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Forord 

Hjelpetelefonen i utvikling
2015 har på mange måter vært et spennende år for Hjelpetelefonen. Fra å kun være en tele-
fontjeneste, er steget inn i den digitale verden tatt for fullt. Det har gjort det mulig for brukerne å 
kommunisere med våre ansatte og andre brukere på flere nye områder. I løpet av året har både 
Chatt og Samtalerom etablert seg som to populære innslag ved Hjelpetelefonen, og allerede 
nå kan det konstateres at disse dekker et stort behov. 

Våre ansatte er genuint opptatt av å videreutvikle Hjelpetelefonens tjenester i tråd med det folk 
ønsker og trenger. Takket være god dialog med målgruppa, er vi mer tilgjengelig enn tidligere.  
Det gjør at stadig flere kan finne frem og benytte seg av de ulike funksjonene.  Alt i alt, kan 
Hjelpetelefonen nå tilby alt fra gruppe samtaler gjennom «Samtalerom», til mange ulike former 
for skriftlig dialog via meldinger, chat, forum og vennetjeneste. Dette synes jeg er en svært 
positiv og fremtidsrettet utvikling.

På tampen av 2015 ble det innvilget en søknad av ExtraStiftelsen om midler til prosjekt «Vær 
trygg, telefonen vil ringe». Målet er å kunne tilby en tjeneste hvor Hjelpetelefonens ansatte 
kan ringe folk tilbake. Dette er en gledelig nyhet spesielt for dem som har prøvd å ta kontakt, 
men ikke nådd fram. I denne forbindelse ble det også etablert et samarbeid med Høgskolen i 
Sørøst-Norge, avd. Porsgrunn (tidligere Høgskolen i Telemark) som vil bistå med resultateva-
luering når prosjekt perioden er over. En god faglig vurdering, er veldig positivt da det vil bidra 
til å kvalitetssikre både prosjektgjennomføring og tjenesteutvikling.

Arbeidslivstelefonen har i 2015 også gjort viktige grep for å øke sin tilgjengelighet og synlighet. 
Det viktigste, var å endre telefonnummeret til 225 66 700, som er et rimeligere nummer å ringe 
til. I tillegg ble det også her etablert chat, som på kort tid har vokst seg til å bli et godt tilbud.

Med utgangspunkt i året 2015, finner jeg stor grunn til å berømme Hjelpetele fonens ansatte. 
Uten deres innsats hadde vi ikke vært der vi er i dag. Stadig utviklin g av tjenestene krever flek-
sibilitet. I dag håndterer de fleste ansatte ved Hjelpetelefonen alle de ulike tekniske plattformer 
som tjenestene krever, noe som er prisverdig. Stabil arbeidskraft og høy kompetanse er vår 
merkevare!

Jeg er stolt av å være styreleder for Hjelpetelefonen. Det er helt klart fortsatt bruk for oss og vi 
gjør en forskjell for veldig mange mennesker hver eneste dag.

På vegne av eieren Mental Helse vil jeg takke alle ansatte for et innholdsrikt og utviklende år!

Skien, mars 2016

Adrian W. K. Tollefsen
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Om Hjelpetelefonen  
og underliggende tjenester
Hjelpetelefonen drives av interesseorganisasjonen Mental Helse og har i alt fire svartjenes-
ter: Hjelpetelefonen 116 123, Sidetmedord.no, Kameratstøtte.no og Arbeids livstelefonen  
225 66 700. Hver av tjenestene har forskjellige dialogtilbud til mennesker som trenger noen å 
snakke med eller skrive til.  Hjelpetelefonen holder til på Frogner hovedgård i Skien. Hoved-
administrasjonen Mental Helse ligger i Oslo. 
Mental Helse tror på betydningen av åpenhet, og er opptatt av at psykiske helse problemer 
ikke skal forties eller gjemmes bort. Hjelp til selvhjelp er et viktig prinsipp i organisasjonens 
filosofi samtidig som organisasjonen jobber for forebygging av psykiske problemer og et bedre 
psykisk helsetilbud. Mental Helse mener at systematisk satsing på god folkehelse både vil 
bidra til å forebygge og å redusere psykiske helseproblemer. Det handler om å legge til rette 
for positive impulser og gjøremål i hverdagslivet. Konsekvensene av psykiske helseproblemer 
gjennom økt arbeidsuførhet og økt dødelighet, tilsier at dette bør gjøres til et viktig område 
innenfor satsingen. 

Verdigrunnlag
Hjelpetelefonens verdigrunnlag bygger på troen på ressursene i det enkelte mennesket, og 
evnen til selvhjelp. Vi er tilgjengelige for alle. Vi vil møte mennesker med respekt, trygghet, 
åpenhet og medmenneskelighet og ønsker å formidle håp. Vi ønsker i dialogen å bidra til at 
den enkelte tar i bruk egne ressurser. 

Vårt overordnede oppdrag er:

•	 Å	være	en	tilgjengelig	tjeneste	for	mennesker	som	har	behov	for	en	samtale	for	å	mestre	
egen livssituasjon eller håndtere en krise.

•	 Å	sørge	for	at	mennesker	som	opplever	hverdagen	som	vanskelig,	blir	«sett	og	hørt»	og	får	
tilbakemelding.

•	 Å	 ha	 et	 godt	 tilbud	 til	 mennesker	 som	 har	 et	 spørsmål	 om	 arbeidslivet,	 et	 problem	 på	
arbeids plassen eller vansker med å komme inn i arbeidslivet. 

Dialogtilbud Telefon Samtale-
rom *)

Meldings-
bevarelse

Chat  Forum Venne- 
tjeneste

Hjelpetelefonen 116 123 x x

Sidetmedord.no x x x x

Kameratstøtte.no x x x x

Arbeidslivstelefonen  
225 66 700

x x x

*) felles-samtaler for brukere

Hjelpetelefonen har, inkludert ledelsen, 23,5 årsverk fordelt på 50 ansatte. Hjelpetelefonens ledelse er daglig leder Aslaug 
Timlan d Dale og koordinatorene Lene Pettersen og Truls Skarung Bjaaland. 
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Adrian Wilhelm  
Kjølø Tollefsen
Styreleder

Intern representant.

Generalsekretær i Mental 
Helse Ungdom.

Laila Helene  
Langerød
Styrets nestleder

Landsstyre-representant fra 
Mental Helse.

Fylkesleder i Møre og  
Romsdal. Fast i regionalt 
brukerutvalg i helse midt.

Tariq Eide
Styremedlem

Sentralstyre-representant fra 
Mental Helse.

Sigvald Oppebøen  
Hansen
Styremedlem

Ekstern representant.

Pensjonist.  
Medlem av Telemark  
fylkesting. Medlem av  
Kringkastingsrådet.  
Tidligere stortingsrepresen-
tant (1993-2013).

Knut Østbøll
Styremedlem

Ekstern representant fra 
Norges Veteran-forbund for 
Internasjonale  
Operasjoner (NVIO)

Leder av Kameratstøtte, 
NVIO

Ole-Bjørn  
Kolbjørnsrud
Styremedlem 

Ekstern representant. 
Avdelings-overlege.  
Psykiater/ DPS. Øvre  
Telemark.

Gunnar Helle
Styremedlem

Intern representant for  
Hjelpetelefonkontaktene

Hilde Lysø
Styremedlem

Intern representant for  
de ansatte ved  
Hjelpetelefonen. 

Veileder ved Hjelpe telefonen.

 

 

 

Hjelpetelefonens styre
Hjelpetelefonen har et eget styre som er ansvarlig for den løpende driften. 
Styre t velges for 3 år. Styret består av Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, Laila 
Helene Lange rød, Tariq Eide, Sigvald Oppebøen Hansen, Knut Østbøll, 
Ole-Bjørn Kolbjørnsrud, Gunnar Helle og Hilde Lysø.

