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Referat Ledermøtet i Mental Helse  

Sted:   Thon Hotel Oslo Airport 
Dato: Fredag 17. november til søndag 19. november 2017 
Tid:  13.00 fredag til 12.00 søndag 
 

 

LEDERMØTE NOVEMBER 2017 

TILHØRER NAVN 
Tale/ 

forslagsrett Fre Lør  Søn 

Sentralstyret Kristian Kise Haugland X X X X 

Sentralstyret Bente Holm Mejdell X X X X 

Sentralstyret Geirr Abelsen X X X X 

Sentralstyret Jill Arild X X X X 

Sentralstyret Laila Helene Langerud X X X X 

Sentralstyret Tariq Eide X X X X 

Sentralstyret Wenche Steenstrup X X X X 

Sentralstyret Pål Arild Sand X X X X 

Sentralstyret Håkon Steen 

 

forfall forfall Forfall 

Sentralstyret Geir Isdal X X X X 

Sentralstyret Sølvi Hagen X X X X 

Sentralstyret Mille Falstad (MHU) X X X X 

Ledermøtet Martine Antonsen (MHU) X X perm perm 

Mental Helse 
Akershus Tonelise Holm 

X 
X X X 

Mental Helse Aust-
Agder Sigrun Horrisland 

X 
Forfall Forfall  Forfall 

Mental Helse 
Buskerud Aina Rugelsjøen X X X X 

Mental Helse 
Finnmark Turid Janita Lehto X X X X 

Mental Helse 
Hedmark Gry Nørstenget X X X X 

Mental Helse 
Hordaland Else Berit Helle X X X X 

Mental Helse Møre 
og Romsdal Anna Margrethe Drægebø Moe X X X X 

Mental Helse 
Nordland Vibeke Karlsen X X X X 

Mental Helse Nord-
Trøndelag Aage Haukø X X X X 
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Mental Helse 
Oppland Kjell Viggo Eilertsen X X X X 

Mental Helse Oslo Bente Høgseth X X X X 

Mental Helse Sør-
Trøndelag Karl-Johan Johansen X 

Fra 
13.50 X 

Til kl. 
10.00 

Mental Helse Sør-
Vest Martha Hocking X X X X 

Mental Helse 
Telemark Jørn Roger Steen X X X X 

Mental Helse Troms Ågot Voll x 
Fra 

15.00 X X 

Mental Helse Vest-
Agder Wenche Larsen Gundersen X X X X 

Mental Helse 
Vestfold Mette Gropen Halvorsen X X X X 

Mental Helse Øst Svein Erik Andersen X X X X 

Mental Helse Sogn 
og Fjordane Liv Olavsdatter Aamot Verlo X X X X 

Desisjonskomiteèn Gunnar Helle  X X X 

Desisjonskomiteèn Helga Skåden  X X X 

Desisjonskomiteèn Jørund Schwach  X X X 

Desisjonskomiteèn Liv Jakobsen  X X X 

Desisjonskomiteèn Turid Bakken  X X X 

Administrasjonen Kjell Erik Wahlstrøm  X X X 

Administrasjonen Linda Berg Heggelund X X X X 

Administrasjonen Kjersti Storhaug  X X - 

Administrasjonen Susana M. Kværndal  X X X 

Administrasjonen Øyvind Kjønås  X X X 

Observatør MH 
Nord- Trøndelag Veronica Kjesbu 

 
X X X 

 
 
 
 
Sak 13/17 Åpning og godkjenning av dagsorden     

Linda Berg-Heggelund og Kristian Kise Haugland ønsket velkommen og 
orienterte om helgens program. 
   
Det kom bemerkninger til dagsorden. Fra Mental Helse Ungdom ble det 
påpekt at innkalling og dagsorden kom for sent ifølge vedtektene.    
Et annet medlem bemerket at avsatt tid til egne saker var for kort.  

 
Oversikt over deltagere og hvem som har tale- og forslagsrett er gjengitt over.  
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Vedtak:  Innkalling og dagsorden godkjennes. 

Linda Berg-Heggelund og Kristian Kise Haugland velges til møteledere. 
Pål Arild Sand og Mette Gropen Halvorsen velges til protokollunderskrivere.  

 
 

Sak 14/17 Foredrag om bruken av tvang i psykiatrien. 
Innleder Martin Veland, klinikksjef ved Psykiatrisk klinikk på Lovisenberg 
Diakonale Sykehus. Tema for foredraget er Tvang- tro og tvil – hvordan endre 
måten å behandle i psykiatrien ved mindre bruk av tvang. Veland svarte på 
spørsmål fra salen etter foredraget.  

