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2020 har vært et annerledes år for Mental 
Helse Ungdom. Selv om organisasjonen 
får stadig flere medlemmer, har en 
stabil økonomi og aldri før har hatt 
flere prosjekter, så påvirker Covid-19-
pandemien oss likevel. 

I 2020 åpnet vi vår egen chat. Det var en 
virkelig milepæl den dagen vi kunne slå 
på den bryteren og gå live, og har siden 
den dagen møtt barn og ungdom på deres 
premisser til samtaler i chatten. Det viste 
seg raskt at chatten var svært populær, og 
selv om vi ikke mottar ordinær statsstøtte 
for denne tjenesten, bidro Helse- og 
omsorgsdepartementet med midler 
for å holde ekstra åpent i jula. Det er vi 
takknemlige for.

Den politiske aktiviteten i organisasjonen 
har vært høy i 2020 på tross av Covid-19, 
og organisasjonen har også i år hatt 
betydelig medieomtale. Spesielt kan vi 
trekke frem mediekampanjen i desember 
i samarbeid med DnB, og også et 
kampanjesamarbeid med Cirkle K. 

På den politiske siden har sentrale 
tillitsvalgte og ansatte jobbet iherdig 

med politikk knyttet til blant annet 
psykisk helse, barnevern og tvang, 

samt avgitt høringer på endringer 
i relevant lovverket. 

2020 har også være året hvor 
organisasjonen har arbeidet 

med opptrappingsplanen for barn og 
unges psykiske helse. Mental Helse 
Ungdom har tidligere bidratt betydelig i 
utviklingen av deler av strategien og fått 
gjennomslag for flere av de  
foreslåtte tiltakene. 

Da Covid-19-pandemien inntok Norge 
ble det svært viktig for Mental Helse 
Ungdom å overvåke situasjonen med 
hensyn til hvordan barn og unges tilbud 
ute i kommunene ble ivaretatt. Dessverre 
ser vi tydelige tegn på at tilbudene blir 
dårligere og mindre tilgjengelig, og barn 
og ungdom sliter mer enn før. 
Pandemien fører med seg isolasjon 
og ensomhet. Det vi tok for gitt før er 
plutselig ikke der lenger. Mange unge 
sliter og Mental Helse Ungdom har jobbet 
– og jobber fortsatt - på høygir.

Jeg vil på vegne av organisasjonen takke 
alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte 
som har gjort, og som fortsatt gjør, en 
fantastisk innsats for organisasjonen.

Og helt til slutt; nå det er tid for å 
ta ekstra vare på hverandre. Om du 
kan tenke deg noen som sliter eller er 
ensomme; ta en telefon til dem, inviter til 
en gåtur med god avstand og vær der 
for vedkommende. 

Det er viktigere enn på lenge å ta virkelig 
godt vare på hverandre.  

ADRIAN WILHELM KJØLØ TOLLEFSEN

GENERALSEKRETÆR
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2020 har vært et rart år for oss alle, også for Mental Helse 
Ungdom. Likevel har vi klart oss greit, mye fordi vi har lojale 
medlemmer, stabil økonomi og kreative ansatte. Koronaåret 
2020 ble blant annet året hvor vi startet opp vår egen chat, 
hvor lokallagene våre var ekstra gode på inkludering og digitale 
løsninger, og hvor den politiske kampen for at unge i Norge, 
uansett hva som skjer i verden, skal få ha et godt og trygt 
psykisk helsetilbud har fortsatt med stadig større kraft. 
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• 18 aktive lokallag spredt utover 9 fylker.
• 
• 180 treffstedsdager i lokallagene.
• 
• Fikk mulighet til å svare på et økende antall 

krisehenvendelser via egen chat.
• 
• Landsmøtet, hvor nytt sentralstyret ble valgt for de neste 

to årene, ble avholdt.
• 
• Mental Helse Ungdom har bidratt til at NAV startet 

arbeidet for en mer helhetlig ungdomsmedvirkning  
(NAV UNG).

•  
• Opprettet og fortsatt internasjonalt samarbeid om bedre 

psykiske helsetilbud i Uganda og Etopia.
• 
• I 2020 økte stadig følgerskarene våre på sosiale medier.
• 
• Ca. 2500 privatpersoner ga oss en gave i 2020 via 

sosiale medier, Vipps eller via våre nettsider.
• 
• Sommerleir ble gjennomført i 2020 til tross for  

strengt smittevern.

HØYDEPUNKTER 2020



Livet er så vanskelig. Jeg vet ikke om jeg orker mer...
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I 2019 erfarte vi en økning i antall krisehenvendelser. Vi ble da kontaktet 
via mail, sosiale medier og på telefon, og så behovet for en kanal for slike 
henvendelser. Juni 2020 ble arbeidet med opprettelsen av en chattetjeneste 
satt i gang, og 2.juli åpnet chatten for henvendelser. Chattetjenesten er for 
unge voksne i aldersgruppen 18-35 år, fordi vi så et behov for en egen tjeneste 
rettet mot denne gruppen. I perioden 2.juli-31.desember 2020 har chatte -
tjesten mottatt 468 henvendelser, som har blitt besvart av frivillige  
chatverter hos oss.
 
I perioden juli-oktober var chatten åpen hver tirsdag og torsdag kl. 17.00-
20.00. Siden november har chattens åpningstid vært hver mandag, tirsdag 
og torsdag kl. 17.00-20.00. Antallet henvendelser har økt i takt med økt 
markedsføring og oppmerksomhet rettet mot chatten, noe som gjør at vi i 
dag får inn i gjennomsnitt 15 henvendelser på hver vakt. 

Henvendelsene har hovedsakelig kommet fra personer i alderen 18-35 år, men 
vi blir kontaktet på chatten av både yngre og eldre. Det er stor variasjon i 
tematikk i samtalene, men vi ser et overtall i henvendelser som dreier seg om 
ensomhet, selvmordstanker, spiseforstyrrelser, vold og rus i nære relasjoner. 
Det er også stor variasjon i om de som tar kontakt har vært i kontakt med 
lignende tjenester tidligere, om de er inne i helsevesenet, eller om chatten er 
første stedet de forteller om sine tanker. 

Det er et overtall av samtalene som kan regnes som «tunge samtaler», i den 
forstand at de dreier seg om mørke tanker, selvmordsplaner eller alvorlige 
situasjoner i familie- eller parforhold for å nevne noe. Fordi chatten er 
anonym, er dette en arena der mange tør å fortelle om ting de ikke snakker 
med noen andre om. 

Vi ser det som veldig positivt at vi nå har et sted der mange kan få luftet 
tanker de ellers ikke ville fortalt hverken oss eller sine nære og kjære. Da har 
vi også mulighet til å være noen som lytter, og eventuelt komme med råd til 
hvordan de kan hjelpe seg selv i sin situasjon hvis de er klare for det.
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I 2020 har Mental Helse Ungdom hatt 18 aktive 
lokallag spredt utover 9 fylker i Norge. Det har 
vært veldig varierende aktivitet i lokallaget 
grunnet korona. I gjennomsnitt har hvert lokallag 
holdt 10 likepersonsaktiviteter hver i 2020,  
hvor noen har hatt færre og noen har hatt 
mange flere. 
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Aktivitetene har blitt hold av omtrent 
50 likepersoner. I løpet av våren søkte 
Mental Helse Ungdom om midler til 
«Online treffsted» - et prosjekt med 
hensikt om å tildele lokallagene midler 
slik at de kunne holde aktiviteter som 
ivaretok smittevern (mer om dette 
under «Online treffsted»). Aktivitetene 
har dermed foregått både digitalt  
og fysisk i år. 

