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Psykiatrialliansen


Idrettslag for mennesker som er berørt av psykiske lidelser



Stiftet 2006 som et samarbeid mellom Bergen kommune og
Helse Bergen



Brukerstyrt; nesten alle trenere/ledere har
egenerfaring/pårørendeerfaring fra rus/psykiatri



19 faste ukentlige treninger, hele året



Lavterskeltilbud. «Alle er velkommen, alltid»



Fokus på det sosiale, idrett, motvirke isolasjon og ensomhet
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Alt er gratis, ingen medlemsregister / kontingent.



Ca. 350 deltakere ukentlig. Sterk vekst.



Informasjonsarbeid på kommunale treffsteder, DPS’er, mm.
Motiverer pasienter til å begynne trening mens de er i
behandling.



Sender daglig ut SMS’er med påminnelse om trening. Aktiv på
sosiale medier.



Tilbyr gratis treningskontaktkurs og klatrekurs, utdanner egne
instruktører. Hjelp til CV, arbeidserfaring, referanser, hjelpes
videre.



Tilbyr arbeidstrening i samarbeid med NAV og A2G.
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Hvorfor trenger Psykiatrialliansen økt tilskudd:


Sterk økning i antall aktiviteter og deltakere, behov for flere
trenere.



Helsedirektoratet varsler redusert støtte siden vi ikke er
landsdekkende.



Ønske om økt oppsøkende informasjonsarbeid.



Oppstart trening for ungdom 13-18 år i samarbeid med
Energisenteret, Haukeland Universitetssykehus. Drevet i 6
måneder, med frivillige.



Vurderer oppstart av trening for nye grupper; integrering av
flyktninger, innvandrere, pasienter, innsatte, mm.



Mindre behov for psykiatritjenesten å organisere egne
treningstilbud.
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Behov:


Psykiatrialliansen søker nå om økt driftstilskudd (lønnsmidler) på kr.
500.000,- for 2020, fra kr 1.040.000.- i 2019 til kr 1.540.000.- i
2020.



Vi trenger flere ansatte for å opprettholde og videreutvikle
tilbudene, som er viktige for svært mange.



Stor samfunnsnyttig verdi. Vi er med på å holde mange mennesker
utenfor sykehusinnleggelse. Mange blir hjulpet tilbake til skolegang
eller til det ordinære arbeidslivet etter trening / arbeidspraksis hos
oss.



Psykiatrialliansen driver rasjonelt og nøkternt. Mye positivt ut av
hver tilskuddskrone. Regnskapskontor og statsautorisert revisor.
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Uttalelser fra samarbeidspartnere


Sandviken Sykehus v/ aktivitetsleder Esteban: «Psykiatrialliansen er
svært viktig for oss. Vi følger pasienter til flere ulike aktiviteter, og ser
at dem opplever stor glede og mestring ved å delta i disse gruppene.»



Kronstad DPS ved Ass. klinikkdirektør Stig-Arthur Didriksen:
«Psykiatrialliansen er en viktig bidragspartner i arbeidet med
rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser.»



Psykiatritjenesten Årstad v/ Avdelingsleder Lars Nordanger:
«Psykiatrialliansen er en av de viktigste samarbeidspartnerne i forhold
til brukernes stabiliseringsprosess og tilfriskning.»



Betanien DPS v/ Psykologspesialist Maria Hauser: «Psykiatrialliansen gir
liv til målsetningen til Bergen kommune om «gode liv i et inkluderende
samfunn.» Pasientene opplever tilbudet som åpent, raust og
tilgjengelig.
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Kommentarer fra brukere


«Et fantastisk, gratis treningstilbud for de som sliter litt i
hverdagen.» Erik



«Meget bra tilbud til folk som ikke har så mye annet å gå
til.» Tore



«Et flott tilbud med et positivt miljø, som gjør hverdagen
bedre.» Pål



«Flott opplegg, fantastiske mennesker.» Nina
(innlegg fra vår facebook-side)
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