Vara fra sentralstyret: Tom Børre Jacobsen 
Vara fra landsstyret: Liv Jakobsen
Vara fra ansatte representanten ved Hjelpetelefonen: Hilde Johnsen
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Et godt forankret tilbud med stor tillit
Hjelpetelefonen benyttes av media som en «temperaturmåler» på det norske samfunnet. Det 
merkes ved at media henvender seg til oss når det skjer uvanlige elle r alvorlige hendelser i lan-
det. Vi kontaktes også om forhold rundt utfordringer i arbeids livet, ensomhet i samfunnet eller 
hvordan mennesker har det inn mot høytider. Også Helsedirektoratet har benyttet Hjelpetele-
fonen som indikator på hva folk sliter med, blant annet i forbindelse med nasjonale kriser som 
pandemier og terrortrusler. 

Hjelpetelefonen har en posisjon og respekt i ulike miljøer. Tjenesten anerkjennes som et godt 
lavterskeltilbud av helsevesenet. Både legevakter, psykiatrien, psykiatrisk e sykepleiere og DPS-
enheter informerer om tjenesten til mennesker som trenger støtte og motivasjon i en vanskelig 
livssituasjon.

Åpningstider
Hjelpetelefonen er døgnåpen 365 dager i året. Sidetmedord.no og Kameratstøtte.no besvarer 
meldinger på dagtid i ukedagene, med en responstid på 48 timer. Arbeidslivstelefonen betjenes 
på dagtid i ukedagene, og har langåpent på torsdager.  Chat-tjenesten på Sidetmedord.no er 
fast åpen tre timer hver mandag- og onsdagskveld og ellers når en spesiell problemstilling i 
medi a gjør at det er behov for et slikt tilbud. Arbeidslivstelefonen har Chat åpent på dagtid.

Økonomi 
Hjelpetelefonen mottar sine driftsmidler fra Helsedirektoratet hvor føringene blir lagt over stats-
budsjettet.  I 2015 fikk Hjelpetelefonen et tilsagn på kr 16.500.000. Via ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering fikk Hjelpetelefonen et tilsagn på kr 845.000 til utvikling av prosjektet Vær trygg, 
telefonen vil ringe. Dette er et prosjekt der mulig heter for å ringe tilbake de som ikke kom igjen-
nom telefonkøen skal utfors kes, med oppstart i 2016.

Hjelpetelefonen drifter Kameratstøtte.no i samarbeid med og ut fra økonomiske tilskudd fra 
Norge s Veteranforbund For Internasjonale Operasjoner (NVIO), som igjen får sine tildelte midler 
via Forsvarets Veteran Administrasjon. Kameratstøtte.no har i 2015 mottatt kr. 725.000 til drift, 
samt tilsagn på overføring av ubrukte midler fra 2014 på kr. 178.433. Innunder Hjelpetelefonen 
ligger også Arbeidslivstele fonen som mottar driftsstøtte fra Arbeids- og Sosialdepartementet. I 
2015 var dette tilskuddet på kr. 1.500.000.
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Veiledere og rådgivere
Vi har en veileder- og rådgiverstab med variert yrkesfaglig og erfaringsmessig bakgrunn og med 
god spredning i alder. De ansatte får systematisk oppfølging i form av veiledning og kurs. Ved 
ansettelse legges det spesielt vekt på personens evne til å formidle personlig trygghet og til 
å etablere en tillitvekkende og god relasjon med andre. På Arbeidslivstelefonen er det krav til 
formal kompetanse i forhold til tjenestens innhold.

Felles for alle er at de aldri vet hva som møter dem når de løfter av røret eller åpner innboksen. 
Deres viktigste oppdrag er å gi den enkelte en erfaring om at dialog hjelper. At det er noen som 
«ser», hører og gir støtte når de trenger det, og informasjon når dette etterspørres. I svartjenes-
tene etablerer vi trygghet, og mange forteller oss ting de har holdt for seg selv. Dersom vi kan 
bidra til at de ved en senere anledning også tør å dele dette med andre i sitt eget nettverk, har vi 
oppnådd noe av vår målsetting. 

Vi ønsker at alle, uansett forutsetninger, skal leve selvstendige liv og oppleve mestring. Vi er ute 
etter å bekrefte brukernes egne ressurser, reflektere sammen med dem og gi råd der det er 
naturlig. Mange gir oss tilbakemelding på at de har prøvd ut våre forslag, og er fornøyd med hva 
de har fått til av små og store endringer. 

Vi mottar også henvendelser fra mennesker som søker informasjon om hvor de kan ta kontakt 
for å få hjelp for sine problemer. Veilederne har god kompetanse på å finne frem til hjelpe- 
og aktivitets tilbud rundt i landet. I spesielle situasjoner tas det kontakt med hjelpeapparatet for 
innringer eller innskriver. Før vi gjør det, må de som henvender seg gi sitt samtykke. Eksterne 
instanser som oftest kontaktes er legevakt, fastlege, AMK og politi. På lik linje med alle andre, 
har også veilederne plikt til å varsle lege eller politi ved fare for liv og helse, og ved mistanke om 
mishandling eller omsorgssvikt overfor barn.
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2015 i hovedtrekk
Aktivitet i media
Vi har fått mye god og bred medieomtale i 2015. Hjelpetelefonen har jevnlig sendt ut presse-
meldinger som har blitt publisert i både lokal og riksdekkende aviser, samt i NRK. Hjelpe-
telefonen blir kontaktet når psykisk helse er på dagsorden i media, og i forbindelse med høy-
tider rundt temaet ensomhet. Mange har det tungt og sliter ekstra i slike perioder.

Journalister fra TV, radio og aviser har tatt kontakt for å få statistikk samt uttalelser fra dag-
lig leder om ulike saker gjennom året. Flere TV-kanaler hadde psykisk helse på dagsorden i 
2015. Vi har blitt benyttet som en viktig støttespiller både for NRK og TV2 i forbindelse med 
programserier de har hatt med temaer som kan oppleves vanskelige. NRK3 hadde Temauken 
PSYK fra 13. – 19 april. Der har Hjelpetelefonen og tjenestene blitt nevnt etter programmene 
og vist på rulleteks ten. Informasjon om oss ligger også på nettsidene som omtaler program-
mene. I etterkant av disse programmene, ble tjenesten bemannet opp grunnet ekstra pågang.

Arbeidslivstelefonen har også blitt intervjuet angående mobbing på arbeidsplassen, bak-
snakking på jobb og ledelse. 

Markedsføring og spredning av kunnskap om tjenestene
Det er gjort flere markedsføringstiltak for Hjelpetelefonenes tjenester ved blant annet: 

•	 Distribusjon	av	informasjonsfoldere	om	Hjelpetelefonen,	Sidetmedord.no	og	Kameratstøtte.
no via Helseinfo til alle landets sykehus. 

•	 Alle	tjenestene	er	blitt	profilert	på	reklamefrie	dager	på	TV	og	radio.	

•	 Arbeidslivstelefonen	ble	intervjuet	av	HMS	Norge	og	presentert	i	deres	HMS	TV-program	
«Rett på sak» som sendes ut til alle deres medlemmer, verne ombud og tillitsvalgte.

•	 Arbeidslivstelefonen	har	presentert	tjenesten	og	var	i	direkte	dialog	med	tillits	valgte	og	ledel-
sen i Hydro Karmøy. Dette var organisert via den lokale samfunnskontakten i Mental Helse 
Karmøy.
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Kompetanseutvikling og kvalitetssikring
Hjelpetelefonen har et opplæringsutvalg bestående av ansatte og ledelsen. Hvert halvår plan-
legges fagdager og andre opplæringstiltak for de ansatte. Hjelpetelefonen mottok i 2012 en 
arv, som styret vedtok skulle benyttes til kompetanse heving for personalet. Det er startet et 
arbeid mot en felles fagplattform for alle ansatte. Dette er viktig for å opprettholde den gode 
kvaliteten ved tjenestene våre. 

Fagdag. I juni deltok hele personalgruppen på fagdag med tema kommunikasjon og arbeids-
miljø. Dette var en videreføring etter samling i 2014.

Fagkafeer. Det ble våren 2015 gjennomført to fagkafeer. En med Anne Grethe Tanberg fra 
Selvhjelp Norge og en under temaet Pårørende med Leif Tore Teigen .