Digitale aktiviteter har blant annet 
vært spilling og quizkvelder. Fysiske 
aktiviteter har blant annet vært 
turgåing, middager, brettspill, yoga, 
bowling, grilling, kino, kanopadling  
og hobbyverksteder. 
 
I 2013 startet Mental Helse Ungdom 
arbeidet for å utvikle en modell for 
etablering av lokale treffsteder for 
barn og unge. Treffstedene har siden 
den gang blitt en sentral del av lokal– 
lagenes praksis. 

Hensikten med treffstedene er å 
bygge pålitelige lokale møteplasser for 
unge, hvor målet er å legge til rette for 
økt aktivitet gjennom deltakerstyrte 
prosjekter, kurs og likepersonsarbeid.

I 2020 hadde våre lokallag til sammen 
ca. 180 treffstedsdager, disse var både 
digitale og fysiske. På treffstedene 
møtes ungdommer for å prate, spise 

middag eller lunsj sammen, spille 
brettspill, planlegge aktiviteter og 
holde kurs. 

I 2020 ble det holdt omtrent 20 
medlemsstyrte kurs på treffstedene i 
alt fra yoga til surfing. 

Videre i 2020 ble det avholdt 
tre digitale regionsamlinger 
for våre medlemmer fordelt ut 
fra helseregionene i Norge. På 
regionsamlingene fikk medlemmene 
opplæring i brukermedvirkning, 
treffstedsmodellen og lokallagsarbeid. 

I tillegg til det faglige var det lagt 
opp til sosiale aktiviteter, slik at 
medlemmer fra ulike lokallag kunne 
få mulighet til å bli bedre kjent og 
utveksle erfaringer. 

Den 23. til den 25. oktober arrangerte 
Mental Helse Ungdom fysisk 
landsmøte hvor plassene dessverre 
måtte være begrenset grunnet korona. 

Totalt var det 60 personer som deltok, 
og landsmøtet ble hold på Gardemoen 
Airport Hotel. Med mye planlegging 
rundt smittevernshåndtering i 
samarbeid med hotellet, klarte vi 
å gjennomføre et landsmøte hvor 
deltakerne følte seg trygge.

lokallag og treffsted
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Treffsted i Mental Helse Ungdom Kongsberg 

Mental Helse Ungdom Stavangerregionen på tur  Julebord i Mental Helse Ungdom Ås

Tur på tivoli med Mental Helse Ungdom Sotra 

Vi er veldig stolte av våre lokallag og det de får til både 

gjennom sitt likepersonsarbeid og sine treffsteder. Spesielt 

under et år som 2020. De bruker flerfoldige frivillige timer på å 

skape et tilbud som er viktig for svært mange unge i Norge.  

lokallag og treffsted
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Sentralstyret i Mental Helse Ungdom behandlet 
63 styresaker i 2020. Av større saker som 
ble behandlet i flere omganger i 2020 var 
blant annet sak om endring av navn på 
organisasjonen. Landsmøtet avgjorde i  
2020 å beholde navnet vårt.  

Mental Helse Ungdom avholder landsmøte hvert andre år. I 2020 ble det avholdt 
landsmøte på Gardermoen i oktober. Det ble valgt et nytt sentralstyre som består 
av følgende medlemmer per 31.12.2020:

Landsleder:   Martine Antonsen

1. nestleder:   Thomas Frey

2. nestleder:   Thea Maria Rytterager

Styremedlem:   Benedikte Marie Lio

Styremedlem:  Aleksandra Alice Lønøy

Styremedlem:   Christian Holmboe Ruud

Styremedlem:  Vebjørn Leite Olsen

Varamedlem:   Marta Engevik Fjæreide

Varamedlem:   Lisa Evensen

Sentralstyret
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I 2020 gikk administrasjonen gjennom en 
nedbemanningsprosess som følge av redusert 
tilskudd fra myndighetene. Dette medførte at 
en stillingsressurs som økonomirådgiver og 
to halve stillinger på rådgiversiden opphørte. 
Ut over dette er situasjonen i antall årsverk 
omtrent det samme som i fjor. 

Administrasjonen i hovedorganisasjonen består per 31.12.20 av til sammen 6 
årsverk fordelt på generalsekretær, organisasjonssjef, økonomisjef, prosjektsjef, 
rådgiver i aktivitetsprogrammer og sosiale medier, samt rådgiver for lokallag  
og treffsteder.

I 2019 hadde vi et legemeldt fravær på 1,24 % og et egenmeldt fravær på 0,06%, 
totalt et fravær på 1,3%. For 2020 er det egenmeldte fraværet fortsatt svært 
lavt med 0,9%, mens langtidssykefraværet har økt. Dette skyldes i hovedsak 
to medarbeidere som har vært langtidssyke av grunner utenfor virksomheten. 
Arbeidsmiljøet i Mental Helse Ungdom ansees særdeles godt.  

Ut over dette har organisasjonen i gjennomsnitt ca. 

8 årsverk i 2020 i midlertidige stillinger, engasjert i 

ulike tidsavgrensede prosjekter. 

Administrasjonen
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Representasjonen innebærer 
deltakelse i ulike møter og andre 
forum hos myndighetene der vi har 
drevet brukermedvirkning, påvirkning 
og lobbyarbeid. I tillegg har vi møtt og 
representert organisasjonen blant et 
stort antall private aktører.

I 2020 har vi jobbet for at alle skal 
få lik behandling uavhengig av 
hvor i landet de bor, en bedre og 
mer forutsigbar brukeropplevelse, 
mer brukermedvirkning og mindre 
unødvendig ventetid gjennom innspill 
til prosessen med ny opptrappingsplan 
for barn og unges psykiske helse. 

Generalsekretæren har skrevet 
forordet til stortingsmeldingen og 
har vært delaktig i produksjon av 
innholdet i meldingen.

I NAV sitt sentrale brukerutvalg har 
Mental Helse Ungdom hatt fokus på 
ungdomsmedvirkning. 

Helsedirektoratets brukerråd for rus og 
psykisk helse har ikke vært virksomt på 
samme måte som før pandemien, men 
Helsedirektoratet har hatt ukentlige 
møter med organisasjonene, hvor 
generalsekretæren har møtt. Arbeidet 
med brukerrådet skal gjenopptas i 
begynnelsen av 2021.

I tillegg har organisasjonen jobbet 
gjennom Nasjonalt kontaktforum 
for helsetjenestene, hvor general-
sekretæren var forumets nestleder 
frem til og med oktober 2020. Da gikk 
dette vervet over til en annen aktør i  
Unge funksjonshemmede.

Videre har vi bidratt med våre 
synspunkter gjennom høringssvar 
på opptrappingsplanen for barn og 
unges psykiske helse og endringer i 
forskrifter som regulerer utdanning av 
sykepleiere og helsefagarbeidere.  
Vi har også avgitt høring på ytterligere 
endringer i tvangslovverket, ventetider, 
med mer. Høringsarbeidet har vært 
i form av digitale møter eller som 
skriftlige innspill. 

