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«En strategi er lederens plan
eller angrepsmåte for å nå et
mål. Strategi handler mer om
hva som skal gjøres enn om
hvordan noe skal gjøres. Ordet
kommer fra gresk «strategia»
som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring».
I dag brukes begrepet om
langsiktig planlegging generelt»
(Wikipedia)

Forord
En strategi er preget av valg, nærmere bestemt
hvilke valg vi gjør for å nå våre mål. Formålet
med Mental Helses strategi er å støtte opp under
Samfunnspolitisk program med konkret handling.
Strategien skal også peke ut en retning for styrking
av organisasjonen. Derfor er strategien delt i to
deler. Del 1 relaterer seg til Samfunnspolitisk
program og de overordnede målene som er satt
for perioden. Del 2 omhandler organisasjons
utvikling og styrking av organisasjonen.
Strategien til Mental Helse er sentralstyrets
styringsverktøy for landsmøteperioden. Den
sier noe om hva fylkes- og lokallag kan forvente
av sentralleddet. Fylkes- og lokallag kan bruke
dette i sin planlegging i den forstand at de kan ha
forventinger til hva sentralleddet vil «levere» til
fylkes- og lokallag, og planlegge egne aktiviteter
basert på dette. Lagene kan også bruke strategien
som inspirasjon eller mal for egne strategier
og/eller handlingsplaner.
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Del 1

Brukermedvirkning
Mental Helse skal på systematisk vis benytte de arenaene hvor
det er naturlig for våre representanter å delta, for å fremme
Mental Helses brukermedvirkningspolitikk. Høringsinnspill til
lov, forskrift og retningslinjer prioriteres, med særskilt
oppmerksomhet på pakkeforløp.
Som eier av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har
Mental Helse god tilgang til systematisert kunnskap fra levd liv, og
denne kunnskapen vil vi benytte for å understøtte målene våre i
Samfunnspolitisk program. Gjennom dette skal vi bidra til å styrke
brukeres og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap.

Kvalitet
Gjennom høringer, representasjonsoppdrag og opplæring / foredrag
osv. vil vi jobbe opp mot forvaltning og politikere for å få gjennomslag for våre synspunkter. Vi skal jobbe med:
–– samhandling
–– opplevd kvalitet
–– relasjonskompetanse
–– recoveryorientert tilnærming
–– systematisk brukermedvirkning
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Tvang
Regjeringen oppnevnte 17. juni 2016 et lovutvalg som skal foreta
en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgs
sektoren. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. juni 2019.
I forkant av dette skal Mental Helse aktivt følge opp høringsprosesser
og andre innspillsmuligheter på en måte som best mulig fremmer
Mental Helses politikk vedrørende tvang.
Mental Helse skal utrede muligheten for å etablere et eget
rettighetsutvalg, som skal være en kompetanseressurs og tenketank
knyttet til Mental Helses påvirkningsarbeid på området.
I tillegg skal vi gjennom øvrige høringer, representasjonsoppdrag og
opplæring / foredrag osv. jobbe mot forvaltning og politikere for å få
gjennomslag for våre synspunkter. Vi vil følge særlig med på opp
følging og evaluering av kravet til medisinfrie behandlingsalternativ,
for å sikre at disse tilbys på en måte som gjør at pasienter over
hele landet mottar tilfredsstillende medisinfrie behandlingstilbud.

Aktivitet, økonomi og bolig
Aktivitet:
Her bidrar Mental Helses fylkes- og lokallag gjennom aktiviteter og
nettverk i lagene. Mental Helse sentralt skal støtte opp under lokalog fylkeslag gjennom å gjøre verktøy og opplæring tilgjengelig for
lagene, slik at vi har dyktige lokallag som kan bidra til å skape god
aktivitet i lokalsamfunnet sitt.
Gjennom Arbeidslivstelefonen veileder vi enkeltpersoner som har
utfordringer knyttet til arbeidslivet, enten man er i jobb eller vil inn i
arbeidslivet. Her kan man få veiledning både knyttet til rettigheter,
psykososiale problemstillinger, konflikthåndtering, mobbing og
trakassering og mellommenneskelig rådgivning.
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Økonomi og bolig:
Gjennom høringer, representasjonsoppdrag og opplæring / foredrag
osv. skal vi jobbe mot forvaltning og politikere for å få gjennomslag
for våre synspunkter. Vi skal jobbe med:
–– samtidighet (i behandling mens man er i jobb eller utdanning)
–– inkludering i arbeidslivet
–– tilfredsstillende og trygg bolig til en pris den enkelte har råd til
Etableringen av boligselskapet Sameign er et ektefødt barn av
Føniksalliansen, og er et konsept som vil kunne ha store positive
konsekvenser for mange i vår målgruppe. Sameign er et nyetablert
selskap som satser på boliger som møteplass mellom generasjoner
og kulturer.
Boligkonseptet har en klar profil basert på:
1. Fremme interaksjon mellom generasjoner. Dette blant annet
ved å engasjere beboerne i beboertjenester.
2. Fremme sosial interaksjon mellom beboerne. Ved å bygge
boliger som har fellesområder og møteplasser som innbyr til
kommunikasjon og engasjement.
3. Klar miljøprofil. Boligene blir bygget med tanke på strenge
miljøkrav, naturlige materialer og lavenergi.
4. Døråpner for førstegangskjøpere. Mange har få eller ingen
muligheter til å komme inn på boligmarkedet på bakgrunn av
mangel på egenkapital, begrensede muligheter for boliglån etc.
En leiekontrakt hos Sameign vil etter en stund resultere i eie.
Eksempelet med Sameign viser i aller høyeste grad hvordan
Mental Helse, ved å bringe forskjellige aktører sammen, kan bidra
til nyskapning og nye tilbud for vår målgruppe. Vår rolle er ikke å
være en gjennomfører og eier av selve tiltaket, men å være navet
som setter hjulene i gang, og sikrer at boligkonseptet er igangsatt
innen utgangen av 2020.
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Barndomstid og ungdomstid
Mental Helse har flere programmer og tiltak som retter seg mot
disse målgruppene.
I perioden vil arbeidet bestå i å videreutvikle og spre disse tiltakene
så langt som mulig innenfor de rammene og ressursene vi har til
rådighet.

