
Handlingsplan 
2022

mentalhelse.no



2

Årets prioriterte arbeidsområder er 
kvalitet i psykiske helsetjenester og livet 
post-pandemi og frivillighetens år.

Kvalitet i psykiske helsetjenester.
Mental Helse er opptatt av at mennesker 
med psykiske helseutfordringer skal få 
behandling raskt, uansett hvor de bor, og 
at samordning mellom helse-, sosial- og 
velferds  tjenester styrkes til fordel for pasi-
entene. I løpet av 2022 skal Mental Helse 
utvikle tydelig politikk på området slik at vi 
kan være konkrete i våre krav til politikerne. 

Livet post-pandemi og 
frivillighetens år.
2022 er frivillighetens år, og i Mental Helse 
skal vi feire året sammen med resten av 
frivillighets-Norge. Vi må innstille oss på en 
ny normal etter pandemien, og hva dette 
innebærer vet vi ikke ennå. Det vi vet er at 
frivilligheten er viktigere enn noensinne for 
å skape samhold, innhold til hverdagen, 
fellesskap og gode opplevelser. Etter nesten 
to år med pandemi og sosial distanse, 
kan frivilligheten blir et viktig verktøy for å 
skape den nye normalen.

Prioriteringer 
Handlingsplanen peker ut priori-
teringer som gjelder for alle ledd 
i organisasjonen. 
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Visjon
Mental Helses visjon 
er at alle har rett til et 
menings fylt liv og en 
opplevelse av egenverd 
og mestring.
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Politisk kampsak: 
Post-pandemi 
og frivillighet 
Mental Helse ønsker å sette 
søkelys på hver dagen vår etter 
pandemien, og hvordan denne 
påvirker vår psykiske helse.

Vi skal bruke 2022 til å ha fokus på 
hvordan pandemien har hatt konsekvenser 
for de psykiske helsetjenestene i Norge. 
Tjenestene var underdimensjonert før 
pandemien, og det er grunn til å tro at 
presset på tjenestene blir enda større i 
tiden som kommer. 

Som en stor frivillig organisasjon på psykisk 
helse-feltet, har vi både et ansvar og en 
mulighet til å bidra til å øke den enkeltes 
motstandskraft gjennom gode lokale aktivi-
teter som bidrar til fellesskap og samhold.

Vi vet at frivilligheten er i endring, og 
dette har betydning for Mental Helse. På 
oppdrag fra Landsmøtet 2020 jobbes det 
med å utarbeide forslag til en ny strategi 
for Mental Helse, som skal se på hvordan 
vi best kan tilpasse oss disse endringene. 
Arbeidet med ny strategi skal være klart 
til landsmøtet 2022.
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Hvordan kan vi styrke 
motstandskraften til 
befolkningen?



6

Politikk og kommunikasjon
Mental Helse skal være den foretrukne organisasjonen innen-
for psykisk helsefeltet for media og politikere. Vi skal være en 
seriøs, profesjonell og faglig dyktig organisasjon. Mental Helse 
skal bidra til å sette dags orden for psykisk helse.

Ledermøter
Ledermøtet er et sentralt forum for utvikling av Mental Helses 
politikk. På hvert ledermøte skal det tas opp et relevant politisk tema 
som skal diskuteres og virke kompetansehevende.

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

Påvirkning
Mental Helse skal drive proaktiv politisk påvirkning for våre viktigste 
saker i møte med politikere, både på stortings- og regjeringsnivå, og 
gjennom sentrale brukerutvalg opp mot departementer og direktorater.

Høringer 
Mental Helse skal aktivt påvirke politikk som berører vårt område. 
Derfor skal organisasjonen gi høringssvar der det er relevant å bidra, 
og vi skal samarbeide med aktuelle organisasjoner om enkelte høringssvar.

Sinn og samfunn
Medlemsbladet vårt er et magasin innen psykisk helseområdet, og i 2022 
fyller det hele 40 år. Medlems undersøkelsen viste at bladet er særdeles 
viktig for våre medlemmer. I 2022 skal det evalueres via en grundig 
leserundersøkelse.