Mental Helse Ungdom er fortsatt 
en del av forskningsmiljøet SHARE 
(Senter for kvalitet og sikkerhet i 
helsetjenesten), som er landets fremste 
fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i 
helse- og omsorgstjenesten. Gjennom 
dette arbeidet bidrar vi til å øke 
kvaliteten i alle Norges akutte barne- 
og ungdomsenheter gjennom KVIP 
(Kvalitet i Institusjonsbehandling i 
Psykisk helsevern) –kvalitet.  
1. nestleder Mille Falstad sitter  
i styret til KVIP.

I løpet av året som har gått har organisasjonen 
sentralt vært representert i en rekke forum. De 
som har representert Mental Helse Ungdom har 
i stor grad vært sentrale tillitsvalgte og ansatte 
i administrasjonen, men andre tillitsvalgte lokalt 
har også deltatt i dette arbeidet.

Politisk arbeid
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Mental Helse Ungdom deltok i 
2020 på Åpen Arena 2020, som var 
Helsedirektoratets og Arbeids- og 
velferdsdirektoratets arena for 
utarbeidelsen av ny Arbeid og  
Helse strategi.

Gjennom NAVs Sentrale Brukerutvalg har 
organisasjonen vært i møter med Arbeids- 
og velferdsdirektoratet hver andre uke. 

I dette arbeidet har vi bidratt til at NAV 
startet et arbeid med en mer helhetlig 
ungdomsmedvirkning (NAV UNG) og vi 
har en sentral rolle videre i dette arbeidet.

Mental Helse Ungdom har vært i politiske 
møter med statsminister Erna Solberg, 
arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn 
Røe Isaksen og forsknings- og høyere 
utdanningsminister Henrik Aasheim. 

I tillegg har organisasjonen vært på 
innspillsmøte hos Arbeiderpartiet og på 
høring hos Høyre, samt kommet med 
innspill i forkant av Høyres landsmøte. 

Politisk arbeid
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Kiwanis International District Norden har støttet Mental Helse Ungdoms 
sommerleir siden starten. De er en nøkkelpartner i arbeidet Mental Helse 
Ungdom gjør og gjennom vårt samarbeid har de bidratt til å løfte organisasjonen. 
Kiwanis sin støtte til Mental Helse Ungdom har hatt ringvirkninger langt utover 
sommerleiren, særlig fordi det har bidratt til flere medlemmer og flere som har 
ønsket å gjøre en forskjell for andre. Samarbeidet fortsetter rundt sommerleiren.

Mental Helse

Vi samarbeider på flere områder for å fremme felles interesser for myndigheter, 
samarbeidspartnere og i samfunnet ellers. I 2020 har vi fortsatt samarbeidet 
rundt prosjektet UngArena, som fikk støtte fra Stiftelsen DAM.

Stiftelsen DAM

Mental Helse Ungdom er en betydelig tilskuddsmottaker fra Stiftelsen DAM 
til våre prosjekter. Flere av våre prosjekter hadde vært umulige uten stiftelsen. 
Generalsekretær Adrian Tollefsen er for tiden nestleder i Stiftelsen DAM. 

Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon der Mental Helse Ungdom 
er medlem sammen med 37 andre organisasjoner på funksjonshemmede-feltet. 
De er en naturlig samarbeidspartner innenfor mange områder når det kommer til 
rettigheter, og innen kurs og opplæring.

Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon der Mental Helse Ungdom er 
medlem. De er en sentral aktør på vårt felt som vi har regelmessig kontakt med i 
flere ulike sammenhenger. Styreleder Martine Antonsen er for tiden nestleder i 
styret.

Barn av Rusmisbrukere

Barn av Rusmisbrukere er en organisasjon der barn og ungdom som er pårørende 
til rusmisbrukere er medlemmer. Barn av Rusmisbrukere tilbyr chat, lokale 
møteplasser, opplæring i brukermedvirkning og en rekke andre tjenester.  
De er en sentral aktør på vårt felt som vi har regelmessig kontakt med i flere 
ulike sammenhenger.

Samarbeid og representasjoner



NOEN SENTRALE MØTER I 2020

NOEN SENTRALE AKTØRER VI HAR SAMARBEIDET MED I 2020

• Helsedirektoratets Cannabis-prosjekt

• Helsedirektoratets utvalg for riktig og 
redusert bruk av tvang

• Helse- og omsorgsdepartementets 
innspillsmøte for Regjeringens 
pårørendestrategi, kapittel Barn og 
unge som pårørende

• Intervjuet av magasinet Psykisk 
Helse om forslag til alternativ 
regulering av pasientforløp i 
spesialisthelsetjenesten

• Støttet Elevorganisasjonen Oslo sitt 
krav om BUP-ansatte i grunnskolen

• Helsedirektoratets ressursgruppe 
som utvikler Nasjonalfaglige råd om 
riktigere bruk av psykofarmaka til  
barn og unge

• Referansegruppen til 
Skoleprogrammet VIP (Veiledning  
og Informasjon om Psykisk helse  
i skolen)

• Holdt innlegg på Lucy Smiths 
barnerettighetsdag

• Holdt innlegg på Barneombudets 
lansering av rapporten «Jeg skulle 
hatt BUP i en koffert»

• Sentralt brukerutvalg i Arbeids- og 
velferdsdirektoratet (NAV)

• Skaperne av thehumanaspect.com

• Toppmøte om unge og psykisk helse

• Nordisk Ministerråd

• Kontaktforum for helsetjenestene, 
Helse- og omsorgsdepartementet

• Tvangslovutvalget, Helse- og 
omsorgsdepartementet

• BrukerROP, Helsedirektoratet

• Fordelingsutvalget

• Ankeutvalget, Norsk 
psykologforening

• NAV

• Bufdir

• Godkjenningsutvalget, Norsk 
psykologforening

• Fontenehuset i Drammen

• Rådet for psykisk helse

• Forebyggingsenhetens rådgivende 
utvalg Sivilombudsmannen

• 0-24-samarbeidet

• Regionrådet i RBUP Sør-Øst

• Stiftelsen DAM

• Barneombudet

• Forskningsmiljøet SHARE – KVIP

Samarbeid og representasjoner
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Internasjonalt arbeid

Psykisk helse er et av de mest forsømte 
områdene innen folkehelse på verdensbasis.          
1 milliard mennesker lever med en psykisk 
lidelse og hvert 40. sekund dør en person av 
selvmord. Likevel har relativt få mennesker i 
verden tilgang til psykiske helsetjenester.

På verdensbasis brukes i gjennomsnitt kun 2 % av nasjonale helsebudsjetter 
på mental helse, og på det globale bistandsbudsjettet har mental helse aldri 
mottatt over 1%.  Dette gjør at omtrent 75% av mennesker som sliter med 
mentale, nevrologiske og alkoholrelaterte lidelser i lav- og mellom-inntektsland 
aldri mottar behandling. Videre er stigma, diskriminering, straffelovgivning og 
brudd på menneskerettighetene fortsatt utbredt. Det ikke uvanlig at mentale 
helseproblemer anses som straff fra Gud og behandlingsmetodene innebærer 
ofte bønn, vold, isolasjon og ekskludering fra både familie og samfunnet for 
øvrig. Mental Helse Ungdom har siden 2019 hatt bistandsprosjekter i Afrika for å 
påvirke denne statistikken.