Kompetansehevingsprogram for Mental Helses svartjenester. Alle ansatte gjennom-
førte høsten 2015 et kompetansehevingsprogram i regi av Høgskolen i Telemark (nå Høy-
skolen Sørøst). Studiet er en del av felles faglig plattform for ansatte ved Hjelpetelefonen. For 
de som gikk opp til eksamen, ga dette 5 studiepoeng. Det var nyttig å sette seg inn i forskning 
og litteratur rundt viktigheten av dialog og relasjon i møte med brukerne av tjenestene. Sam-
lingene var delt mellom undervisning og refleksjonsøkter og det var stor innlevelse og aktivitet 
fra alle som deltok.

Førstehjelp ved selvmordsfare. 17 ansatte deltok på et to dagers kurs i regi av det lands-
dekkende undervisningsprogrammet Vivat selvmordsforebygging. Kurset er forankret ved 
Universitets sykehuset i Nord-Norge. Også dette er en del av den felles fagplattformen alle 
ansatte skal gjennomføre. 

Internkurs. Flere ansatte har gjennomført internopplæring i å betjene de ulike funksjonene 
innunder Sidetmedord.no. Dette for å få en mer hensiktsmessig og nødvendig fordeling av 
personalressurser. 

Opprettelse av internt kvalitet- og utviklingsutvalg. Utvalget skal være et rådgivende 
organ og en arbeidsgruppe med fokus på kvalitetssikring og utvikling av tjenestene, og består 
av ledelsen og representanter fra de ulike svartjenestene. 
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Samarbeidspartnere 
Høgskolen i Telemark. Opplæringsutvalget jobbet våren 
2015 i samarbeid med Høgskolen i Telemark (HiT) om et 
kompe tansehevingsprogram for veilederne i svartjenestene. 
Høsten 2015 ble kompetansehevingsprogrammet gjennom-
ført med HiT som hovedansvarlig for faglig innhold og gjen-
nomføring.

Samarbeidet har også bidratt til at Hjelpetelefonen er inne på 
fagpennsum i form av forelesninger ved videre utdanningen 
Psykisk Helsearbeid ved høgskolen. I tillegg har Hjelpetelefo-
nen i 2015 vært praksis plass for studenter ved denne vide-
reutdanningen. 

AOF. Det er også etablert et samarbeid med AOF fagskolene 
både i Skien og Porsgrunn ved at elever innen videreutdan-
ningen Psykisk helse og Rus, kan gjennomføre sin praksispe-
riode ved Hjelpetelefonen. 

Nettverk for hjelpetelefoner. Hjelpetelefonen er med i 
Nettverk for Hjelpetele foner i Norge og har i 2015 deltatt på 
to samlinger. Samarbeidet har bidratt til gjensidig hospitering 
for erfaringsutveksling og informasjonsdeling. Rus-tele fonen 
var høsten 2015, hospitant i 2 dager ved Hjelpetelefonens 
tjenester.

Nettbutikken Startshop. Senhøstes 2015 etablerte Hjel-
petelefonen et samarbeid med StartShop, som er et bonus-
program for netthandel. Ved kjøp får Startshop en bonus, 
som de viderefører deler av til kunden. Startshop har valgt å 
donere deler av egen bonus til Hjelpe telefonen. I tillegg kan 
kundene som handlet via Startshop donere opptjent bonus til 
Hjelpe telefonen istedenfor til egen bankkonto.

Film om samtalerom. Det er i samarbeid med Skotfoss re-
vyteater laget en reklamefi lm om samtalerom. Filmen er sendt 
på TV Telemark og andre lokale tv stasjoner i Østlandsom-
rådet. Vi har fått fl ere henvendelser i etterkant av fi lmen fra 
personer som ikke har kjent til Hjelpetelefonen men ønsket å 
delta på samtalerom.

Andre faste samarbeidspartnere. Hjelpetelefonen har 
også i 2015 arbeidet tett med bland annet politiet, barne-
vernstjeneste, Bufetat, legevakt og psykiatrisk poliklinikk. Vi 
ser at det offent lige tjeneste apparat benytter oss mer og 
mer. Hver eneste dag henvises mennesker videre til oss fra 
ulike tjenestetilbud. Vi har også etablert et tett samarbeid 
med Kristemaet i Skien, både i forhold til kunnskapsdeling og 
arbeidet med fremtidig felles opplæring/kurs har startet. To 
deltagere fra Livskriseteamet og leder av kriseteamet i Skien, 
sammen med styreleder i organisasjonen Leve, ble invitert og 
deltok sammen med oss på førstehjelp ved selvmordsfare. 
Noe som anses som viktig i samarbeidets ånd.
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Arbeidslivstelefonen

«En kvinne forteller at h
un er 

sykmeldt på grunn av et anstr
engt 

forhold til lederen sin. Hun forteller at 

sjefen pleier å kritiser
e henne åpenlyst 

og kontrollere alt hun g
jør. 

«Jeg sover dårlig og har helt mistet 

troen på meg selv». Hun er kalt inn til 

møte med sjefen og gruer seg. 

«Må jeg møte og hvordan kan jeg 

forberede meg» er spørsmål hun har, 

og lurer også på om hun kan ta med 

seg noen i møtet. Underveis i samtalen 

kommer vi inn på dette samt at hun 

får  tips til hvordan bidra til et kon-

struktivt møte med lederen. 

Vi snakker også om hvordan hun aktivt 

kan bevisstgjøre seg se
lv på det hun er 

god på. Det gir styrke. Hun takker så 

mye for hjelpen hun har 
fått».

sykmeldt på grunn av et anstr
engt 

forhold til lederen sin. Hun forteller at 

Sidetmedord

«Eg har ikkje sakt til nokon at eg skriv her. Ønsker heller ikkje å gjere det. Vil halde dette for meg sjølv, det er min hemmlighet. :) 
Dette tilbudet er veldigt bra, og eg kjem til å nytte det vidare! DET GJER MEG GODT!! Det har verkeleg hjelpt å få skriva om problema mine. Genial teneste dette her, eg hadde nok aldri komt til å ringa ein telefon for å snakka om det. Eg formulerer meg mykje betre skriftleg, føler at eg kan jobba med teksten for at han skal gjenspegla ak-kurat det eg meiner og føler. 

Og eg treng ikkje leggja skjul på noko som helst, kan berre dumpa det ut i all sin prakt liksom. Og så kan eg lesa svara fl eire gonger. Det hjelper veldig å vita at nokon andre har lest historia og forstår problemet. Det var jo nett-opp det som var det verste, at ingen nokonsinne forstod kva eg sleit med. Eller at eg sleit».

her, eg hadde nok aldri komt til å ringa ein telefon for å snakka om det. Eg formulerer meg mykje betre skriftleg, føler at eg kan jobba med 

Eg formulerer meg mykje betre skriftleg, føler at eg kan jobba med 

Eg formulerer meg mykje betre 
teksten for at han skal gjenspegla ak-

skriftleg, føler at eg kan jobba med teksten for at han skal gjenspegla ak-

skriftleg, føler at eg kan jobba med 
kurat det eg meiner og føler. 

teksten for at han skal gjenspegla ak-kurat det eg meiner og føler. 

teksten for at han skal gjenspegla ak-

Og eg treng ikkje leggja skjul på noko som helst, kan berre dumpa det ut i 

Og eg treng ikkje leggja skjul på noko som helst, kan berre dumpa det ut i 

Og eg treng ikkje leggja skjul på noko 

Hjelpetelefonen

”Jeg vil bare takke for at 
du/dere hører på oss som har 
problemer av forskjellige arter. 

Det hjelper utrolig mye å ha noen å ty 

til. Noen man ikke trenger å forklare, 

begrunne alt mulig, noen man bare 

kan prate med helt enkelt. 
Noen som vet hvordan vi har det, ingen 

”strings attached”. 

Det er veldig godt og det vil jeg 

at du skal vite. 
Tusen takk for hyggelig svar.”