Mental Helse | Strategi 2018–2020

7

Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk
helse for unge, hvor målgruppen er 9.–10. klasse og VGS-studenter.
Venn1 bygger på verdier som anerkjennelse, respekt, empati,
vennlighet, forståelse, samhørighet, nærvær og likeverd. Vi vil fortsette å tilby kurset til skoler og andre aktuelle aktører som måtte
ønske det, samt fortsette å rekruttere og lære opp instruktører.
Arena 12–25 er et tiltak utviklet av Mental Helse og Mental Helse
Ungdom over tid. I 2018 fikk vi midler fra ExtraStiftelsen til å
videreutvikle og rulle ut tiltaket i norske kommuner. Målet er
fem sentre i ordinær drift i løpet av 2020. Tanken er at gjennom
samtale og behandling skal barn og unge få mulighet til å snakke
om livets små og store utfordringer, og/eller få praktisk støtte og
hjelp dersom det er det som trengs. Modellen samler alle sentrale
tjenester både fra 1.- og 2. linjen i senteret. Det er lav terskel, alt
på ett sted og frivilligheten har en sentral plass i modellen.
YAM (Youth Aware of Mental Health) er et evidensbasert selvmords
forebyggende program for aldersgruppen 14–16 år utviklet av
Karolinska Institutet og Universitetet i Colombia. Mental Helse har
fått midler fra ExtraStiftelsen til å utdanne instruktører i Norge og
spre programmet i Norge. Det gjør vi blant annet ved å knytte det
til Arena 12–25.
Livsmestringsfag i skolen. Mental Helse er opptatt av livs
mestring i skolen. Livsmestring handler om å lære barn og unge
mestringsstrategier og ferdigheter for å sikre at alle har et godt
grunnlag for fremtiden. Skolene må derfor gi alle barn og unge tilstrekkelig opplæring og undervisning i temaer som bidrar til positiv
utvikling for den enkelte.
Svartjenestene. Vi ser at unge i større grad tar i bruk Hjelpe
telefonens tjenester, og da særlig skrivetjenesten sidetmedord.no
og chatte-tjenesten. Dessverre ser vi at stadig flere yngre tar kontakt,
og vi ser også en tendens til at problematikken de tar opp er av en
mer alvorlig karakter. Det er viktig å videreutvikle tjenestene, slik
at flere unge kan få hjelp når de trenger det.
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Eldre og psykisk helse
Føniksalliansen er et initiativ fra Mental Helse for å skape et
mer aldersvennlig samfunn. Ambisjonen med Føniksalliansen er
å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut fra alder, og der
seniorer blir velfungerende bidragsytere i samfunnet så lenge som
mulig. Vi skal i perioden jobbe med eksisterende alliansepartnere,
som ser utfordringene knyttet til eldrebølgen og verdien av å tenke
nytt, for å ruste oss for fremtiden, samt rekruttere flere partnere.
Dette handler både om hvordan virksomheter behandler seniorer
som målgruppe, og hvordan vi bedre kan bevare og videreføre
den kompetansen som seniorene besitter.
Hjelpetelefonen er den største og viktigste tjenesten til Mental
Helse, og mange i målgruppen eldre benytter Hjelpetelefonen for å
mestre store og små utfordringer i hverdagen. Hjelpetelefonen er
for mange ensomme eldre en god følgesvenn, og vi ser dessverre
at vi ikke får besvart så mange anrop som vi skulle ønske.
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Menneskerettigheter
Det er mange foreninger og andre aktører som har felles mål med
Mental Helse om å sikre at menneskerettighetene ivaretas for
personer med nedsatt funksjonsevne, herunder personer med
psykiske helseutfordringer. Solidaritet med foreninger, personer
og bevegelser som arbeider på områder beslektet med Mental
Helses formål, kan bidra både til styrket sak og til gode allianser
som øker Mental Helses oppslutning.
I løpet av perioden vil vi aktivt slutte opp om relevante saker som
igangsettes av samarbeidende organisasjoner, paraplyorganisa
sjoner og ulike samarbeidsorgan. Vi vil i tillegg se på mulighetene
for å bidra til samarbeid med tilsvarende brukerbevegelser og
brukerorganisasjoner i andre land på en slik måte at vi bidrar til
et styrket fellesskap som blant annet kan bidra til sterkere overnasjonalt lov- og regelverk i tråd med Mental Helses formål.
Mental Helse vil ta initiativ til en informasjonskampanje om CRPD
og konsekvensen ved dagens rettstilstand. Gjerne i samarbeid
med andre organisasjoner.
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Del 2

