Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter
(HIPS)
Våre verdier - respekt – raushet – tydelighet - inkludering
Om HIPS
HIPS er et interkommunalt botilbud og en mellomarena for
personer med utfordringer innen rus og psykisk helse. En trygg
arena i sårbare faser.
Inntak
HIPS tar i mot henvendelser om inntak fortløpende. Oppholdets
lengde avtales etter behov. Det må foreligge en økonomisk garanti
fra kommune/ helseforetak før oppholdet kan innvilges.
Funksjon
HIPS sin funksjon omfatter forebygging, stabilisering og oppfølging
av beboer. HIPS bidrar til koordinering av tjenester knyttet til
beboers utfordringer.

Sitat fra tidligere beboer på HIPS:
«Jeg synes det er positivt at de som jobber her møter meg på en
ekte og uformell måte»
Vårt særpreg
HIPS har fokus på mestring gjennom ulike aktiviteter knyttet til
dagliglivets gjøremål.
HIPS skreddersyr individuelle tilpassede tilbud, ut i fra beboers
målsetning for oppholdet.
Tverrfaglig team
HIPS vektlegger å ha medarbeidere med god faglig og menneskelig
kompetanse. På HIPS arbeider sykepleiere, vernepleiere,
sosionomer og helsefagarbeidere. Gode kollegaer og gode
prosesser rundt arbeidsmiljø førte til at HIPS ble nominert til årets
IA pris i Møre og Romsdal 2015!
Fokusområder

Samarbeid
HIPS er opptatt av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og står i
aktiv samhandling med offentlige og private aktører for å sikre
kontinuitet i tjenestene. HIPS tilbyr individuelle tilrettelagte
tjenester, ut fra målsetningen for oppholdet.
Besøksadresse/postadresse:
Glåmsmyrvegen16
6683 Vågland

Mobil:
911 60 379

Egen helse. Følge opp og koordinere avtaler i samarbeid med
brukeren og tjenesteytere som fastlege, spesialisthelsetjeneste,
tannlege etc.

Epost/internett:
hips@halsa.kommune.no
www.halsa.kommune.no/hips

Økonomi. Bidra til koordinert samarbeid rundt økonomiske
problemstillinger.

HIPS ligger på Vågland i Halsa kommune:
1 time fra Kristiansund og 2 timer fra Trondheim.

Bolig. Bidra til koordinert samarbeid på tvers av sektorer og
forvaltningsnivå. Bidra til struktur i hverdagen. Gi råd og veiledning
knyttet til kosthold og ernæring. Nettverksbygging.
Arbeid. Tilby arbeid og oppdrag i samarbeid med lokale aktører.
Aktivitet. HIPS ligger midt i turterrenget med fjell og sjø i
nærområdet. HIPS organiserer individuelle og felles aktiviteter som
bidrar til å fremme god helse. Aktivitetene tilpasses beboers egne
interesser og HIPS sitt interne/ eksterne tjenestetilbud.
Kontakt oss
Besøksadresse/postadresse:
Glåmsmyrvegen 16
6683 Vågland
Mobil (døgnbemannet):
911 60 379
Daglig leder: Gøran Tamminen
Mobil: 472 60 631
https://www.halsa.kommune.no/hips
hips@halsa.kommune.no

Besøksadresse/postadresse:
Glåmsmyrvegen16
6683 Vågland

Visjon: Utvikle HIPS som en ressurs og kompetansebase i regionen

Mobil:
911 60 379

Epost/internett:
hips@halsa.kommune.no
www.halsa.kommune.no/hips

