
Årsmelding 2020 

Mental Helse Asker 

 
 

Styret i 2020 har bestått av: 

 

Leder:   Solveig Kjus 

Nestleder  Wenche Steenstrup 

Kasserer:   Gørill Martinsen 

Styremedlem:  Bob Winger 
 

Medlemmer pr. 04.01.2021 er 56 

Det har vært holdt 5 styremøter  

 

Velferd/trivselsaktivitet 

På grunn av koronasituasjonen fikk vi dessverre ikke til å arrangere sommerfest 

eller julebord dette året. Av samme årsak er det ikke blitt arrangert 

medlemsmøter. 
 

 

Brukermedvirkning  

Mental Helse Asker arbeider kontinuerlig for større åpenhet, større aksept og 

bedre tjenester for psykisk helse. Målet med Brukermedvirkning er å følge opp 

at offentlig tjenestetilbud leveres, leveres når bruker trenger det og med god 

kvalitet. 

Posisjonering og representasjon i lokale råd og utvalg er en utfordring i 

konkurranse med mange ulike brukergrupper, og det er avgjørende for 

muligheten til påvirkning av kvalitet og tjenesteutvikling. Det er på disse arenaer 

medlemmenes utfordringer og interesser ivaretas og tas opp. 

 

Brukerrådet for Psykisk Helse i Asker er ennå ikke etablert så midlertidig er det 

arrangert regelmessige møter mellom de gamle brukerrådene fra Asker og 

Røyken og leder for psykisk helse gjennom året. I disse møtene er vi 

representert ved Wenche Steenstrup, som er leder av det gamle rådet i Røyken 

samt Solveig Kjus, rådsmedlem.  

 

 
 

Sosialpolitisk arbeid   

Mental helse Røyken og Hurum er engasjert i den lokale samfunnsdebatten som 

berører helsetjenester og pasienter/brukere lokalt. Lokallaget har i alle år jobbet 

for at det skal være reell brukermedvirkning på alle nivåer.  

 



For å sikre brukermedvirkning arbeides det kontinuerlig for lete opp miljøer som 

ikke dekkes med brukermedvirkning i dag. Erfaringskompetansen brukerne selv 

sitter på er umåtelig viktig! 

 

Verdensdagen 2020 

Tema for Verdensdagen 2020 var: «Spør mer» 

Lokallaget stod på stand utenfor Trekanten i Asker 10 okt. Det var hyggelig å se 

at mange slo av en prat til tross for veldig regnvær. 

 

Medlemskontakt 

I år er det sendt ut 4 medlemsbrev og vi har forsøkt å ringe alle medlemmene på 

telefon i løpet av høsten. 

 

Sluttord 

Året 2020 har vært et annerledes år og koronapandemien har vanskeliggjort 

arbeidet i lokallaget. Vi har likevel prøvd å jobbe etter handlingsplan. Vi ønsker 

det nye styret lykke til i arbeidet videre. 
 
 

Spikkestad, 20. januar 2021 

 
 
 

-------------------------------------                    --------------------------------------- 
Solveig H. H. Kjus                                                      Gørill Martinsen  

 

 

----------------------------------                   ----------------------------------- 

Wenche Steenstrup                                            Bob Winger 