Prosjektet er bevilget midler gjennom Atlas-alliansen og underlagt Norads 
rammeavtale, som betyr at dette er et femårig prosjekt som strekker seg fra 2020-
2024. Implementerende partner i prosjektet er Mental Health Uganda, Afrikas største 
medlemsorganisasjon med over 25 000 medlemmer. Målgruppen for prosjektet er unge 
mennesker mellom 15 og 35 år.

Prosjektet vårt i Uganda er formet for å svare på tre hovedutfordringer:

• Dårlig tilgang til mentale helsetjenester og informasjon.
• Stigmatiserende holdninger i befolkningen rettet mot mennesker med  

mentale helseproblemer.
• Liten statlig investering i å forbedre og utbygge det mentale helsetilbudet.

For å svare på disse utfordringene skal prosjektet:

• Etablere en gratis nasjonal hjelpetelefon hvor innringer kan motta råd, veiledning 
og informasjon om sin helsetilstand og om nødvendig bli henvist til nærmeste 
hjelpeinstans. Prosjektet skal også gi opplæring til peers (likepersoner) slik at de er i 
stand til å etablere lokale selvhjelpsgrupper i distriktene.

• Kjøre fire store nasjonale informasjons- og holdningskampanjer om mental helse.
• Drive politisk påvirkningsarbeid for å fremme behovet for økte investeringer i 

mentale helsetjenester på lokalt og nasjonalt nivå.

Mental Helse Ungdom i Uganda
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Besøk hovedkvarter Mbarara distriktet for å kartlegge mentale helsetjenester

Internasjonalt arbeid

I 2020 kom dette arbeidet i gang til tross for at Covid-19 stengte ned store deler av 
samfunnet i både Norge og Uganda. Vi har arbeidet godt og tett sammen for å følge 
fremdriftsplanen i prosjektet, og vi ligger godt an til å være klare for lanseringen av 
hjelpetelefonen i april 2021. Året 2020 har i stor grad vært et planleggingsår hvor vi 
har kartlagt mentale helsetjenester i distriktene hvor vi skal gjennomføre aktiviteter, 
formulert kommunikasjonsstrategier og lagt store planer for året 2021. 

Etiopia- Together for Inclusion

I 2020 fikk Mental Helse Ungdom tilslag på et prosjekt i Etiopia under Together 
for Inclusion (TOFI). TOFI er en samarbeidsavtale hvor funksjonshemmedes 
organisasjoner og sterke ikke-statlige organisasjoner har slått seg sammen for å løfte 
inkludering av funksjonshemmede i partnerland. Atlas-alliansen koordinerer innsatsen. 
Mental Helse Ungdom samarbeider med Natanim Training and Consultancy Centre for 
å tilby psykososial støtte og behandling til barn og unge på lokale skoler i Addis Abeba i 
dette prosjektet. Natanim er drevet av psykologer med et stort hjerte for lokalsamfunnet 
og en stor lidenskap for faget. De har lang erfaring med å tilby mentale helsetjenester 
til befolkningen, noe som er mangelvare i mange lav- og mellom-inntektsland hvor 
psykologer som oftest er ansatt i administrative stillinger. Innsatsen til Natnim vil 
oppskaleres i dette prosjektet. Tidligere har de samarbeidet med to skoler, men med 
friske midler vil de nå kunne ansette flere psykologer og ha kapasitet til å samarbeide 
med 10 skoler, slik at flere barn og unge kan få tilgang til psykososial støtte og 
behandling. Prosjektet er toåring og varer frem til 2023, men vi håper TOFI  
satsningen vil videreføres, selv ved et eventuelt regjeringsskifte i 2021. 

European Economic Area [EEA]

I 2020 har Mental Helse Ungdom fått ti samarbeidsforespørsler fra organisasjoner i 
Romania, Estland, Kroatia, Tsjekkia og Litauen, hvor organisasjonene ønsker å søke 
prosjekter sammen med oss under EEA Grants. Mental Helse Ungdom har dessverre 
ikke hatt kapasitet til å inngå noen samarbeidsavtaler i løpet av 2020, men ser på dette 
som et felt med gode utviklingsmuligheter i fremtiden. 
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Pandemien har satt søkelys på psykisk hele i 
hele befolkningen. Dette er ikke lengre et tema 
som omhandler mindre grupper i samfunnet, 
vi er alle mer eller mindre påvirket psykisk av 
denne situasjonen. Dette speiles naturligvis  
i mediene. 

Kommunikasjon og sosiale medier

Vi har gjennom året vært opptatt av å kjempe barn og unge sin sak politisk, 
i en tid hvor denne gruppen opplever å bli glemt. Vi har utfordret og stilt 
spørsmålstegn ved regjeringens prioriteringer, og på alle måter forsøkt å være 
stemmene til de som opplever å ikke bli hørt. 
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Kommunikasjon og sosiale medier

HØYDEPUNKER 2020

• Vi har hatt gode samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner og 
ambassadører for barn og unge for å stå sterkere sammen. Dette har 
resultert i rekordmange medieoppslag både i avis og på nett.

• Antall følgere på Facebook har i 2020 økt med 40%.

• Antall følgere på Instagram har i 2020 økt med 200%.

• Antall følgere på LinkedIN har i 2020 økt med 120%.

Vi har hatt mange TV- og radiooppdrag i de  

største nyhetskanalene.  

Vi opplever i en mye større grad enn tidligere å være en 

foretrukken aktør på vårt felt hos mediene. 

Vi er svært bevisste på vårt samfunnsansvar, og saken vi 

kjemper er og vil alltid være det viktigste. 
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Innsamlinger

I 2020 har vi kjørt flere store kampanjer for å 
bygge kjennskap til organisasjonen vår. Dette 
har hatt god effekt og gjenspeiles i antall 
henvendelser vi får fra barn og unge. 

I det vi satset på vår egen hjelpechat i juli 2020 ønsket Den Norske 
Frimurerorden å øke bevisstheten rundt psykisk helse hos sine 16.000 
medlemmer. De støttet oss med 1 million kroner til chatten, som gjorde at vi den 
kunne vokse ekstremt mye raskere enn ventet. I forbindelse med julen 2020 fikk 
vi til sammen gaver fra næringslivet på nærmere 3.000.000 kroner der DNB stod 
for 1 million kroner og Circle K 1,1 millioner kroner. I tillegg til dette har vi hatt 
digital innsamlingsstream med artisten Musti, og et kreative samarbeid med bl.a 
Lif Laga og Manchester United.

Ca. 2500 privatpersoner ga oss en gave i 2020 via 

sosiale medier, Vipps eller via våre nettsider. I tillegg til 

dette har vi fått god støtte fra organisasjoner  

og næringslivet. 

