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Regionalt brukerstyrt senter
I dette vedlegget beskrives ordningen regionalt brukerstyrt senter nærmere,
hvordan de er organisert og finansiert.
Helsedirektoratet har et ønske om at det etableres regionale brukerstyrte sentra
i Norge. Disse beskrives som kompetansesentra forankret faglig i
recoverytenkningen. I dag er 5 slike etablert med tilskudd fra Helsedirektoratet.
Det er pt. ingen i Rogaland eller Vestland. Helsedirektoratet ga i 2021 tilskudd til
styringsgruppa for å utrede om Jæren Recovery College kan bli det sjette
regionale brukerstyrte senteret i Norge fra 2023.
I Norge har vi i dag fem brukerstyrte sentre:
• Bikuben ligger i Kvæfjord i Troms fylke,
• KBT Midt-Norge ligger i Trondheim i Trøndelag fylke,
• ROM-Agder ligger i Kristiansand i Agder fylke,
• Sagatun Brukerstyrt Senter ligger på Hamar i Innlandet fylke og
• Vårres brukerstyrt senter ligger i Trondheim i Trøndelag.
Av disse er to organisert som ideell stiftelse og tre som lag/forening.
Sentrene har som formål å drive informasjons- og kursvirksomhet på regionalt
nivå, samt spre brukerfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis.
Sentrene har ulik spisskompetanse og har vektlagt noe ulike målgrupper og
aktiviteter. Alle sentrene jobber for å fremme brukerstemmen i møte med
tjenesteytere og offentlige myndigheter. Målet er å skape et mer likeverdig
samarbeid mellom fag- og erfaringskunnskap, for på den måten å bidra til reell
brukermedvirkning i tjenesteutviklingen.
Økonomisk situasjon for de fem brukerstyrte sentrene
I tilskuddsordningen som forvaltes av Helsedirektoratet «Bruker- og
Pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefelt» var samlet tildeling til de fem
brukerstyrte sentrene i 2021 på: 13 950 000,-. Med følgende fordeling:
Bikuben: 3 500 000,-, KBT: 2 800 000. ROM: 2 250 000. Sagatun: 3 500 000 og
Vårres: 1 900 000
I tillegg kommer tilskuddsmidler fra kommuner, statsforvalter og andre aktører
til hvert av sentrene.
Eksempel på finansering for drift og aktiviteter fra Sagatun
Inntekt 2021:
Helsedirektoratet: 3,8 millioner
Tilskudd lokalt: Hamar kommune: 1 321 710 - Ekstra tilskudd: 250 000,
Stange kommune: 200 000, Ringsaker kommune: 50 000 og Innlandet
Fylkeskommune: 190 000
Til sammen 5,8 millioner
Eksempler på stiftelseskapital
KBT kr 100 000
Sagatun kr 200 000