Web og sosiale medier
Mental Helse skal være en synlig samfunnsaktør. Ny integrert nett side for 
mentalhelse.no og sidetmedord.no lanseres i løpet av 2022, etter vedtak 
i sentralstyret, juni 2021.
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Organisasjonen fortsette å være offensiv i sosiale medier. I løpet av 2022 
skal det vurderes om de ulike tjenestene og prosjektene skal samles inn 
under Mental Helses kontoer (unntatt Verdensdagen). Samtidig er det 
viktig å gjennom føre en risikovurdering av organisasjonens tilstedeværelse 
i sosiale medier. Den skal gjennomføres i 2022. 

Presse
Mental Helse skal være en ledende aktør innen psykisk helse og bidra til å 
sette dagsorden. Dette krever bred innsats fra Mental Helse sentralt og fra 
fylkes- og lokal lagene. Derfor skal medietrening gjennomføres to ganger i 
løpet av 2022 for sentrale tillitsvalgte og fylkesledere. Det skal tilbys minst 
ett kurs i hvordan skrive leser innlegg, og hvordan selge inn en sak til lokale 
medier for fylkes- og lokallagsledere.
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Prosjekter og arrangementer
Vi i Mental Helse skal være innovative og lage aktiviteter over 
hele landet. Vi skal drifte eksisterende prosjekter og skape nye 
på en profesjonell og seriøs måte. 

Svartjenestene
Tjenestene fungerer som en direkte hjelp til mennesker i vanskelig 
livssituasjoner.
•  Hjelpetelefonen: En trygg arena, åpen 24/7 og gratis å benytte. 
•  Sidetmedord.no: Nettbasert skrivetjeneste inkludert chat, 

vennetjeneste og forum.
•  Studenttelefonen: Studenttelefonen er et gratis og anonymt 

lavterskeltilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke 
med, både telefon og chat.

•  Arbeidslivstelefonen: Telefon og chat for arbeidsrelaterte spørsmål. 
•  Foreldresupport 24/7*: Døgnåpen veiledertelefon og -chat for vordende 

og nybakte foreldre, 0–2 år. (*Et samarbeid med Stine-Sofies Stiftelse).

Hjelpetelefonen, Arbeidslivstelefonen og sidetmedord.no har jubileum 
i 2022 med henholdsvis 30, 20 og 15 år.

YAM
YAM (Youth Aware of Mental Health) er et banebrytende interaktivt skole-
program som skal redusere selvmordstanker og depresjon hos tenåringer. 
Det er det eneste skoleprogrammet som trekkes fram med dokumentert 
effekt i den nye handlingsplanen mot selvmord. En langsiktig, gradvis 
oppbygging av YAM gjennom 2022, i samarbeid med fylkeskommuner 
og kommuner, har som mål å gi 2000 elever i 100 klasser livsnødvendige 
mestringsverktøy.

UngArena
Ung Arena er en lavterskel samtalemodell for unge. Modellen er utviklet 
sammen med Mental Helse Ungdom og Bydel Gamle Oslo etter inspirasjon 
av headspace i Australia og Danmark. I 2022 vil modellen videre utvikles i 
retning av et før-kommunalt tilbud, hvor grunnidéen er at små problemer 
ikke skal få vokse seg store i taushet. UngArena er bygd opp rundt tanken 
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om at hjelp og rådgivning må gjøres på de unges premisser og med de unges 
språk. De skal slippe lang ventetid for å få snakke med en som lytter til og ser 
den unge.

SeniorArena
SeniorArena er en lavterskel-modell for eldre etter inspirasjon av Ung Arena; 
en-dør-inn til flere tjenester. Senior Arena er et pilot-prosjekt i samarbeid med 
Omsorg+ på Vinderen. Prosjektet følges av en løpende studie som evaluerer 
opplevd og reell nytte av en slik organisering av tjenester.

Venn1
Mental Helse er en pionér i arbeidet med psykisk helse i skolen, og Venn1 
bidrar inn i ungdommers skolehverdag. Venn1 vil gjennom 2022 utvide 
kapasiteten sin og ha som mål å gjennomføre 200 grunnkurs i psykisk helse 
for 5000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet.

Mental Helse-konferansen 2022
Konferansen avholdes 10. mars 2022. Årets tema blir «Post pandemi, den nye 
normalen. Hvordan har pandemien endret oss?»