Skolering
Mental Helse og KUPP skal i perioden utvikle to nye kurs
i kursporteføljen vår:
–– Konflikthåndtering
–– Rekruttere og ivareta frivillige
Vi ser at modellen med å utdanne kursledere fra egen
organisasjon er svært vellykket, og vi skal videreføre denne
modellen for de nye kursene. Vi skal også ivareta og videreutvikle
de kurslederne vi allerede har.
KUPP skal fortsette å skolere studielederne i fylkene.
Mental Helse skal tilby nødvendig opplæring av nye fylkesledere,
samt at vi skal sørge for kompetanseutvikling både for sentral
styrets medlemmer og staben.
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Politikk og påvirkning
Vi skal videreføre suksessen med Mental Helse-konferansen, både
for å bidra til å sette viktige tema på dagsorden, markere oss i
offentlig debatt og som et bidrag til intern kompetanseheving,
samhold og stolthet.
Mental Helse skal være synlig på Arendalsuka gjennom arrangementer, enten i samarbeid med andre eller via egne arrangementer.
Verdensdagen er helsedirektoratets informasjonskampanje om
psykisk helse koordinert av Mental Helse. Gjennom dialogkonferansene og 1000 lokale arrangementer på og rundt 10. oktober,
skal vi fortsette å bidra til kompetanseheving, økt forståelse og
mindre tabu i befolkningen knyttet til psykiske helseproblemer.

Medlemsrekruttering og frivillighet
Mental Helse skal i perioden arbeide systematisk for å tilrettelegge
for økt antall frivillige og økt frivillig innsats til nytte for Mental
Helses formål. Vi vil særlig benytte følgende aktiviteter, både som
rekrutteringsarenaer for nye medlemmer, og for å skape økt
engasjement og innsats i den eksisterende medlemsmassen:
–– lokale møteplasser, opplæringsvirksomhet og annet
likepersonarbeid
–– brukermedvirkning på system- og tjenestenivå
–– politisk påvirkningsarbeid
–– folkeopplysning, blant annet gjennom Verdensdag
arrangementene
Det skal legges til rette for at lokal- og fylkeslag i økende grad får
se verdien av å benytte medlemsregisterfunksjonene i Min Side,
slik at lagene får muligheten til å invitere, aktivisere og engasjere
både nye og gamle medlemmer lokalt.
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Synlighet
Mental Helse skal i perioden utarbeide og innføre rutiner og planer
for å sikre at vi får mest mulig ut av de arenaene hvor det er
naturlig at Mental Helse og Mental Helses ulike tiltak, tjenester og
prosjekter er til stede.

Verktøykasse for tillitsvalgte
Det skal i perioden utarbeides og vedlikeholdes en egen verktøy
kasse for tillitsvalgte. Verktøykassen skal være tilgjengelig online.
Den skal inneholde:
–– nyttige dokumentmaler
–– Mental Helses profilprogram
–– ulike oppdaterte rapporteringsskjema
–– regnskapsveileder med forslag til felles kontoplan
–– oppskrifter, maler og sjekklister knyttet til gjennomføring av
årsmøte, lokale kurs, lokalt påvirkningsarbeid og andre former
for aktivitet

Ivareta og videreutvikle eksisterende tiltak
–– Vi skal sørge for ivaretakelse og videreutvikling av alle våre
tiltak/aktiviteter gjennom godt eierskap. I denne sammenheng
betyr det at:
–– vi skal gjøre hverandre gode gjennom økt felles profilering og
markedsføring, samt framsnakke hverandre ved enhver anledning
–– vi skal tilrettelegge for god intern kommunikasjon og systematisk
forbedringsarbeid
–– sentralstyret skal utrede muligheten for to nye årsverk som
organisasjonsrådgiver i landsmøteperioden 2018–2020, herunder
organisatoriske og økonomiske konsekvenser og muligheter.
Rapport og forslag til vedtak fremlegges landsmøte 2020.
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