12



Tall og erfaringer  
fra Hjelpetelefonen 116 123
Hjelpetelefonen får henvendelser fra hele landet og veilederne registrerer data fra sam - 
talene for statistikkformål. Det som registreres er bla. kjønn, alder, bosituasjon og tema i 
samtalen . Følgende er hentet fra denne basen og fra statistikk om antall anrop fra telefon-
leverandør. Alle data er anonymisert slik at det ikke er mulig å spore hvem opplysninger gjelder.

Besvarte anrop 
I 2015 hadde Hjelpetelefonen som vanlig stort påtrykk. Det ble forsøkt å komme i kontakt med 
oss rundt 133.000 ganger. Vi antar at en god del av de som ikke kommer igjennom prøver å 
ringe igjen flere ganger. Men antallet forsøk er en økning på 9 % i forhold til 2014. Økningen 
henger trolig sammen med at vi har vært mer synlige i media og at flere nå kjenner til våre 
tjenester. Dette synes vi er en positiv utvikling og en bekreftelse på at vi har tatt riktige grep for 
å øke vår synlighet.

Hjelpetelefonen har i alle år hatt mange innringere som kontakter tjenesten jevnlig. Etter at det 
i 2014 ble utført en teknisk endring som gir innringerne maksimalt 3 samtaler pr. døgn, har tje-
nesten bitt mer tilgjengelig. I 2015 besvarte vi 55.694 anrop, av disse var 4.556 nye innringere.

Vi ser at flere og flere av de som kontakter oss har mer kompliserte og sammensatte proble-
mer enn tidligere og at flere ønsker å snakke om psykiske helseplager og andre utfordringer. 
Til sammen gjør økt trykk og flere samtaler med alvorligere temaer at samtalene blir lengre. På 
grunn av dette har svarprosenten gått noe ned fra 2014. For å kunne besvare et større antall 
av de som forsøker å nå oss, er det behov for styrking av antall veiledere.

13



 

 

 

 

 

 

 

Hvem ringer 
To av tre av de som kontakter oss er kvinner. Dette er et relativt stabilt tall. Denne kjønnsfor-
delingen er vanlig for slike tjenester. De fleste som ringer, er godt voksne, mellom 40 og 69 år, 
men i 2015 ser vi en tydelig nedgang på gruppen 50 – 59 år fra i fjor og en økning på gruppene 
fra 30 – 49, se graf under. 

En overvekt av innringerne oppgir at de er uføretrygdet eller pensjonerte, men det er også 
mange som er i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. Disse utgjør 13 %. Også studenter kon-
takter oss, spesielt i starten av nytt semester. Mange av de er ensomme, uten familie og an-
net nettverk, der de sitter på hybelen i en fremmed by. Til Hjelpetelefonen kan de ringe til alle 
døgnets tider, og veilederne hjelper de slik at de kan bygge et nytt sosialt nettverk. 78 prosent 
av de som ringer forteller at de bor alene og 17 prosent bor sammen med familie. 

Tema i samtalene
Hvilke temaer som berøres i samtalene blir også registrert. På denne måten får vi god oversikt 
over hva våre innringere har behov for å ta opp. Ofte har de kompliserte og sammensatte 
problemer. Temaene som registreres hyppigst er psykiske helseplager hverdagsprat, og andre 
problemer/utfordringer, se graf. 
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Psykiske helseplager 
I 2015 er det fl ere som har tatt opp temaene psykiske helseplager og andre problemer. Samti-
dig er hverdagsprat betydelig redusert. De fl este som tar opp psykiske helseplager, sliter med 
angst og depresjon eller andre alvorlige psykiske lidelser. Mange forteller også om tvangstan-
ker, selvskading, spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Selvmordsproblematikk er dessverre 
et daglig tema. Hvert eneste døgn mottar Hjelpetelefonen samtaler fra mennesker som ønsker 
å ta sitt eget liv. Mange ganger handler det om følelsen av verdiløshet. De mener at omgivelser, 
familie og til og med deres egne barn vil få det bedre dersom de var borte. Andre  igjen kan gi 
uttrykk for at de ikke orker å leve lenger på grunn av senskader etter overgrep og omsorgs-
svikt.

Andre problemer
Kategorien andre problemer/utfordringer har også hatt en tydelig økning i 2015 og mange 
fl ere forteller om uro og engstelse, relasjonsproblemer, ensomhet, tristhet, kaotiske tanker og 
søvnproblemer. Nedenfor viser tabellen endringen i tall og prosent, sortert etter kategori som 
har økt mest.

Andre problemer Antall 2014 Antall 2015 Prosentvis 
endring

Ensomhet 3 638 6 296 73 %

Uro/ engstelse 5 367 7 454 39 %

Søvnproblemer 2 414 3 316 37 %

Fysiske plager/ sykdom 4 454 6 026 35 %

Relasjonsproblemer 5 714 6 990 22 %

Trist/ lei/ sorg/ tap 2 855 3 306 16 %

Mobbing/mishandling/ overgrep 637 738 16 %

Omsorgssvikt 293 314 7 %

Kaotiske tanker 1 329 1 348 1 %

Økonomiske problemer 873 854 -2 %

Eksistensielle tanker 2 090 1 879 -10 %
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Relasjonsproblemer
Mange forteller også om konflikter mellom generasjoner eller i parforhold, mellom foreldre 
og barn, venner og øvrig nettverk. Ofte handler det om dårlig kommunika sjon og fastlåste 
situasjoner, andre ganger ligger mer alvorlige hendelser til grunn. Det kan for eksempel være 
utroskap, vold, svik eller kamp om foreldrerett. Mange ber om råd for hvordan man kan gå 
videre i en slik vanskelig situasjon. Vi informerer om instanser der de kan få videre hjelp når 
det er ønskelig.

Hverdagsprat
Mange av de som ringer trenger noen å prate med fordi de bor alene og har lite nettverk 
rundt seg. Andre lever i ensomhet grunnet tap av livsledsager eller familie ved dødsfall eller 
samlivsbrudd. Andre igjen kan ha mistet kontakten med sine nærmeste på grunn av uoverens-
stemmelser. I savnet av en samtalepartner er det mange som bruker Hjelpetelefonen for å få 
støtte og motivasjon for å mestre hverdagen. Antall samtaler om hverdagsprat gikk ned med 
rundt 10 prosent fra 2014 til 2015. Vi tenker at for noen, kan bruken av sosiale medier demme 
opp for noe av ensomhetsfølelsen. I slike samtaler får veilederne bekreftelse på at vi fungerer 
som gode medmennesker. Der det faller seg naturlig opplyser vi om muligheten til å benytte 
tjenestene til Sidetmedord.no, Arbeidslivstelefonen og Samtalerom.

Andre temaer som ofte berøres i samtalene 
Mange forteller om seksuelle overgrep i barndommen, og ofte er det godt voksne mennesker 
som har behov for å sette ord på dette. Avhengighetsproblematikk i forhold til medikamenter, 
alkohol eller andre rusmidler er også et velkjent tema. Fysisk eller psykisk sykdom leder ofte 
til en dårlig personlig økonomi, og inn ringere forteller om gjeldsproblemer der deres psykiske 
helse er en del av årsaken til problemet. Innringerne har svært ofte også negative erfaringer 
med hjelpetilbudet. Når de tar dette opp med veilederne, får de råd og informasjon om ulike 
hjelpetilbud og aktiviteter rundt om i landet
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Tall og erfaringer fra Sidetmedord.no
Sidetmedord.no er Hjelpetelefonens tilbud til alle som foretrekker å kommunisere skriftlig 
med våre veiledere eller andre brukere av tjenesten.  
 
Sidetmedord.no består av:

Veiledningstjeneste Send inn meldinger anonymt og få svar fra en veileder innen  
48 timer. Svar sendes på dagtid i ukedager.

Forum Kommuniser med andre brukere om ulike temaer.  
Åpent hele døgnet.

Vennetjeneste Send personlige vennemeldinger til andre forumbrukere. Åpent 
hele døgnet.

Chat Ta direkte kontakt med våre veiledere.  
Åpent på kveld mandag og onsdag.