 
 
Sak 15/17 Fundraising 
 Generalsekretær Linda Berg-Heggelund og Landsleder Kristian Kise 

Haugland orienterte om bakgrunnen for fundraising. Saken ble diskutert med 
påfølgende gruppearbeid med samme tema. 

 
Gruppearbeid om inntektsbringende arbeid og profilering der 
hovedspørsmålet er hva skal være viktige satsningsområder for Mental Helse 
fremover. Gruppearbeidet ble oppsummert i plenum. 

 
Anbefalinger fra ledermøtet: 
Ønskelig med egne satsningsområder f.eks Føniksalliansen. 
Synligjøre enkelt tema som ensomhet, depresjon, eldre, organisasjonen bør sette egne 
agendaer i det offentlige rom. Videreutvikle allerede eksisterende prosjekter som 
synliggjør organisasjonen der i blant Hjelpetelefonen, Føniks og UngArena. Fortsette 
å styrke det lokale arbeidet.   

            
 
Sak 16/17 Handlingsplanen 2018 

  Kort innledning ved generalsekretær Linda Berg- Heggelund. 
Tom Guldberg orienterte om status, og videre arbeid med Føniksalliansen, 
arbeidet med eldre og psykisk helse. 
 
Det ble gjort gruppearbeid om Politisk kampsak for Mental Helse framover. 
Oppgavene ble oppsummert i plenum. 

   
Anbefalinger fra Ledermøtet: 
Ledermøte ønsker å videreføre «eldre og psykisk helse som hovedsatsningsområde for 
2018».  
 
Det er fortsatt ønskelig at organisasjonen jobber for å redusere tvang, og har fokus på 
barn og unges psykiske helse. 

 
Sak 17/17  Orientering om den økonomiske situasjonen. 

Orientering ved økonomisjef Øyvind Kjønås.  
Under forutsetning av at momskompensasjonen og tilskuddet fra 
Lotteritilsynet blir som budsjettert, vil vi også i 2017 ha et positivt resultat. 
Budsjettet for 2018 følger i samme spor som 2017 med en inntekt på kr 
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21 018 540. Resultatet er 0, inkludert frie midler på kr 2 700 000. Dette er kr 
1 000 000 mindre enn 2017 som i hovedsak skyldes kostnader til landsmøtet på 
kr 600 000 og økning av lagenes likepersontilskudd til kr 1 000 000.  
Fylkeslagenes egenandel ble tatt opp til diskusjon og bes vurdert av 
sentralstyret ved endelig fastsettelse av budsjett 2018. 

   
Vedtak:    Ledermøte tar budsjett 2018 til orientering 
 

Sak 18/17 Åpen time 

Deltakerne spilte inn egne saker til drøfting. 
MHU- angående tilbakemelding på evaluering av work shopene fra forrige 
ledermøte i mai. Generalsekretær Linda Berg-Heggelund orienterte om 
oppfølgingen. 
 
Hordaland meldte inn sak om å bli bevisst og definere ordet «bruker». 
Brukererfaring og brukerrepresentant versus å være «bruker» 
 
Målform i organisasjonen. Det er ønskelig at noen av produktene og skrivene 
fra MH også kan komme ut på nynorsk. Forslag om at noe kommer ut på 
nynorsk og at noe informasjon på hjemmesiden også kan være på engelsk. 
 
Barnefattigdom og psykisk helse som tema. Barnefattigdom er den største 
utfordring i norsk forskehelse. Det påvirker negativt for den psykiske helsen 
hos fattige barn og den kan oppleves som stigmatiserende. Hvordan skal 
Mental Helse forholde seg til dette? 
 
Finnmark meldte inn sak om e-kurslæring nye tillitsvalgte for at det ikke skal 
gå for lang tid fra man blir valgt som tillitsvalgt og til at kurs blir arrangert av 
KUPP.  

 
 
 
Sak 19/17 Orientering: Protokoller 

Innledning ved Kristian Kise Haugland.  
 

Følgende protokoller ble lagt frem til orientering: 

• Protokoll fra ledermøtet 26-28.05.2017 

• Protokoll fra sentralstyremøtet 28-29.04.2017 

• Protokoll fra sentralstyremøtet 13-15.06.2017 

• Protokoll fra sentralstyremøtet 22-23.09.2017 
   
Vedtak:  Protokoll fra ledermøtet 26-28.05.2017 tas til orientering. Protokoll fra 

sentralstyremøtet 28-29.04.2017 tas til orientering. Protokoll fra sentralstyremøtet 
13-15.06.2017 tas til orientering. Protokoll fra sentralstyremøtet 22-23.09.2017 tas til 

orientering. 
 