KICKS «Rund-opp» Kampanje 

Gjennom KICKS’ initiativ «S.H.A.R.E» har vi tidligere samarbeidet om å gi unge 
mennesker, som har slitt med psykiske helseproblemer, en mulighet til å prøve 
seg i praksis hos dem. Dette samarbeidet har vært grunnlaget for KICKS’ «Rund-
Opp» kampanje, som i løpet av høsten 2020 var en del av KICKS’ butikker rundt 
om Norge. Kampanjen har fungert på den måten at kunder hos KICKS har fått 
valget om å runde opp beløpet når de handler i butikk. Overskuddet har gått til 
Mental Helse Ungdom ettersom psykisk helse er en hjertesak for KICKS. Dette er 
vi selvfølgelig utrolig takknemlige og stolte over. 
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Frifond organisasjon er et tilskudd vi 
videreformidler til våre lokallag fra Landsrådet 
for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner. 
I tillegg til gaver og kommunale tilskudd, er 
dette for mange av lokallagene i Mental Helse 
Ungdom en svært sentral inntektskilde til drift 
av treffsted og aktiviteter.

Frifond organisasjon blir finansiert gjennom bevilgninger over statsbudsjettet 
og gjennom deler av overskuddet fra Norsk Tipping. I 2020 fikk Mental Helse 
Ungdom 199 287 kr som vi kunne fordele ut til lokallagene. 

Lokallagene i Mental Helse Ungdom søkte i 2020 aktivitetsmidler fortløpende 
med bakgrunn i planlagt aktivitet. Det kan søkes et ubegrenset antall ganger så 
lenge lokallaget har brukt minst 75 prosent av midlene fra forrige søknad. Som 
beskrevet i retningslinjene er det lov til å søke om maks 10 000 kr per søknad. 

Selv om 2020 ble et spesielt år, og mange av lokallagene på starten av året slet 
med å arrangere smittevernsvennlige akriiteter, var de svært kreative og vi klarte 
å bruke opp omtrent 174 000kr, fordelt på lokallag i syv fylker. 

Midlene har blant annet gått til spill på nettstedene Steam og Discord, kino, 
grilling, hyttetur, kurs i politisk påvirkning og arrangement i forbindelse med 
verdensdagen for psykisk helse. 

Frifond

Mental Helse Ungdom Kongsberg!

Sommer i Mental Helse Ungdom SotraEn stilig gjeng fra Mental Helse Ungdom Stavangerregionen

Klart for smykkeverksted i Mental Helse Ungdom Trondheim 
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I 2020 ble det gitt ut tre utgaver av 
medlemsbladet Inspira. De tre utgavene hadde 
alle ulike temaer som på forskjellig vis var 
koblet til psykisk helse. I 2020 har Oda Archer 
fortsatt som redaktør med Adrian Tollefsen som 
ansvarlig redaktør. Layout har blitt satt sammen 
av Maja Granli Jensen og Oda Archer  
i samarbeid. 
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Arbeidet med å få inn unge talentfulle illustratører i bladet har fortsatt i 2020. 
Blant annet har Linda Heggen, Kjersti Synneva Moen, Emil Johnsom Ellefsen, 
Guro Lepperød, Kine Yvonne Kjær og Madelen Foss bidratt med illustrasjoner 
i 2020-utgavene. I tillegg har vi vært så heldige å få fortsette samarbeidet med 
Paulina og Katarina Tarabczynska. Vi er også svært glade for at Andrea Holst, vår 
faste skribent, har ønsket å bidra til alle 2020-numrene. 

Hver utgave som ble gitt ut i 2020 hadde sitt helt egne tema. Det første 
nummeret av Inspira 2020 kom ut i midten av april. Da var koronasituasjonen 
fremdeles ny og selvfølgelig skremmende for mange. Derfor bestemte vi oss for at 
det første nummeret skulle ha tema «fellesskap». Ønsket var å gi leserne våre håp 
og støtte i den vanskelige og uvante situasjonen som vi alle sammen stod midt 
oppe i. 

Den andre utgaven kom ut rett etter sommeren. Koronasituasjonen var nå et 
faktum og vi bestemte oss derfor for å jobbe rundt temaet «tilhørighet», for på 
den måten å bidra til å knytte våre lesere sammen og gi dem som trengte det 
en støtte i hverdagen i form av fine, morsomme og tankevekkende tekster. I 
dette nummeret kunne man blant annet lese om lokallagenes arbeid for å skape 
tilhørighet på sine hjemplasser, prosjektet Psykt Normal som normaliserer 
psykisk helse blant gutter og mimring fra årets sommerleir. 

Tredje og siste utgave av Inspira i 2020 kom ut i desember og hadde tema 
«mørketid». Hensikten med dette bladet var å fokusere på det koselige og fine 
med vinteren og mørketiden, for på den måten å skape noen lyspunkter i tiden 
vi var inne i. I dette nummeret fikk medlemmene servert en julequiz, svar fra en 
ekspert om hvordan mørketiden kan påvirke oss på godt og vondt, juletradisjoner 
i lokallagene og tips til hvordan å takle mørketiden fra sentralstyret. 

In:spira



MEDLEMSMAGASIN FOR MENTAL HELSE UNGDOM 3/2020

Svar fra en ekspert: 
Vidar Ulset svarer 
om mørketiden. 
S. 10-11

Landsmøtet 2020:  
Dette skjedde på
årets landsmøte.
S. 18-19

Julequiz:
Noe å bryne seg på
i romjulen!
S. 14-15

MEDLEMSMAGASIN FOR MENTAL HELSE UNGDOM 1/2020

KORONATIPS:  
Lokallagene i MHU 
gir sine beste tips

S. 8

Artikkel:  
Skadelig utskriving 

i psykiatrien 
S. 26

svar fra en ekspert: 
Psykolog,

Aksel Inge Sinde 
S. 10

MEDLEMSMAGASIN FOR MENTAL HELSE UNGDOM 2/2020

PSYKT NORMALT:  
YouTube-kanalen til

Mental Helse Ungdom
S. 8

vinner av skriv 2020:  
8 uker, av Miriam 
Sundsrud Jensen

S. 14

svar fra en ekspert:  
Om tilhørighet, ved

Ingvild S. Tisløv
S. 10

Inspira
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I oktober 2020 holdt Mental Helse Ungdom sitt 
landsmøte. Landsmøtet er organisasjonenes 
øverste beslutningsorgan. Her avgjøres hvem 
vi skal være, hva vi skal gjøre og hvem som skal 
ha ansvaret for at det blir gjort over de neste 
to årene. Her gis en kort oppsummering av det 
viktigste landsmøtet 2020 vedtok.

Hvem skal vi være?

Dette defineres av vedtektene, det ble 
på landsmøte gjort noen få endringer 
i vedtektene. De viktigste endringene 
var at vårt internasjonale navn ble 
endret til Youth Mental Health 
Norway. Videre ble det også bestemt 
at hele organisasjonen skal etterstrebe 
universelt utforming ved alle lokaler 
som blir benyttet.

Hva skal vi gjøre?

Landsmøtet vedtok at våre tre 
viktigste saker for de neste to årene er 
Selvmordsforebygging, Rett hjelp til 
rett tid og Medvirkning. 

En annen klar bestilling fra landsmøtet 
var viktigheten av hjelp før diagnose 
og utenfor normal arbeidstid. Mental 
Helse Ungdom mener at det skal være 
det offentliges ansvar at pasientene 
har tilstrekkelig oppfølging også etter 
klokken 15, og at det er behov for en 
telefon og chatte- ordning finansiert 
og driftet av det offentlige. 