2015 har vært et år med stor pågang og økning av både henvendelser og nye brukere til 
Sidetmedord. no. Bakgrunnen for dette mener vi har sammenheng med god mediedekning 
og informasjonsspredning i sosiale medier, i tillegg til at nettsiden nå er bedre teknisk tilpasset 
og brukervennlig. I 2014 ble det utført en oppgradering til responsivt design, som gjør at nett-
siden tilpasser seg digitale flater som mobil, nettbrett osv. Dette har gjort at tjenesten nå er mer 
synlig  på internett, og flere kan benytte seg av vårt tilbud.

I perioden 1. april – 30 juni (2. kvartal) kom det inn flest veiledningsmeldinger. Da fikk vi inn i 
snitt 18,34 meldinger daglig, noe som er 11 % mer enn f.eks 3. kvartal.

Nye brukere 
I år har vi sett en klar økning av nye registrerte brukere på Sidetmedord.no. For perioden 
1. januar – 31. desember, har vi fått over 7600 nye brukere i veiledningstjenesten og venne-
tjenesten tilsammen. Det utgjør et snitt på 634 nye registrerte brukere pr. mnd., og er en 
øknin g på 47 % sammenlignet med fjoråret. I Chatten og forum er det ikke krav om å registrere 
seg som bruker, og vi har derfor ikke et antall brukere å vise til her.

  

 

Tabell på nye brukere pr. mnd. i Veiledningstjenesten
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Antall henvendelser
Antall henvendelser inn til Sidetmedord.no har også økt betydelig. I 2015 har vi mottatt nær-
mere 52 000 veiledningsmeldinger og vennemeldinger tilsammen. Veiledningstjenesten har 
mottatt 6376 meldinger, som er en økning på 28 % fra 2014. Vennetjenesten har mottatt 
45531 meldinger, en økning på 58 %. I Chatten har det kommet inn 1427 henvendelser, noe 
som utgjør ca. 14 chatdialoger pr. gang.

Alder
Aldersspennet på brukerne i Sidetmedord.no, går fra 12 – 70 år. Det synes vi er positivt da tje-
nesten retter seg mot alle og ingen bestemt aldersgruppe. Likevel ser vi som tidligere år at de 
mest aktive brukerne er kvinner i alderen 15 – 30 år. Stadig flere av de som finner veien inn til 
vår tjeneste er unge. Det betyr at 63 % av brukerne av veiledningstjenesten og vennetjenesten 
fra 30 år og yngre. 

 

Gjennomsnittsalder på brukere – Veiledningstjenesten
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Kjønnsfordeling
Antall registrerte mannlige brukere øker hvert år. I oppstarten lå andelen menn på 23 -25 %, 
mens kvinneandelen var rundt 75 – 77 %. I dag utgjør menn 34 % av brukergruppen, mens 
kvinner utgjør 66 %. 

Nøkkeltall veiledningstjenesten - 2015

Antall brukere: 5666 + 41%

Jenter/Kvinner: 3759 (66,34%) +37%

Gutter/Menn: 1906 (33,64%) +48%

Antall meldinger: 6376 + 28%

Gjennomsnitt meldinger per dag 18

Gjennomsnittsalder brukere 30 år

Nøkkeltall vennetjenesten - 2015

Antall brukere: 1937 +68%

Jenter/Kvinner: 793 (61.00%) +67%

Gutter/Menn: 506 (38.92%) + 67%

Antall meldinger: 27993 +58%

Gjennomsnitt meldinger per dag 124,19 + 58%

Gjennomsnitt alder brukere 28 år

 Er ikke så fl ink til å 
snakke for meg og har 
 store problemer med å 
snakke med fastlege om 
det å få henvisning til 
 psykolog. 
   Noen forslag?  
                    

      Mann 43

 Takk for svar! 

Det er greit og

 skrive til dere for dere 

vet ikke hvem jeg er 

  og dere svarer hyggel
ig 

på best mulig måte.

                  
       Kvinne 19
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Tema i veiledningsmeldingene  
Som tidligere år, ser vi at innskriverne er opptatt av mange ulike temaer og problemstillinger. 
Variasjonene er store, samtidig som noen tendenser holder seg stabile fra år til år. Eksisten-
sielle tanker, relasjonsproblemer, trist og lei, er som før de tre kategoriene som topper statistik-
ken også i 2015. 

Alle grupper tar opp spørsmål og tanker om meningen med livet. Selvmord er dessverre et 
tema som daglig dukker opp. Vi synes det er bekymringsfullt når vi mottar slike henvendelser 
fra unge mennesker, og vår viktigste prioritet er å raskt komme i dialog. Temaene gjenspeiler 
ofte alderen på den som sender meldingen. I meldinger fra de over 25, handler det oftere om 
samlivsbrudd, økonomiske problemer, konflikter på jobb eller i annet nettverk og om ulike psy-
kiske helseplager. Mange unge skriver om konfliktfylte forhold, vanskelig oppvekst, lite sosial 
støtte, problemer i forhold til mat, vekt og dårlig selvbilde.

De 20 oftest nevnte temaene i 2015: 

Kategori Antall meldinger

1 Eksistensielle tanker 389

2 Relasjonsproblemer 338

3 Trist/lei 328

4 Spørsmål om tjenesten 166

5 Uro/engstelse 155

6 Angst 137

7 Selvmordsproblematikk 120

8 Gode hverdagsopplevelser 109

9 Ensomhet 90

10 Problemer knyttet til mat/vekt 90

11 Kaotiske tanker 87

12 Negativt selvbilde 87

13 Problemer relatert til utdanning og arbeidsliv 84

14 Negative erfaringer med hjelpetilbudet 82

15 Depresjon 80

16 Fysiske plager/-sykdom 61

17 Selvskading 61

18 Søker informasjon om hjelpetilbud 58

19 Seksuelle overgrep 49

20 Samlivsproblemer 48

    «Jeg har vært storforbruk
er av tjenesten

  

sidetmedord.no i noen måneder nå. For en fantastis
k tjeneste!  

   Jeg har klaget, 
grått, kjeftet 

og vært bitter, men de har svart 

 meg ordentlig hver enes
te gang. Jeg tror menneskene som  

jobber på Sidetmedord har lest veldig mye rart. Jeg forstår ærlig  

talt ikke at d
e orker.  

      Men de gjør det, og herregud
 for en jobb de gjør!»

       Anonym innskriver 
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 Forumet
Forumet kom på plass i 2007 da vi ønsket å gi brukerne mulighet til å kommunisere med hver-
andre. Flere uttrykte et behov for å ha et sted hvor de kunne gi og få støtte, oppmuntring, tips 
og råd ut ifra egne erfaringer. Vi har sett en klar økning av publiserte innlegg hvert år, noe som 
forteller oss at dette er et tilbud som treffer målgruppen godt. Gjennom vår daglige oppfølging 
av forumet ser vi at det har utviklet seg en svært positiv trend, og stadig nye mennesker finner 
veien inn. Forumet er i høy grad brukerstyrt. Det vil si at brukerne selv publiserer innlegg og 
nye temaer som de ønsker å drøfte med andre. Det er god takhøyde i forhold til å ta opp tabu-
belagte og vanskelige personlige problemstillinger. Mange utrykker lettelse for at det finnes et 
slikt forum, men også takknemlighet for å møte likesinnede og for at man blir tatt på alvor. I 
2015 har det kommet inn til sammen 16109 nye poster fordelt på 3583 ulike emner. Det er en 
økning på godt over 100 %.

Aktivitet i forumet i 2015:

Antall innlegg 2015 Økning fra 2014 Antall innlegg totalt

Emner 3583 + 108% 9 696

Poster 16109 + 113% 45 000

Vennetjenesten
Som registrert bruker av forumet, er det mulig å sende venneforespørsler til andre brukere i 
forumet. Når forespørselen blir godkjent, kan man utveksle personlige meldinger til hverandre 
på et lukket område som kalles Vennetjenesten. Både forum og vennetjenesten er bruker-
styrt. Det vil si at det er brukerne selv som på eget initiativ tar kontakt med hverandre for å gi 
elle r få råd og oppmuntring. Våre veiledere har kun en moderatorfunksjon, som handler om å 
overvåke dialoger av sikkerhetsmessige hensyn. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på 
vennetjenesten. Mange som sliter med psykiske helseplager, opplever vanskeligheter med å 
finne venner de kan være fortrolige med. For mange av disse brukerne vet vi at vennetjenesten 
har vært en døråpner for å knytte nye vennskap.

