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Samarbeidsforum veteranarbeid i Trondheim kommune
13.04.2016
kl 10.00-11.30
Erling Skakkes gate 14, 65 etg møterom Thulitt
Morten Langaas NVIO, Idar Kristensen SIOPS, Torberg Schnitler United
Veterans Trondheim, Stig J Lorentzen Veteran avdelningen forsvaret, Håkon
Stenmark RVTS, Harald Solbu NAV, Øyvind Sandvik Familievernkontoret, Elise
Vesterhus Enhet for leger og smittevern, Jan Omvik Enhet for psykisk helse og
rus, Helge Garåsen Trondheim kommune , Boel Helgesen Trondheim
kommune
Harald og Boel
møtedeltakerne

1. Gjennomgang av Bystyrets vedtak av den 15.10 2015.
2. Samrådet skal følge opp flertallsmerknaden om bekymring for oppfølgingen av barn til personell i
utenrikstjeneste. Boel inviterer inn en representant fra Oppvekst til samarbeidsforumet som kan ta
et by omfattende ansvar for at tiltakene i planen som berører Oppvekst blir implementert.
Kommunens overordnende strategi er at ha tidlig innsats for hjelp.
Veteran organisasjonen United Veterans har treff for veteranfamilier som er godt besøkt.
3. Trondheim kommune har laget en egen nettside for veteranarbeidet.
https://www.trondheim.kommune.no/veteran/ . Det må jobbes videre med innholdet her, både at
ha aktive saker og at få med nødvendig informasjon. Alle medlemmer i samarbeidsforumet
oppfordres til komme med stoff som kan være aktuelt på denne side. Det kan lages lenker til andre
sider.
Aktuelle ting at ta inn på siden: hjemmesider for organisasjonene,
kameratstøtte – telefonen,
NAV Elverums spisskompetanse.
Enhet for psykisk helse og rus har en link der de viser sine tilbud. Det er et ønske at det står på
nettsiden hvordan en henvendelse (trykk her) blir mottatt og av hvem. Det går også å ringe til
tjenesten. Når man kontakter Mestringstilbudet vil man kunne få hjelp i løpet av en uke.
RVTS holder på å utvikles en krise-app i regi og når den er etablert kan vi legge ut informasjon om
den på nettsiden.
RVTS ønsker å legge ut informasjon til fastleger på siden.
Enhet for leger og smittevern (ELS) lager en egen nettside for informasjon til fastlegene om
veteranarbeid samt de sender ut nyhetsbrev hver måned. Fastlegene har egne møter hver måned.
Nabo kommunene kan informeres om nettsiden og at de kan linke den til sine nettsider.
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Det kom et spørsmål om at Veteran nettsiden kan ha overskriften – Trondheim kommune og
Trøndelag slik at andre og så kan finne frem til den? Boel sjekker med kommunikasjonsenheten.
Kommunen oppfordres til å informere andre kommuner i regionen om sitt arbeid på dette feltet.
Fylkeskommunen oppfordres til å informere om veteranarbeid på sine nettsider, og at de da kan
vise til Trondheim kommunes nettside.
Forsvaret har et stressmestringsteam på Stjørdal for veteraner https://forsvaret.no/kps
Deres tilbud bør lenkes på siden.
Fastlegene bør informeres om traumeteamet på Østmarka.

Tiltak for veteran arbeidet:


RVTS og KORUS har en plan om en felles konferanse for ansatte i kommunen og NAV om veteraner
og alkohol høsten 2016.



NAV ansatte i Sør Trøndelag vil få kurs om arbeidet med veteran høsten 2016. Det skal ha fokus på
om hvordan du blir møtt, penger og arbeid. Det ble gitt et tips om at trekke inn foredragsholdere
fra SIOPS (Hallgeir Mikalsen) og RVTS.



Kurs for fastleger, bør være tellende for at få med så mange fastleger som mulig. SIOPS har også
kurs for leger og andre.



RVTS tenker at deres kurs bør være generelle, og ta opp traumatisk stress som fenomen og kanskje
ikke bare i forhold til veteraner.



Forsvarets dag er 28 august 2016 på Festningen. Trondheim kommune kan få et eget stand der og
presentere sine tjenester.



Det pågår et arbeid om overføring av pasientinformasjon fra forsvaret til fastlegene – med
pasientens samtykke. Forsvarets veteranavdelning deltar i arbeidet.



NAV har et tiltak – Raskere tilbake som kan være aktuelt for veteraner som ønsker i jobb igjen.



Lokaler for veteraner. I følge planen skal vi utrede behov og lage en kostnadsberegning for ev nye
lokaler. Boel kaller inn representanter fra organisasjonene og kommunen til et første møte.

Nytt møte i samarbeidsforumet høsten 2016. Boel kaller inn.

Harald og Boel

Samarbeidsforum veteranarbeid i Trondheim kommune

Side 2 av 2

