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Visjon
Mental Helses visjon er at alle  
har rett til et meningsfylt liv og en 
opplevelse av egenverd og mestring.
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Prioriteringer
Handlingsplanen peker ut prioriteringer  
som gjelder for alle ledd i organisasjonen.  
Planen skal styrke og samle Mental Helse  
både innad og utad.

Årets fokus er forebygging og valgfrihet.

Forebygging
Mental Helse er opptatt av å gi barn og          
ungdom en trygg oppvekst, og vektlegger tidlig 
og riktig hjelp som tiltak i det forebyggende 
arbeidet.

Valgfrihet
Mental Helse er opptatt av at mennesker med 
psykiske helseutfordringer skal oppleve reell 
valgfrihet i behandlingstilbudet, uavhengig av 
bosted.



Politisk kampsak: 
Selvmordsforebygging
Mental Helse skal vektlegge selvmordsforebygging 
og sammenhengende tjenester.

Det er behov for flere og bedre behandlings-
tilbud for barn og unge med psykiske 
helseproblemer. Ventelistegarantien 
innen barne- og ungdomspsykiatrien skal 
overholdes. Unge må få et stabilt og helhetlig 
behandlingstilbud i overgangen mellom barn og 
voksen.

Våre andre kjernesaker er fortsatt like 
viktige, men i en tid med mye støy og stor 
informasjonsflyt er det nødvendig å prioritere for 
å nå frem med vårt budskap.

Mental Helses verdier ligger til grunn i alle saker 
vi kjemper for. Derfor er enhver kampsak først 
og fremst en kamp for våre verdier.
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Mental Helse skal prioritere 
selvmordsforebygging og 
sammenhengende tjenester.
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Politikk og  
kommunikasjon 
Mental Helse skal være tydelig og troverdig.   
Vi skal påvirke politikken på våre områder. 

Ledermøter
Ledermøtet er et sentralt 
forum for Mental Helses 
politikk.

Politisk verksted
Dette er et forum som skal 
bidra til å styrke det politiske 
arbeidet i organisasjonen.

Rettighetsutvalg
Mental Helse har nedsatt et 
eget rettighetsutvalg som 
jobber med juridiske og 
praktiske sider tilknyttet  
tvang.

Påvirkning
Mental Helse skal være  
aktiv i politisk påvirkning, 
både gjennom personlig 
møtevirksomhet og  
relevante utspill.

Sinn og samfunn
Medlemsbladet vårt er Norges 
viktigste publikasjon innen 
psykisk helse. 

Sosiale medier
Mental Helse skal være synlig 
i samfunnet. Derfor skal  
organisasjonen fortsette å 
være offensiv i sosiale medier.

Presse
Mental Helse skal være en 
ledende aktør innen psykisk 
helse og sette dags orden. 
Dette krever bred innsats fra 
Mental Helse sentralt og fra 
fylkes- og lokallagene.



Prosjekter og  
arrangementer 
Vi i Mental Helse skal være aktive. 
Gjennom prosjekter og deltagelse 
skal vi gjøre samfunnet bedre.

Svartjenestene
Direkte hjelp til mennesker i 
vanskelig livssituasjoner. 
Hjelpetelefonen: Trygg arena, 
åpen 24/7 og gratis å 
benytte.
Sidetmedord.no: Nettbasert 
skrivetjeneste inkludert chat, 
vennetjeneste og forum.
Arbeidslivstelefonen: Telefon 
og chat for arbeids-
relaterte spørsmål.
Foreldresupport 24/7*: 
Døgnåpen veiledertelefon og 
-chat for vordende og 
nybakte foreldre 0-2 år.   

Ung Arena
Ung Arena er et lavterskel- 
konsept for unge, og det er 
utviklet sammen med 
Mental Helse Ungdom. 

SeniorArena
Lavterskelkonsept for eldre 
etter modell av Ung Arena.

