. mai 2019: Grete nyter solen i Tromsø, Susanne er på UiT i Narvik og
Line holder fortet i Alta. #medhelenordnorgesomarbeidsplass

Avd. Bodø

Adresse: Løkkeveien 43, 9510 Alta

Adresse: Junkerveien 69B, 8076 Bodø

Telefon: 957 23 262

Telefon: 468 55 262

E-post: post.nnorge@veiledningssenter.no

E-post: bodo@veiledningssenter.no

Susanne Adler

Avd. Alta

Legg di hand i mi hand
så er vi sterke saman
så er vi svake saman
så er vi saman.
Åse-Marie Nesse
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