Antall brukere

1937 personer brukte vennetjenesten i 2015. Det er en økning på 68 % fra 2014. 

Antall henvendelser

Det ble sendt 45 531 meldinger i vennetjenesten, som er en økning på 58 % sammenlignet 
med fjoråret.
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Kjønn

Andelen kvinnelige brukere utgjør 62 %, mens andelen mannlige brukere utgjør 38 %. Det er 
noe høyere enn hva det er i veiledningstjenesten. Vi tror at det kan skyldes at gutter foretrekker 
å snakke med andre gutter på sin egen alder.

Alder

Gjennomsnittsalderen på brukere av vennetjenesten, er 29 år. De fl este er i alderen 21 til 30 
år, noe som er ganske jevnt med aldersfordelingen i veiledningstjenesten. Det vanligste er at 
brukerne knytter til seg rundt syv venner hver.  

Brukernes egne begrunnelser for å bruke vennetjenesten:

Alle brukere registrerer selv hvorfor de benytter vennetjenesten. På denne måten kan vi få vite 
noe om behov og hvilken nytteverdi tjenesten kan ha for den enkelte. Tabellen viser de ulike 
valgmulighetene brukerne har:

Kategorier Antall meldinger Prosent

1 Få en nettvenn 31000 44.00%

2 Få en venn jeg kan møte privat 19114 27.13%

3 Dele mine erfaringer, gi og få råd 8890 12.62%

4 Bli sett og hørt 6413 9.10%

5 Snakke om noe jeg ikke har tatt opp 
med noen andre

5033 7.14%

    «Kan jeg spørre h
vem det er 

       som sitter på chat
 her? 

Har brukt en del chat hos kir
kens sos, noen 

ganger 

også nettprest
ene... for å pra

te med noen...

  jeg er ikke s
å god på å prate, d

et er tryggere 
bak tastene. 

     Jeg sier mye med ord.  

 Flott at det fi nnes slike 
tjenester som dette!» 

  «Kan jeg spørre h
vem det er 

  «Kan jeg spørre h
vem det er 

Har brukt en del chat hos kir
kens sos, noen 

ganger 

også nettprest
ene... for å pra

te med noen...

  jeg er ikke s
å god på å prate, d

et er tryggere 
bak tastene. 

  «Kan jeg spørre h
vem det er 
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Chatten 
Startet opp den 27. august 2014, og responsen har vært svært god. Til tross for lite markeds-
føring, ser vi at aktiviteten gradvis øker, og vi har grunn til å tro at tendensen vil fortsette slik 
fremover. 

Chatten betjenes i dag av to veiledere pr. gang, men på sikt vil det sann-
synligvis være behov for å styrke bemanningen og utvide med fl ere 
åpnings dager. På hektiske dager, kan en veileder ha opp mot 3 - 4 dia-
loger pågående samtidig. I 2015 har vi hatt 1400 dialoger. Det utgjør et 
snitt på ca. 16 dialoger pr. gang.

Hvem chatter med oss?

Vår erfaring er at mange av de som kommer inn via Chatten, er nye bru-
kere som er nysgjerrige på tjenesten, og som vil undersøke om dette til-
budet passer for dem. Siden det ikke kreves noen registrering av data, er 
det en svært lav terskel for å ta kontakt her. På den måten kan de som er 
usikre få veiledning i forhold til hvordan dette fungerer.  Problemstillinger 
som tas opp i Chatten, har mange likhetstrekk med de øvrige tjenestene 
i Sidetmedord.no. En del av de som skriver inn er nye brukere, mens an-
dre har erfaring med tjenesten fra før. Noen ønsker å fortsette en dialog 
de har hatt med en veileder i meldingstjenesten tidligere, mens andre kun 
har korte spørsmål eller refl eksjoner. 

Google Analytics
Google Analytics er et analyseverktøy som er bygget på en effektiv rapporteringsplattform, slik 
at vi kan bestemme hvilke data vi vil se og tilpasse rapportene etter det. Rapportene hjelper 
oss med å forstå hvilke deler av nettstedet som gir bra resultater og hvilke sider som er mest 
populære. I tillegg får man innsikt i hvordan besøkende bruker nettstedet, hvordan de kom dit 
og hvordan vi kan få dem til å komme tilbake.

Aktivitetsrapporter fra Google Analytics i 2015 bekrefter at Sidetmedord.no er i en sterk vekst 
for tiden, og at dette er en trend som etter all sannsynlighet vil fortsette fremover. 

 
Rapport for perioden 1. januar 2015 – 31. desember 2015 

•	 702 234 økter på siden, som er en økning på 55 % sammenligner med 2014. (En økt er 
tiden en bruker benytter et nettsted aktivt)

•	 Antall aktive brukere i denne perioden er: 350 396. En økning på 56 % sammenlignet 
med 2014.

•	 Antall sidevisninger er: 2 707 219, som er en økning på 60 % sammenlignet med 
2014. (Sidevisninger er det totale antall sider som er vist i denne perioden)

    «Jeg sliter m
ed 

mye angst. 

Trenger noe
n å snakk

e med 

når det er som
 værst. 

 Jeg er døv, så ka
n

 ikke ring
e... 

Lurer litt
 på hvord

an chat 

tjenesten 
fungerer?

» 
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Tall og erfaringer fra Kameratstøtte.no 
Kameratstøtte.no ble i 2008 etablert i fellesskap av Mental Helse Hjelpetelefonen og Norges 
Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Bakgrunnen var et ønske om å fore-
bygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familie. Målet var å tilby en 
nettbasert tjeneste hvor man kunne skrive inn og få svar fra en person som i tillegg til veiled-
ningskompetanse, har erfaring fra tjeneste i internasjonale operasjoner. Prosjektet er omtalt i 
St.meld. nr. 34 (2008-2009) pkt. 6.1 (s 47) som ”et lavterskeltilbud for å bidra til bedre helse 
og livskvalitet for veteraner og deres pårørende”, og som ”et eksempel på det tverrsektorielle 
samarbeidet innen veteranområdet”. 

Aktivitet 2015
I 2015 var det en liten økning på 12 % i nye registrerte brukere, og 28 % økning i anonyme 
meldinger og andre henvendelser til sammen. Med bakgrunn i den økte satsningen på digital 
markedsføring, hadde vi en målsetting om å få inn opp mot 100 anonyme henvendelser. Til 
tross for at dette målet ikke ble nådd, så vi en god økning i trafi kk inn til hjemmesiden på 37 
%, som er en positiv konsekvens av digital markedsføring. I tillegg har vi i 2015 også oppnådd 
god kontakt med målgruppa via sosiale medier, hvor vi også har sett en økt aktivitet i form av 
kommentarer og antall «likes» på innlegg vi har publisert.

Kameratstøtte.no har vært tilgjengelig for brukere i syv år. Jevnt over, har vi sett at besøkstren-
den utvikler seg en del senere ved Kameratstøtte.no en ved f.eks. Sidetmedord.no. Vi ser 
at en del personer besøker hjemmesiden, og at det hver måned registreres et lite antall nye 
brukere. Til tross for at aktiviteten er noe lav, får vi stadig tilbakemeldinger om hvor viktig det 
er å opprettholde tilbudet, via meldinger til oss, i møte med målgruppen eller gjennom NVIO.  

Nøkkeltall 2015
Antall/ 

-prosentandel
Økning/ -nedgang 

fra 2014

Nye brukere 84 + 12%

Jenter/Kvinner 25% Samme som i fjor

Gutter/Menn 75% Samme som i fjor

Innsendte anonyme meldinger 68 + 10%

Innsendte mail via kontakt oss funksjon 5 Samme som i fjor

Innsendte meldinger via Facebook 5 Samme som i fjor

Innsendte meldinger via Chat 18 Chat etablert i 2015

Sum henvendelser 96 + 28%

«Tusen takk for 
svar. 

  Jeg har lenge te
nkt 

å gi opp, men som du vet 

vi krigere stop
per 

jo ikke opp. 

