
           09.11.2015 

BRUKERKONTOR VED NIDAROS DPS 
 

Nidaros DPS har et brukerkontor hvor forskjellige instanser er tilgjengelig til faste tider. 

Her kan pasienter, pårørende og ansatte booke seg time for å få informasjon og 

veiledning. Brukerkontoret ligger i 2 etasje. Telefonnr: 65555. 

      

       Onsdager  

     12:00- 14:30 

 

 
 

 

NAV- los 
 Gi informasjon om arbeidsrettede tiltak og mulighetene til å komme 

            i jobb 

 Har kunnskap om arbeid og psykisk helse. Oversikt over 

mulighetene i Trondheim 

 Generell informasjon om rettigheter i NAV 

 

Outlook: PH.Tr.M_NidarosDPS.Nav_Losen 

Hver tredje torsdag  
UKE 21, 24, 36, 39,42,45, 48, 51 

For datoer se outlook 
 

       11:00- 15:00 

 
 

NAV- gjeldsrådgiver   
 Kartlegging av økonomi og gjeld (forventninger og mulige 

løsninger) 

 Generell informasjon og individuell gjeldsrådgivning 
 

 

Outlook: PH.Tr.M_NidarosDPS_Nav_Gjeldsrådgiver 

Tirsdager i 

Partallsuker 
For datoer se outlook 

 

12:30- 15:00 

 
 

Tilrettelagt Fritid  
Aktivitetskartlegging 

 Kartlegging av aktivitet- og fritidsinteresser  

 Informasjon om ordinær og tilrettelagt aktiviteter som finnes  

 Bistand til deltakelse i tilrettelagt gruppeaktivitet  
 

Vår visjon er at alle skal ha tilbud om kultur- og fritidsaktiviteter etter 

egne ønsker og behov 
 

 

Outlook: PH.Tr.M_NidarosDPS.Tilrettelagt_Fritid 

Tirsdager i 

Oddetallsuker 
For datoer se outlook 

 

12:00- 14:00 

 
 

 

Helse og Velferdskontoret 
 Kommunale helse– og omsorgstjenester 

 Kommunale utleieboliger og mulighet for å søke startlån til kjøp av 

egen bolig 

 

- For pasienter fra Østbyen bydel kan saksbehandling påstartes, forutsatt 

tilstrekkelig informasjon om pasienten. Må ikke ha saksbehandler fra før. 

BOOK TIME OG RING DERETTER til mottakstelefon 46865416/ 

46865221 (09:00-15:00), for å oppgi navn og fødselsnr til pasienten. 

- For pasienter tilhørende andre bydeler gir de generell råd og veiledning.  

 

Outlook: PH.Tr.M_NidarosDPS.helsevelferd 

 
 

Behandler/ miljøpersonale må være med pasienten i timen. 

Behandler/ miljøpersonal booker time via data innen kl 13 dagen før de kommer. 

De er ikke en erstatning for ordinær kontaktperson / veileder. 

Ved spørsmål: ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret på 73865467/ 73865453  

evt send e-post til hilde.siraas@stolav.no 

http://www.trondheim.kommune.no/kommuneweb/
http://www.trondheim.kommune.no/kommuneweb/
mailto:hilde.siraas@stolav.no

