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Karmøy kommune har sammen med Snøhetta, Uni Research Polytec, Husbanken og representant fra 

Bergen Kommune, Boligleder Steinar Hopland, startet et samarbeid om utvikling av et boligkonsept for 

mennesker med rus og psykiatri lidelser (ROP). Prosjektet er delfinansiert av Regionale Forskningsfond 

Vestlandet. 

 

Ordfører Jarle Nilsen åpnet tirsdag 6 juni et todagers oppstartsseminar for boligprosjektet mellom Karmøy 

kommune, Snøhetta, Husbanken og Uni Research Polytec. Brukerrepresentanter fra Landsforeningen for 

pårørende innen psykisk helse (LLP) og Mental Helse sørget for at brukernes og pårørendes brukermedvirkning 

ble ivaretatt. 

  

 

  

Karmøy kommunes sitt hovedmål innen rus - og psykiatri er å kunne sikre personer med alvorlig ROP lidelser en 

tilrettelagt bolig, og sammen med bruker finne tiltak som fører til mest mulig mestring i hverdagen (Kommunal 

plan for psykisk helse – og rusarbeid 2013-2020). Mennesker med ROP lidelser har ofte en uforutsigbar og 

utfordrende hverdag og det er derfor behov for boliger som er tilpasset hver enkelt. Karmøy kommune og 

samarbeidspartnerne ønsker å utvikle et eget boligkonsept til de med ROP lidelser. Det er ønskelig med robuste 

og fleksible boliger som følger brukerens behov, og som lett kan bygges om og endres for å tilpasse brukerens 

sin situasjon. Dette gjør at brukeren kan bo i en bolig hele livet uten å måtte bytte bolig når hjelpebehovet og 

utfordringer endrer seg. Forhåpentligvis vil en slik bolig kunne øke tryggheten og livskvaliteten til brukeren. 

Prosjektet baserer seg på å hente inn informasjon og erfaringer fra brukere, pårørende, naboer og ansatte ved 

ROP virksomheten. 

https://gammelt.karmoy.kommune.no/no/author/isr01
https://gammelt.karmoy.kommune.no/no/nyheter/2017/utvikling-av-ny-boligtype-gjennom-brukermedvirkning/image/image_view_fullscreen


Prosjektet, som blir ledet av Kjersti Vikse Meland fra Uni Research Polytc, skal være ferdig i desember 2018. 

Det skal arrangeres en flere workshops og seminarer. På åpningsseminaret ble erfaringer fra de ulike 

samarbeidspartnerne presentert og deltakerne fikk besøke allerede eksisterende boligtiltak i kommunen. 

Dersom prosjektet blir vellykket vil boligkonseptet kunne presenteres både nasjonalt og internasjonalt av 

Snøhetta og Uni Research Polytec. Regionale Forskingsfond Vestlandet som har innvilget 2 420 000 kr til 

prosjektet og vil også kunne publisere resultatet av forskningen. 

 

  

  

 

 