Jeg vet at veien for meg 
er profesjonell hjelp.  
Jeg tør bare ikke gå ut, 
ringe, eller sjekke posten. 

      Nå er min eneste 
    drøm å få hjelp….»
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Tema i meldingene
Det føres statistikk over hvilke temaer som det skrives om. De fleste brukerne forteller om uro-
lighet og engstelse med ettervirkninger fra tjeneste, kaotiske tanker og tristhet. Svært mange 
har spørsmål om hvordan Kameratstøtte.no fungerer. Flere av våre innskrivere forteller at de 
har en høy terskel for å søke råd og støtte med det de anser som mindre problemstillinger. 
Mange utrykker også engstelse og skam rundt det å dele personlige og vanskelige tanker med 
et annet menneske. Andre utrykker bekymring for en evt. videre karriere i forsvaret, eller at det 
skal komme ut til allmenheten at man har psykiske helseplager. Det synes å være en holdning 
om at problemer må bli svært store før det er legitimt og søke hjelp. Tilbakemeldingen etter at 
de har vært i dialog med oss, er derimot udelt positive. 

De ti oftest nevnte temaene i meldingene

Nr Tema

1 Uro/ engstelse

2 Erfaringer som pårørende

3 Psykisk sykdom

4 Spørsmål om tjenesten

5 Søker info om hjelpetilbud

6 Tilbakemeldinger om Kameratstøtte

7 Traumatiske opplevelser

8 Eksistensielle tanker

9 Angst

10 Alkohol/ rusproblematikk

Alder
Gjennomsnittsalderen på brukerne er 45 år. Den yngste brukeren var 15 år og den eldste var 
68 år. Det er flest mannlige brukere. Denne gruppen utgjør 75 %. De kvinnelige brukerne er 
hovedsakelig pårørende, og utgjør 25 % av gruppen. Vi mener det er viktig å se sammenhen-
gen mellom brukeraktiviteten opp mot alder og kjønnsfordeling på målgruppen, som er kjent 
for å ha noe høyere terskel for å dele personlige opplevelser med andre. De bruker også etter 
vår erfaring lengere tid på å vurdere om de skal benytte et hjelpetilbud.      
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Markedsføring av tjenesten
Med bakgrunn i aktivitetsnivået, ble det fra og med januar 2015 besluttet å øke satsningen på 
utadrettet virksomhet for å bli mer synlig i befolkningen, og om mulig få opp brukeraktiviteten. 
Gjennom hyppigere møtevirksomhet og tettere dialog med NVIO hadde vi i tillegg en målset-
ting om bedre informasjonsfl yt og en felles strategi rundt informasjon og markedsføring. Noen 
av de aktivitetene vi prioriterte å satse ekstra på i denne perioden, var blant annet; Digital 
annon sering på nett, distribusjon av informasjonsmateriell til helseinfotavler på sykehus, opp-
rettelse av facebookside for familien og opprettelse av chatt. 

Videre drift
15. desember 2015 ble vi gjort kjent med at NVIO hadde fått kutt i sine tilskudd av Forsvars-
departementet, som igjen medførte at Kameratstøtte.no ikke ble tildelt driftsmidler for 2016. 
Dette gjør at vi ikke lenger har mulighet til å lønne ansatt personell, markedsføre eller teknisk 
drifte tjenesten som tidligere. Det er synd, da dette er den eneste lavterskeltjenesten for denne 
målgruppen med en slik form og tilnærming. Vi ser at vi har nådd frem til en liten gruppe, og 
at tilbudet har hatt en betydning for deres situasjon. 

På bakgrunn av de tilbakemeldinger og erfaringene vi har gjort oss, har vi til tross for kutt i 
tilskudd en klar oppfatning om at tjenesten er et relevant tilbud, men at den markedsføringen 
og informasjonsspredningen som har blitt gjort, ikke har vært tilstrekkelig.  

I et møte med NVIO den 21.12. 2015, ble vi derfor enige om å se nærmere på muligheten for 
sammen å opprettholde tjenesten på et minimumsnivå. Det vil si at nettsiden holdes åpen så 
mye som mulig, og at meldinger besvares av Hjelpetelefonens personell. Dersom dette blir 
aktuelt, vil vi i samarbeid med NVIO jobbe videre med en realiserbar løsning fra og med 2016. 
En evt. videreføring av tjenesten Kameratstøtte.no gjøres under forutsetning av økonomisk 
dekning fra NVIO. 

26



Tall og erfaringer fra  
Arbeidslivstelefonen 225 66 700  
Arbeidslivstelefonen er en tjeneste for mennesker som har behov for svar eller noen å snakke 
med om et arbeidslivsspørsmål, et problem på arbeid eller vansker med å komme seg i arbeid. 
Tjenestens kjennemerke har i alle år vært kunnskapen om de psykososiale problemstillingene i 
arbeidslivet i tillegg til å informere om lover og regler, og veilede innringer slik at vedkommende 
finner måter å ta saken på videre. Samtalene kan være korte eller lange, korte dersom perso-
nen spør om noe spesifikt som en lovhjemmel eller en rettighet og lengre dersom det handler 
om flere ting som helseproblematikk, vansker på jobb og vansker med situasjonen generelt.  
Arbeidslivstelefonen har to faste rådgivere med formalkompetanse innen regnskap, ledelse, 
veiledning, psykologi, pedagogikk og administrasjon. De har mangeårig og variert arbeids-
erfaring fra både privat næringsliv og fra det offentlige og erfaring fra tillitsvalgts- og verne-
arbeid, samt god kjennskap til lover og regler i arbeidslivet. To faste vikarer er i tillegg tilknyttet 
tjenesten, også disse med variert og god bakgrunn.

Både ansatte og ledere, pårørende, verneombud og tillitsvalgte kan kontakte tjeneste n og 
i 2015 har vi hatt representanter fra alle gruppene. Men de fleste henvendelser kommer fra 
vanlige arbeidstakere, som er i jobb eller er sykmeldte fra en jobb. Disse utgjør to tredeler av 
totalen.

Hver henvendelse blir anonymt registrert i en base for statistikkformål. Ut fra denne henter vi 
opplysninger om bakgrunn, tema i samtalen, og om de har spesielle vansker mm. I en del hen-
vendelser er det ikke naturlig å spørre etter opplysninger som ikke kom frem i sam talen eller i 
e-posten. Da registreres det som ikke kjent. Tall fra denne basen ligger til grunn for følgend e 
grafer og tabeller.

Positiv utvikling
Arbeidslivstelefonen hadde et godt år i 2015 med en økning i antall henvendelser på 13,5% fra 
2014. Alt i alt hadde tjenesten 1712 henvendelser mot 1509 i 2014. Det utgjør et snitt på sju 
henvendelser pr. dag. Hvis vi tar bort sommermåneden juli er snittet på 8,5 henvendelser pr. 
dag. Trendlinjen viser en god stigning i antall henvendelser fra oppstart 2006 - 2016. 

Vi anser at ny responsiv nettside, informasjonskampanje i forbindelse med nytt nummer  
(225 66 700 i april) og satsing på profilering på nettet fra siste kvartal 2015 har vært en viktig 
variabel til økningen.
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De aller fleste finner Arbeidslivstelefonen på nettet, men noen får også nummeret via Mental 
Helse, venner eller familie. De aller fleste som kontakter tjenesten er nye for oss. Disse utgjør 
78%. 

Flesteparten av henvendelsene skjer per telefon, men stadig flere benytter seg av muligheten 
til å sende oss spørsmål på e-post. Andel e-poster økte i fra 386 i 2014 til 497 i 2015, en 
økning på 22%. Økningen skyldes både at flere finner frem til tjenesten og at innringere som 
ønsker det, får tilbud om å få tilsendt relevante lovtekster og nettsidelenker på e-post. 

Nytt dialogtilbud: Nytt av fjoråret var at Arbeidslivstelefonen innførte mulighet til å benytte 
chat-tjeneste i kontakt med rådgiverne.