Det ble også vedtatt noen politiske 
standpunkter knyttet til bruken 
av betegnelsen “Kronisk forhøyet 
suicidalrisiko”. Vi mener bruken i dag 
er med på å øke stigmaet og begrenser 

synet på pasientens fremtidsutsikter. 
Videre ønsket landsmøte å understreke 
viktigheten av arbeid. Det ble vedtatt 
flere nye punkter på åpenhet på 
arbeidsplassen, inkludering  
og tilrettelegging. 

I tillegg ble det presisert at 
frivilligheten er en viktig arena 
der mange opplever mestring 
og meningsfylt arbeid, uten de 
forpliktelsene som forekommer i 
ordinært arbeidsliv. 

Landsmøtet vedtok at vi skal jobbe 
for at det skal bli lettere å bidra 
til frivilligheten når man mottar 
arbeidsavklaringspenger fra NAV. En 
måte dette kan løses på er om man 
på meldekortet skal skille på frivillig 
arbeid og lønnet arbeid.

Navnet vårt

Mental Helse Ungdom har de siste 
fire årene vært gjennom en prosess 
for å se nærmere på hvilke navn som 
er formålstjenlig. Landsmøtet i 2016 
ønsket at det skulle utredes fordeler og 
ulemper ved et eventuelt navnebytte. 
Landsmøtet i 2018 ønsket videre at 
det skulle undersøkes om det fantes 

Landsmøtet 2020
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et annet navn som var mer formålstjenlig. 
Sentralstyret har utført dette og 
presenterte resultatene for landsmøtet  
i 2020. 

Landsmøtet sluttet seg til utredningen fra 
Sentralstyret og vedtok at vi ikke bytter 
navn på organisasjonen. Mental Helse 
Ungdom er det mest formålstjenlige vi kan 
hete, men vi kan jobbe for å endre folks 
umiddelbare assosiasjoner til navnet. 

Det ble også vedtatt en del endringer 
i Strategiprogrammet, både på 
markedsføring og et helt nytt avsnitt om 
medlemsrekruttering, som skal bidra til at 
det blir flere som kjenner og ønsker å bli 
medlem i Mental Helse Ungdom.

Sosialt og faglig

Den første dagen av landsmøtet 
2020 bestod av forberedelsesarbeid 
og landsmøtekurs for nye deltakere. 
Landsleder Martine Antonsen ledet 
kurset sammen med generalsekretær 
Adrian Tollefsen. Deltakerne fikk kurs i 
hva et landsmøte er. Målet for kurset var 
at deltakerne skulle kjenne seg trygge på 
landsmøte-situasjoner slik at terskelen 
for å engasjere seg ble overkommelig de 
påfølgende dagene. På ettermiddagen 

åpnet Stortingspresident Tone Trøen 
landsmøtet før middag. 

Dagen etter ble landsmøtet åpnet av 
landsleder Martine Antonsen. Deretter 
ble vedtekter, programmer, navn og 
resolusjoner debattert. 

På kvelden var det festmiddag og 
utdeling av hederstegn. Vår egen «in-
house» musiker Vebjørn Leite-Olsen 
satte stemningen med sin medbragte 
bassaksofon, og «in-house» poet og Marta 
Engevik Fjæreide satte psykisk helse i et 
annerledes perspektiv. 

Den siste dagen gikk med til å stemme 
over alle sakene. Saker som budsjett, 
regnskap og årsberetning gikk raskt unna 
for å gi plass til de store sakene, nemlig 
avstemning og vedtak på programmer  
og vedtekter. 

Ved landsmøtets avslutning ble det 
valgt et nytt sentralstyre. Landsleder 
Martine Antonsen takket også alle 
lokallag og forberedende komiteer samt 
administrasjonen, for at de bidro til et 
kjempebra møte med mye debatt  
og innsatsvilje.

Landsmøtet 2020
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Mental Helse Ungdoms 13. sommerleir ble i 
2020 arrangert fra 13. til 19 juli. Sommerleiren 
fant sted i Gjøvik på Viken Musikkfolkehøyskole. 
En vakker plass med utsikt over Mjøsa og  
med gode muligheter for tilrettelegging  
av smittevern.

I 2020 deltok 30 ungdommer i alderen 
17-31 år, 4 ansatte fra administrasjonen, 
8 verkstedsledere, 8 frivillige, 
og en ekstern sikkerhet-  
og smittevernskonsulent. 

Grunnet restriksjoner i forbindelse 
med pandemien, kunne vi ikke 
arrangere en like omfattende leir som 
tidligere år. Dette var selvfølgelig 
trist for alle som ønsket å delta. 
Innskrenkningene førte likevel til 
at det ble skapt en intim leir, hvor 
ansatte, frivillige og verkstedsledere 
hadde mulighet til å følge opp 
deltakerne tettere, og skape  
nærmere relasjoner. 

For andre året på rad hadde vi 
med oss Mental Helse Ungdoms 
samtaleterapeut Terje Reed, som 

kunne støtte deltakerne og tilby 
samtaler til de som trengte det. 

Under sommerleiren kunne deltakerne 
velge mellom flere aktiviteter. Alle 
meldte seg på et verksted i forkant 
av leiren, hvor de tilbragte mye tid 
gjennom uka. 

Vi arrangerte fem ulike verksteder; 
hobby, rollespill, foto- og leiravis, 
skriving, og to musikkverksteder. 

I 2020 var det både nye og gamle 
verkstedsledere. Samtlige veldig 
dyktige og trygge innen sitt område, 
noen med pedagogisk utdanning. Vi la 
merke til at den forandringen hadde 
en positiv påvirkning på sommerleiren 
da vi fikk prøvd ut nye måter å 
gjennomføre verkstedene på. 

Sommerleir 2020
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I tillegg til verkstedene arrangerte vi 
aktiviteter som rebusløp, kubb- og 
volleyballturnering, singstarturnering, 
grilling og bading i Mjøsa.  

Fredag kveld arrangerte vi «Åpen scene», 
som også dette året ble en stor suksess. 
Her kunne de som ønsket melde seg på 
for å opptre. Vi fikk blant annet se innslag 
som inneholdt dans, sang, musikk,  
stand-up og slampoesi. 

Under uken holdt Ingrid Bruun foredrag 
om brukermedvirkning og psykisk helse. 
Det ble også holdt en erfaringssamling og 
workshop om lokallagsarbeid. 

Mental Helse Ungdom er utrolig 
takknemlige for bidrag gitt fra Kiwanis, 
Bufdir og Gjensidige, som i 2020 gjorde 
det mulig for oss å gjennomføre en trygg 
og smittevernsvennlig sommerleir. 

På lørdagen arrangerte vi en utstilling 
hvor deltakere fra hobby og fotoverkstedet 
kunne vise frem sitt arbeid. Kvelden ble 
avsluttet med det årlige showet hvor alle 
verksteder presenterte det de hadde lært 
gjennom uken. En veldig rørende, morsom 
og fin avslutning på årets sommerleir. 

Vinnerne av kubbturneringen!

