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Haugesund den 10.10. 2022 
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE I 2023 

Brukerhuset for Helse Fonna-regionen er et fellesskap mellom 18 pasient-, pårørende- og 
brukerforeninger som holder til i Worum-bygget i Karmsundsgt. 77 i Haugesund. Vi har et 
tett samarbeid med FFO, SAFO og Pensjonistforbundet i Rogaland og Vestland og ønsker i 
2023 å utvikle kontaktnettet vårt i samtlige 16 kommuner i Helse Fonna-regionen. Skal vi 
klare det, trenger vi økonomisk drahjelp fra kommunene.  

Mange av våre foreningsmedlemmer sliter fortsatt med ettervirkninger av Covid-19. Mange 
har hatt et lengre sykdomsforløp enn andre mens mange trenger å komme seg ut av 
langvarig sosial isolasjon. Det er et stort behov for å forsterke vår oppsøkende virksomhet, 
bygge nettverk og understøtte trivselsfremmende tiltak. Hovedretningen på vårt arbeid er 
egenkraftmobilisering. En viktig del av denne mobiliseringen i kommunene er å forsterke 
foreningenes lokale apparat som kan drive likepersonsarbeid i sine diagnosegrupper. En slik 
mobilisering er også særdeles viktig om frivilligheten skal kunne medvirke til å ivareta 
pasientenes interesser i ethvert lokalsamfunn i helseregionen. Vi må rett og slett nå ut til 
flere for å kunne bistå dem med våre erfaringer fra sykehusbehandling og 
rehabiliteringstilbud slik at de kan ta rette valg for seg selv og familiene sine. Svært mange 
diagnosegrupper er involvert og mange av dem er svakt organisert lokalt. Vi må derfor 
gjennomføre et krafttak for å få til en egenkraftmobilisering i de diagnoseområdene der 
pasientene har syltynn organisering.  

Vi minner om de forpliktelser kommunen i vår helseregion har påtatt seg i det nye 
helsefellesskapet. I fellesskap skal partnerne, de pårørende og brukerne inkludert, planlegge 
og utvikle tjenestene sammen for å finne gode løsninger. I inneværende periode er 
tjenestene til disse fire pasientgruppene prioritert: barn og unge, personer med alvorlige 
psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. 

I 2023 har Brukerhuset for Helse Fonna-regionen planlagt tre egenkraft-mobiliserende tiltak 
som skal understøtte det pågående reformarbeidet: 

1. Arrangere en samling av alle eldrerådene og rådene for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i helseregionen for å drøfte felles utfordringer i det nye
helsefellesskapet.
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2. Arrangere en samling av alle kommunale ungdomsråd og ungdomsrådet i Helse
Fonna for å drøfte felles prioriteringer i helse-, omsorgs- og fritidspolitikken.

3. Forsterke skoleringen av likepersoner på de diagnoseområder som er svakest
organisert i kommunene, med særlig vekt på de fire prioriterte satsingsområdene i
gjeldende helse- og sykehusplan.

Vi søker Fitjar kommune om kr 20.000, i støtte til dette arbeidet. Søknaden gjelder 
gjennomføring av nevnte aktiviteter. 

Midlene skal brukes til å delfinansiere planleggingen og gjennomføringen av disse tiltakene. 
Vi vil bli avhengig også av andre finansieringskilder enn kommunene for å få dette til og 
jobber aktivt med dette.  Brukerhuset har et årlig tilskudd fra Helse Vest som dessverre ikke 
dekker kostnadene til disse nye tiltakene. Vi har et håp om å kunne dokumentere effekten 
av tiltakene for å sikre oss en mer langsiktig og forutsigbar finansiering av slike 
mobiliserende aktiviteter.  

Planen er å holde alle kommunene orientert om framdriften i vårt arbeid. Rapport vil 
selvsagt framlegges etter gjennomførte samlinger og aktiviteter.  

Mvh 
Brukerhuset for Helse Fonna-regionen 

Harald Lothe 
Styreleder Terje Emil Johannessen 

Sekretariatsleder 

Brukerhuset søker kommunene i Helse Fonna-regionen om økonomisk støtte på grunnlag av 
følgende aktivitetsmatrise: (i NOK) 

Kursing likepersoner Samling ungdomsråd Samling eldreråd 

Stor kommune 20.000 20.000 *) 10.000 *) 

Mellomstor kommune 15.000 15.000 *) 5.000 *) 

Liten kommune 5.000 10.000 *) 5.000 *) 

Store kommuner: 50.000 
Mellomstore kommuner: 35.000 
Små kommuner: 20.000 

*) Tilsvarende beløp blir fratrukket deltakeravgift om kommunen velger å sende sine 
rådsmedlemmer til samling/ene.  
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