Åpenhetsprisen
Prisen har høy status, og den er et konkret bidrag til åpenhet om psykisk helse. 
Den deles ut av Mental Helse på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

Arendalsuka 
Tilstedeværelse under Arendalsuka bidrar til å synliggjøre Mental Helses 
saker. Vi skal delta også i 2022. «Kvalitet i psykiske helsetjenester» er 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 brukerkompetanse.
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Skolering av tillitsvalgte 
Mental Helse prioriterer opplæring og kompetanse-
heving av våre tillitsvalgte for å bli en enda sterkere 
medlemsorganisasjon.

Kursvirksomhet
Det å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i 
alle deler av organisasjonen, er et viktig satsingsområde 
for Mental Helse. I kurs porteføljen vår har vi følgende 
kurs: Organisasjons kurs, Rollen som bruker representant, 
Politisk påvirkning og Konflikt håndtering. Disse er 
tilgjengelige for lagene og kan bestilles fra Kurs og 
opplæringsutvalget (KUPP). KUPP er ansvarlig for 
koordinering og opplæring av studielederne i fylkene.

Sentralstyret ønsker et spesielt fokus på organisasjons-
kurs, kurs i rollen som bruker representant og konflikt-
håndteringskurs i 2022. Disse kursene er tilgjengelige 
for fylkene mot en egenandel pr deltager. Målet er høy 
kursaktivitet i lagene i 2022. 

Opplæring 
Vi skal hjelpe hverandre å bli gode, og da er opplærings-
arbeid sentralt. Ledermøtene er i tillegg til å være 
en arena for politikk utforming, også blitt en arena 
for erfarings  utveksling 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 fylkes-
ledere i forkant av ledermøtet på høsten.

Digitale læringsverktøy
Mental Helse skal være en innovativ og løsningsorientert organisasjon. 
Organisasjonens arbeid består i stor grad av mellommenneskelig 
kommunikasjon, og vi vil ta i bruk digitale virkemidler som forenkler 
medlemmenes og de tillitsvalgtes hverdag.
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Det er viktig at tillitsvalgte, medlemmer og ansatte får den nødvendige 
kompetansen for å kunne bruke digitale virkemidler og verktøy i arbeidet sitt.

Vi vil se på behovet for å digitalisere ytterligere kurs i porteføljen vår, 
utover organisasjonskurset. Vi skal holde oss oppdatert på andre 
relevante kurs og digitale læringsverktøy og formidle informasjon om 
disse til lagene våre.
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Organisasjonen 
Mental Helse skal være en åpen og 
demokratisk organisasjon. Lands-
møtet bestemmer retningen for 
organisasjonen, og sentralstyret skal 
gjennomføre landsmøtets vedtak. 
Organisasjonen skal satse på fortsatt 
vekst og øke aktivitetene som gjør 
oss mer synlige og viser vårt bidrag 
til utviklingen i samfunnet.

Frivillighetens år
Regjeringen har bestemt at 2022 er Frivillighetens 
år, og sammen med resten av frivillighets-Norge 
vil Mental Helse bruke 2022 til å feire frivilligheten 
og de frivillige. Vi vil bruke verktøyene Frivillighet 
Norge gjør tilgjengelige for å bidra til å gi 
frivilligheten et ekstra løft dette året.

Organisasjonsstrategi
På bakgrunn av trender i samfunnet, når det 
gjelder deltakelse og aktivitet i organisasjons-
livet, vedtok landsmøtet i 2020 en prosess for 
å lage en helt ny strategi for organisasjonen. 
Prosessen involverer alle ledd i organisasjonen, 
og den skal munne ut i en ny strategi som legges 
frem på landsmøtet i 2022. 

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

Nasjonalt brukerforum er en digital plattform for erfarings utveksling for 
brukerrepresentanter. Mental Helse vil gjøre dette verktøyet tilgjengelig 
for alle organisasjonens brukerrepresentanter. Verktøyet kan bidra til 
økt kompetanse og trygghet hos den enkelte brukerrepresentant. 

I tillegg vil Mental Helse fortsette å gi økonomisk støtte til tiltak i 
lagene som bidrar til å styrke brukerrepresentanter og kunnskap 
om brukermedvirkning.

Møteplasser og lokal aktivitet
Lokallagenes arbeid er grunnmuren i organisasjonen. Deres arbeid 
med å skape møteplasser og drive frivillig arbeid lokalt skal styrkes 
og utvikles videre.

Mye av arbeidet i lagene defineres av Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet (Bufdir) som likepersonsaktivitet, og vi får tilskudd basert på 
dokumentert aktivitet. Gode systemer for rapportering er derfor viktig.
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Notater
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