Årlig tradisjon; klemmegenral Ingrid blir dynket Vebjørn spiller magiske toner

Intens øving på musikkverkstedet 

Sommerleir 2020

Mental Helse Ungdom er stolt over å ha gjennomført en 

sommerleir som ivaretok våre medlemmers psykiske og 

fysiske helse, til tross for utfordrende tider. 
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I 2020 har vi vært nødt til å snu oss rundt, orientere oss, 
og på nytt re-orientere oss den påfølgende uken. Vi har vel 
aldri snudd oss rundt så fort og re-orientert oss så mange 
ganger og så hurtig som i 2020. På tross av den vanskelige 
situasjonen med en global pandemi har vi gjennomført alle 
prosjekter og klart å gjøre tilpasninger gjennom ekstremt 
dyktige og fleksible prosjektkoordinatorer. Derfor er det på sin 
plass å si tusen takk til alle ansatte i prosjektavdelingen som 
har vært stødige klipper i en tiltagende storm gjennom   
hele 2020.
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• Seks nye prosjekter gjennom Helse-ordningen. 

• Fem prosjekter gjennom «koronamidlene» hos 
Stiftelsen Dam.

• Støtte til å etablere en egen chat-tjeneste for ungdom 
og unge voksne i målgruppen 18-36 år. 

• Totalt 11 nye prosjekter. 

• 20 prosjekter i drift i 2020.

• Midler til å tilby sikre samtaler over video i tjenesten 
Råd og veiledning.

• Støtte til å etablere en pott til lokallagene for å 
opprettholde aktivitet lokalt.

HØYDEPUNKTER 2020
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PROSJEKTMÅL 

Primærmålet er å tilby samtaler over chat for 
ungdom og unge voksne (18-36 år) som har 
mistet sitt psykolog/hjelpetilbud midlertidig 
som følge av Covid-19 pandemien og andre 
som opplever isolasjon. Sekundært vil 
chatten besvare henvendelser fra andre 
alderssegmenter av befolkningen.

Unge voksne i alderen 18-35 år opplever 
enormt mange endringer i livet. Mange 
kjenner at de ikke «henger med» sånn 
man tenker at er forventet, og det å 
studere, jobbe eller å flytte hjemmefra 
kan by på store utfordringer. 

Covid-19 førte til at mange ble 
permittert fra sine jobber, og 
unge voksne var blant de mest 
utsatte. Mange mistet også sine 
behandlingstilbud hos  
psykologer/hjelpetilbud. 

Ønsket om en egen chattetjeneste for 
gruppen 18-35 år var der allerede før 
pandemien inntraff – og behovet ble 
desto større idet befolkningen begynte 
å tilbringe stadig mer tid vekk fra 
venner, familie, studier og jobb. 

2. juli 2020 åpnet chatten, og siden da 
har vi besvart og lyttet til henvendelser 
om små og store ting i livet. 

Vi mottok støtte fra Stiftelsen Dam 
sine «koronamidler», og disse fungerte 
som chattens fødselshjelper. Uten 
disse midlene ville vi ikke klart å starte 
chatten på det tidspunktet vi gjorde.

Da chatten åpnet rekrutterte vi 
frivillige fra Oslo-området, og hadde 
vaktene fysisk på Mental Helse 
Ungdom sitt kontor. Dette gjorde vi 
helt frem til smittevernreglene ble 
strammet inn i november, og vi hadde 
da lagt opp chatten slik at den skulle 
tåle en ny lockdown – det var vi veldig 
glade for! 

Siden november har vaktene foregått 
hjemmefra, med de frivillige sittende 
sammen på vakt over video. 

Jula 2020 var spesielt vanskelig for 
mange, noe vi også forberedte oss på 
i chatten. Vi jobbet hardt for å kunne 
være et sted der de som trengte det 
kunne ta kontakt hver dag  
gjennom jula.

Resultatet ble ca. 30 ekstra julefrivillige 
som ble rekruttert for å bidra i 
juletiden, og chatten holdt åpent tre 
timer hver dag i perioden 21. desember 
til 1. januar. Dette så vi at hadde stor 
betydning for mange av de som tok 
kontakt med oss.

Prosjekt



Prosjekt

VIKTIGE TALL OG HØYDEPUNKTER 2020

• Chatten har mottatt støtte fra både Helsedirektoratet, private 
innsamlingsaksjoner, organisasjoner og næringslivet.

• I perioden juli-oktober var chatten åpen hver tirsdag og torsdag, og 
åpningstidene ble fra november utvidet til det de er i dag – mandag, 
tirsdag og torsdag kl. 17.00-20.00.

• I perioden 2. juli - 31. desember fikk chatten inn 468 samtaler, hvorav kun 
7% ikke ble besvart.

• Siden arbeidet med chatten startet i juni har vi hatt i overkant av 50 
frivillige chatverter involvert i tjenesten, hvorav 40 av disse fortsatt er 
aktive frivillige i dag.

• Samtalene varte i gjennomsnitt rundt 30 minutter.

• Omtrent 50 % av de som tar kontakt med chatten var i aldersgruppen 18-
24 år, deretter kom gruppen 25-29 år og 15-17 år. 

• Vi så et klart flertall kvinner som kontaktet oss, og kjønnsfordelingen 
av dem som tok kontakt ble «Kvinne» (69,26 %), «Mann» (18,12 %), 
«Annet» (0,65 %) og «Vil ikke oppgi» (11,97%).

Prosjekt

De frivillige bidrar mye til hvordan chatten utvikles 

videre, og deler et stort engasjement for den viktige 

jobben de gjør som chatverter. De frivillige er hjertet 

av chatten, det er det ingen tvil om.
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Målet med prosjektet Unge samers 
psykiske helse har vært å kartlegge og 
belyse risiko- og beskyttelsesfaktorer 
knyttet til psykisk uhelse hos unge samer 
i Norge i dag.

På mentalhelseungdom.no kan du laste ned 

forskningsrapporten produsert i prosjektet.

Den samiske befolkningen  lever 
fremdeles med sosiale stigma, og noen 
grupper blant samene er mer utsatt 
enn andre. Forskning anerkjenner 
dette, og kan vise til at den samiske 
befolkningen lever med en høyere 
utsatthet for diskriminering og hets, 
med dårligere levekår som resultat. 

I Selvmordsforebyggende plan blant 
samer i Norge, Sverige og Finland 
(SANKS, 2017) påpekes det at selvmord 
er et stort folkehelseproblem blant 
verdens urfolk, og spesielt for 
urfolkene i Arktis.

Prosjektet har kartlagt unge samers 
psykiske helse og sett på hvilke 
beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer 
som spiller inn.

Forskere ved UiT og UiO har 
hatt ansvar for å gjennomføre 
den kvalitative og kvantitative 
kartleggingen. Informantene til 
kartlegging ble rekruttert ved 
hjelp av blant annet samiske 
ungdomsorganisasjoners nettverk.

Prosjekt
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Gjennom prosjektet Klatreveggen skal 
Mental Helse Ungdom, i samarbeid 
med Norges Idrettshøgskole, 
gjennomføre forskning og skape et 
fysisk aktivitetstilbud for ungdommer 
i Oslo med psykiske helseutfordringer. 
Prosjektets overordnede mål er å 
kartlegge hvordan deltakerne erfarer 
klatreaktivitet i forhold til sin psykiske 
helse, samt skape motivasjon til å 
komme i gang med mer trening  
i hverdagen. 