Merknader: Endre ordet protokoll til referat fra ledermøtene når det ikke er 

vedtakssaker på dagsorden. 
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Sak 20/17 Orientering: Kurs og opplæringsvirksomhet 
  Orientering ved Wenche Steenstrup 
 

Det ble orientert om status for strategi for organisasjonsopplæring og øvrig 
aktivitet i KUPP (Kurs- og opplæringsutvalget i Mental Helse). Det er avholdt 
organisasjonskurs i samtlige fylker og det skal avholdes slike kurs ved behov 
framover.  LENT bistår med å utvikle brukermedvirkningskurs, men 

innholdet i kurset er fra Mental Helse. 
Det er blitt endringer i prosedyrer for å tildele tilretteleggingsmidler. 
Begrunnet søknad skal sendes KUPP for slikt tilskudd.  
Fra 2018 vil det komme nyhetsbrev fra KUPP to ganger i året, og nettsiden vil 
bli oppdatert. 

 
Vedtak:  Saken tas til orientering. 

 

 
Sak 21/17 Desisjonskomiteens rapport 
  Orientering ved Gunnar Helle.  

Sentralstyremøtene har blitt avholdt i henhold til vedtektene. Det er imidlertid 
funnet et avvik: Landsmøtet vedtok at arbeidet med utarbeidelse av ny designprofil 
til Mental Helse skulle starte opp i første halvår 2017. Vi ser at det først ble behandlet 
og startet opp nå i 2. halvår 2017. Videre vedtok landsmøtet muligheten til å innhente 
forslag ved å utlyse konkurranse blant studenter ved mediestudiene ved universiteter 
og høyskoler. Komitéen tar til orientering vedtaket i sentralstyret der de mener at dette 
kan hende vil være så ressurskrevende at det vil fordyre hele profilprosessen. 
 
Tilsvar fra landsleder er referert som følgende: Det er korrekt at sentralstyret har 

overtrådt landsmøtets frist for igangsettelse av profilutvalgets arbeid. 

Sentralstyret har imidlertid ikke foreløpig tatt stilling til om det skal utlyses 

konkurranse blant mediestudenter. Landsmøtets vedtak er at dette skal vurderes 

særskilt. Gjennom nedsettelse av profilutvalget, er også arbeidet med å gjøre en 

særskilt vurdering overført til profilutvalget. Det forventes foreløpig at profilutvalget 

kommer til å legge frem sin særskilte vurdering for sentralstyret i januar 2018, med 

påfølgende avgjørelse om hvorvidt en slik konkurranse i praksis vil fordyre prosessen 

og dermed være i strid med landsmøtets intensjon om å spare ressurser. 

 
Vedtak:  Saken tas til orientering 
 

 
Sak 22/17 Likepersonarbeid 

Innledning til likepersonarbeid ved Kjell Erik Wahlstrøm. Likeperson er lik 
medlemsaktiviteter med eneste krav at medlemmer tar ansvar for 
gjennomføringen av aktiviteter. 
 
Gruppearbeid på likepersonarbeid ble gjennomført og innspillene ble 
innlevert skriftlig til administrasjonen. 
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Sak 23/17  Åpen time og møteevaluering 
Hedmark meldte inn sak om å innføre en felles praksis og retningslinjer der 
fylkeslagene kan dele ut æresdiplom til hedesmedlemmer i lokallagene.  
 
Oppland meldte inn en sak om landsleders innlegg i Stavanger Aftenblad 
med spørsmål til artikkelen som stod på trykk. Det ble diskutert om hvordan 
det kan komme klart fram hvilke roller man uttaler seg på vegne av.  Det ble 
avtalt at landsleder på forhånd informerer sentralstyret og fylkeslagene om at 
han uttaler seg i mediene som landsleder, der dette er mulig å gjennomføre.  
 
Hedmark meldte inn sak om medlemsregisteret. De har opplevd rot med 
medlemslister som ikke stemmer overens, eller er oppdaterte. Det ble også 
rapportert om problemer med innmelding av medlemmer per sms, fordi en 
del har hemmelig nummer og dermed ikke får nok info til å bli registret i 
medlemsregisteret. Sentralstyret følger opp saken med å sette inn nok 
ressurser til å sikre at medlemsregisteret skal fungere optimalt. 

   
Evalueringsrunde der alle fikk presentere sin opplevelse av ledermøtet. 
Questback blir sendt ut til alle, som i sin tur sender svarene inn til 

administrasjonen. 
 
   Protokollunderskrifter:   

        