Venn1
Mental Helse er en pionér i 
arbeidet med psykisk helse i 
skolen, og Venn1 bidrar inn i 
ungdommers skolehverdag.

Mental Helse-
konferansen 2020
Konferansen avholdes i 
Gamle Logen 05. mars 2020. 
Årets tema blir «Selvmords-
forebygging» med spesielt 
fokus på menn.

Åpenhetsprisen
Prisen har høy status, og 
den er et konkret bidrag til 
åpenhet.

* Et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse.
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Arendalsuka
Tilstedeværelse under  
Arendalsuka bidrar til å  
synliggjøre Mental Helses 
saker. I 2020 deltar vi for 
fjerde gang, og selvmords-
forebygging som tema.

Verdensdagen for  
psykisk helse
Som arrangør bidrar Mental 
Helse til å løfte åpenhet og 
psykisk helse på den  
nasjonale dagsordenen.

Stiftelsen Dam
Det er mulig å søke         
prosjektmidler gjennom 
Mental Helse fra Stiftelsen 
Dam. Lokal- og fylkeslag i 
Mental Helse kan søke om 

midler til mindre og 
lokalbaserte helsetiltak.

Erfaringskompetanse
Som eier av Nasjonalt senter 
for erfaringskompetanse er 
Mental Helse sentral i å  
samle og formidle bruker-
kompetanse.

YAM
YAM er et banebrytende  
interaktivt skoleprogram som 
skal redusere selvmords- 
tanker og depresjon hos 
tenåringer. Et pilotprosjekt 
gjennoføres i 2020.



Skolering av  
tillitsvalgte
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Kursvirksomhet
KUPP og organisasjons- 
rådgiverne har i 2019         
utviklet kurs i konflikt-    
håndtering. Kurset er klart 
til bruk i 2020. Målet er at 
de fleste fylkeslagene skal 
gjennomføre kurset. 

I 2020 skal KUPP i sam-
arbeid med organisasjons-
rådgiverne utvikle kurs 
i å rekruttere og ivareta 
frivillige. Dette vil lagene 
kunne bestille i 2021. 
I tillegg er de andre kursene 
i kursporteføljen tilgjengelig 
for lagene. 

KUPP er også ansvarlig for 
koordinering og opplæring 
av studielederne i fylkene.

Opplæring
Vi skal hjelpe hverandre 
å bli gode, og da er opp-
læringsarbeid sentralt. 
Ledermøtene er i tillegg 
til å være en arena 
for politikkutforming, 
også blitt en arena for 
erfaringsutveksling og 
kompetanseheving.
Administrasjonen og 
sentralstyret legger til rette 
for dette gjennom å sette 
faglige tema på agendaen. 
I tillegg vil vi fortsette 
å ha samlinger for nye 
fylkesledere i forkant av 
ledermøtet på høsten.

Mental Helse prioriterer opplæring 
og kompetanseheving for å bli en 
tydeligere samfunnsaktør.



Brukermedvirkning  
og representasjon
Representasjon er nøkkelen 
til utvikling av gode tjenester, 
og Mental Helse spiller en 
hovedrolle i dette arbeidet. 
Bevisstgjøring av rettigheter 
og muligheter er avgjørende 
for at vi skal bli best mulig 
medvirkere på individ-,  
tjeneste- og systemnivå.

Møtesteder
Lokallagenes arbeid er grunn- 
steinen i organisasjonen. 
Dette arbeidet skal vektlegges 
i enda større grad.

Likepersonsarbeid
Mye av arbeidet i lagene  
defineres av Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir) 
som likepersonsaktivitet, og 
vi får tilskudd basert på  
dokumentert aktivitet.

Frivillighet
Å dokumentere frivillig 
arbeid er avgjørende for å 
synliggjøre organisasjonens 
betydning i samfunnet.

Organisasjonen 
Mental Helse skal være en åpen og  
demokratisk organisasjon som bygger  
på medlemmenes aktiviteter. 
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Notater
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