Den største gruppen som kontakter Arbeidslivstelefonen er vanlige arbeidstakere som enten 
er i jobb eller sykmeldte fra jobb. Ledere har hatt en liten nedgang fra i fjor da de utgjorde 13%. 
Arbeidssøkere, studenter, pårørende og pensjonister utgjør til sammen rundt 16%. Tallet er 
relativt stabilt fra i 2014 da denne gruppen utgjorde 17%.

Antallet som ringer eller skriver for en annen er stabilt lavt, under 100 henvendelser. De aller 
fleste, 60% av alle, ringer for ektefelle/ samboer eller for barn. Ellers ringer både leger, psykolo-
ger, Nav, kollegaer og tillitsvalgte inn for å avklare arbeidslivsspørsmål for noen av sine brukere. 
I halvparten av henvendelsene er den det ringes for i jobb.

1 % 

1 % 

2 % 

5 % 

7 % 

10 % 

67 % 

Verneombud/tillitsvalgt 

Student 

Uførepensjonert/Alderspensjonert 

Kollega/ pårørende/ andre 

Arbeidssøker  

Leder/ arbeidsgiver 

Arbeidstaker (har arbeidsgiver) 

Hvem kontaktet Arbeidslivstelefonen i 2015
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Sektor – økt antall fra privat sektor
Av alle henvendelsene var 37 % fra personer i offentlig sektor og 41 % prosent fra privat sektor, 
her var det en økning på tre prosentpoeng fra 2014. Økningen skyldes flere henvendelser fra 
mennesker innen industri, fra transportbransjen og fra offshore-bransjen. Det har også vært 
en økning i henvendelser fra skole/høyskole/universitet og helse- og sosialtjenester. Flere fra 
private aktører innen helse og sosial ringer.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Off. virksomhet 

Priv. virksomhet 

Stiftelse/forening 

Ikke i arbeid/pensjonert 

Ikke kjent 

Prosent 2014 Prosent 2015 

956 

157 

69 
12 
31 
121 

163 

2014 

956 

260 

124 

9 
17 
161 

185 

2015 I arbeid 

Sykmeldt 

Gradert sykmeldt/
arbeid 
Permittert (av 
bedriften) 
Foreldrepermisjon 
eller annen permisjon 
Ytelse via Nav eller 
pensjon 
Ikke kjent 

Situasjon til de som henvender seg til tjenesten
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Kjønn og alder
I hjelpe- og servicetelefoner av ulikt slag er det vanlig at 
kjønnsfordelingen ligger på 70% kvinner og 30% menn. Det 
har også vært tilfellet for Arbeidslivstelefonen. Men i 2015 har 
andelen menn hatt en økning, de utgjorde 36% av totalen, 
mot 31% i 2014. Antallet menn som kontakter oss henger 
sammen med økt antall henvendelser fra industri og oljerela-
terte næringer.

Aldersfordelingen er som tidligere, de aller fl este er i yrkesaktiv 
alder mellom 20 og 59 år, der gruppen fra 40 – 49 utgjør stør-
ste andelen. I 1 av 10 henvendelser kommer ikke alder frem.

Utdanningsbakgrunn
37 % av de som kontakter oss har høyere utdanning. Til sam-
menligning utgjør de med videregående som høyeste nivå, 
30%.  Nesten ingen har nå bare grunnskoleutdanning. Dette 
speiler at vansker på arbeidsplassen og behov for informa-
sjon og en samtalepartner er like sterkt uansett utdannings-
nivå. I ca en tredjedel av samtalene kom ikke utdanningsnivå 
frem i samtalene.

Tema i samtaler eller meldinger
De som kontakter Arbeidslivstelefonen trenger enten svar på en rettighet eller en lovparagraf, 
her og nå, eller så har de et problem de ønsker å snakke med noen om. Av rettighetsspørsmål 
kan nevnes rett til feriedager, feriepenger, oppsigelse og sykmelding, permisjoner og spørsmål 
om fri på røde dage r.

Når det gjelder temaer som oppleves vanskelige kan det være konfl ikter, mobbing og trakas-
sering, at de er redde for å miste jobben eller at de er syke og usikre på tilrettelegging på 
arbeids plassen, jobbfremtid og økonomi. I 4 av 10 henvendelser er det en person som opp-
lever en vanskelig situasjon som eksemplene over. Det betyr at vi hver dag har mellom en og 
fi re samtaler der personen trenger tid til å forklare og god veiledning og støtte.

Vi ser en økning på at fl ere er redde for jobbene sine, eller ønsker å komme seg i nytt arbeid. 
Også andelen som vil snakke om helsen og sykefravær/tilrettelegging har økt. Disse faktorene 
har økt med rundt ca. 30% i forhold til samme tall i 2014.

Vi får også spørsmål utenom de forhåndsdefi nerte temaene. Det kan være om advarsler, fri 
til barnehagetilvenning, hvordan opprette et enkeltmannsforetak eller avvikle et AS. Spørsmål 
om skatt og biarbeidsgiver, byggeforskriften, data trusler, diskriminering, forsikring og pensjon, 
innsynsrett, permittering mv. Vi har også henvendelser fra mennesker som ønsker å hospitere 
hos oss eller søke jobb.

Konfl ikt/mobbing, problemer med arbeidsmiljø mm
Av de som har en konfl ikt eller føler seg trakassert, tar over en tredjedel også opp arbeids-
situasjon og arbeidsmiljø generelt og en av 6 er redde for å miste jobben. Noen vil også gjerne 
ha informasjon om regler i arbeidsmiljøloven og snakke om helseproblematikk og sykefravær.

De som har vansker med arbeidssituasjon eller arbeidsmiljø har ofte fl ere temaer de ønsker å 
ta opp. 16% snakker om konfl ikt eller mobbing, 9 % om sykefravær eller tilrettelegging, 8 % 
tar opp helseproblematikk Siden det er slik kan vi i denne kategorien registrere fl ere temaer.

Veiledningssamtalene er basert på en løsningsorientert tilnærmingsmodell der vi tar utgangs-
punkt i innringernes opplevde vansker og deres ønsker og tro på muligheter i situasjonen. 
Samtalen er fremtidsrettet og løsningsskapende slik at innringer i løpet av eller etter samtalen 
kan se fl ere mulige løsninger.

    ”Veldig bra at jeg

    ringte deg, dette ga

      meg et løft til å
 

   fortsette vi
dere. 

  Jeg skal bruke 
rådene” 

        Innringe
r til 

Arbeidslivstelefonen

 «Jeg har fått mange gode tips og råd. Tusen takk for råd og input. Veldig bra. Godt med noen som har tid og er utenforstående.».        Innringer til Arbeidslivstelefonen
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Kjønnsforskjeller i tema
Vi har undersøkt kjønnsforskjeller i hva kvinner og menn vil snakke om, og vi finner at mye er 
likt. Tabellen nedenfor viser hvor mange prosent av kvinnene som ville ta opp de enkelte tema 
og det samme med mennene.

Vi finner noen tydelige forskjeller. Kvinner tar oftere opp konflikt og trakassering og de vil også 
i større grad snakke om arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. Mennene på sin side spør mer etter 
andre regler og rettigheter. Vi fant også en forskjell på at kvinner i mindre grad enn menn tar 
opp sykefravær.

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 

Sykefravær: regelverk og tilrettelegging 
Konflikt, mobbet, trakassert 

Arbeidssituasjon og arbeidsmiljø 
 Andre lover, regler, rettigheter eller annet 

Ytelser og forhold til Nav 
Helse: fysisk el. psyk. syk, utbrent 

Sagt opp/redd for å bli sagt opp 
Arbeidsmiljøloven 

Lønn: tariff, ansiennitet og manglende lønn 
Feriespørsmål 

Ønsker seg inn i arbeid eller nytt arbeid 

Prosent menn Prosent kvinner 

Temaer kvinner og menn vil snakke om
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Pb. 298 Sentrum, 3701 Skien
Tlf. 09875 – Post@mentalhelse.no

Leverer telefonløsninger til bedrifter

w
w

w
.l

il
le

b
o

k
s

ta
v.

n
o

www.sidetmedord.no
www.kameratstøtte.no

Arbeidslivstelefonen 225 66 700