Prosjektet Klatreveggen vil også være 
til inspirasjon og hjelp for ansatte i 
kommunal- og spesialisthelsetjenesten, 
slik at fysisk aktivitet kan få en 
mer naturlig plass i behandling og 
forebygging av psykiske lidelser blant 
barn og unge i fremtiden. 

Tilbudet er for de mellom 16 – 25 år 
som opplever noen form for psykiske 
helseutfordringer. Deltagelse er frivillig 
og helt gratis. Prosjektet startet opp i 
september 2019, og hver gruppe klatrer 
i fire måneder.

I 2020 hadde vi første runde med 
klatring, der deltakere i to grupper 

klatret ukentlig fra september. Vi 
startet med to uker uten klatring, der 
vi møttes for å bli kjent, snakke om 
klatring, fysisk aktivitet og psykisk 
helse. I tillegg fylte alle deltakerne ut 
skjema med ulike parametere, for å 
få et bilde på hvordan de har det før 
oppstart av klatringen. 

Klatringen foregikk på Oslo 
Klatresenter på Skullerud, og 
hovedpunktene vi gikk igjennom 
var klatreteknikk, buldring, klatring 
med autobelay og klatring med tau. 
Deltagerne lærte å sikre hverandre, 
og klatre selvstendig uten instruktør. 
Viktige tema som konsentrasjon, 
pusteteknikk, vektoverføring og 
kosthold og fysisk aktivitet ble 
introdusert. Etter hver økt fylte 
deltakerne ut skjema, det samme 
skjemaet som under  
baselinemålingene. 

Dessverre stengte klatresenteret i 
november 2020 grunnet Covid-19, og 
vi fikk derfor en brå slutt på klatringen. 
Vi fortsatte tilbudet ved å ha ukentlige 
samlinger utendørs, med turgåing og 
bålkos. Dette varte hele november. 

PROSJEKTMÅL 

Å kartlegge hvordan unge med psykiske 
helseutfordringer erfarer klatreaktivitet 
i forhold til sin psykiske helse. Prosjektet 
skal også bidra til at fysisk aktivitet kan 
få en mer naturlig plass i behandling og 
forebygging av psykiske lidelser blant 
barn og unge. 

Prosjekt
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Å kartlegge hvilke barrierer 
hørselshemmede og døve unge opplever 
i møte med psykiske helsetjenester. 
Prosjektet skal bidra til at unge 
hørselshemmede og døve får et  
likeverdig psykisk helsetilbud. 

Døve og hørselshemmede ungdom 
er flerdobbelt utsatt for psykiske 
plager enn sine hørende jevnaldrende. 
Prosjektet UngHørt skal, ved hjelp av 
forskning og brukermedvirkning bidra 
til å bedre helsetilbudet rettet mot 
unge hørselshemmede og døve. For å 
samle informasjon om hvilke barrierer 
hørselshemmede og døve ungdommer 
opplever i sitt møte med psykiske 
helsetjenester skal det gjennomføres 
kartleggingsintervjuer med opptil 
30 hørselshemmede og døve 
mellom 16 og 25 år. Resultatene skal 
sammenfattes i en forskningsrapport 
og to veiledere, som skal brukes til 
å synliggjøre behovene for et bedre 
psykisk helsetilbud til døve og 
hørselshemmede ungdommer. 
Prosjektet UngHørt startet opp i 
januar 2020, og det ble ansatt en 
prosjektkoordinator til å jobbe  
med prosjektet. 

Koordinator startet med å rekruttere 
til både faggruppe og referansegruppe 
for å sikre faglig kvalitet og 
brukermedvirkning fra målgruppen. 

De første møtene med faggruppen 
og referansegruppen ble gjennomført 
i april og mai. På disse møtene ga 

referansegruppen og faggruppen 
innspill til intervjuguiden som skal 
brukes under kartleggingsintervjuene 
med målgruppen. Forskeren som er 
tilknyttet prosjektet har sørget for å 
innhente de etiske godkjenningene 
som kreves for å kunne gjennom - 
føre intervjuer. 

Rekruttering av deltagere til 
kartleggingsintervjuene har vært 
i fokus for koordinator, og det har 
blitt utviklet informasjonsskriv og 
informasjonsvideo på tegnspråk med 
undertekster slik at informasjon 
om prosjektet, og deltagelse i 
kartleggingsintervjuene er tilgjengelig 
for målgruppen. Koordinator har 
deltatt på Norges Døveforbunds 
Ungdom sin sommerleir, og 
Hørselshemmede Barns Organisasjons 
ungdomstreff, for å spre informasjon 
om prosjektet og rekruttere deltagere 
til intervju. Ved noen anledninger 
har koordinator også vært gjest på 
snapkanalen Hverdagsdøv for å fortelle 
om prosjektet. 

Det har blitt gjennomført både 
gruppeintervjuer og individuelle 
intervjuer med hørselshemmede og 
døve ungdommer i alderen 16-25. 

Prosjekt
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Rettighetstelefonen er opprettet 
for å veilede og besvare alle juridiske 
spørsmål helt gratis og helt anonymt. 
Vi hjelper personer og pårørende i alle 
aldre, men hovedmålgruppen vår er unge 
voksne. 

Prosjekt

R
ET

TI
G

H
ET

S
TE

LE
FO

N
EN

 

Arbeidet med å få lansert vår nye 
chattetjeneste har stått i fokus i 2020. 
Vi opplevde i 2019 at det var mange 
som ikke var komfortable med å ringe 
og kontaktet oss derfor gjennom 
meldinger både på Facebook og e-post. 
Arbeidet med en chattetjeneste har 
derfor vært under utvikling fra 2019  
og hele 2020. 

Målet er at Rettighetstelefonen skal 
være et lavterskeltilbud der flest mulig 
kan tilbys hjelp, noe som gjør det desto 
viktigere at vi kan gi veiledning på 
plattformer brukerne er komfortable 
med. Chattetjenesten vil derfor både 
styrke og bedre tilbudet. 

Vi har gjennomført opplæring 
av chattetjenesten og den er nå 
tilgjengelig på Mental Helse Ungdom 
sin hjemmeside. Grunnet Covid-19 har 
vi dessverre måttet utsette oppstarten 
og lansering av chatten, men den er nå 
heldigvis rett rundt hjørnet. 

Tilbakemeldingene vi 

har fått over telefon og 

Facebook har vært veldig 

positive. Vi opplever at 

våre innringere har vært 

veldig takknemlige for 

veiledningen vi kan gi.
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Tiltaket skal gi økt livskvalitet 
og økt livsmestring gjennom 
friluftslivsaktiviteter som er ment å gi 
mestrings- og fellesskapsfølelse. Turene 
gjennomføres som et lavterskeltilbud. 

Prosjekt

For fjerde året på rad fikk Mental 
Helse Ungdom, takket være 
Miljødirektoratet, muligheten til 
å arrangere lavterskel friluftsturer 
for ungdom. Bevilgningen ga oss 
mulighet til å arrangere tre helgeturer 
til Åkersætra som vi har brukt siden 
oppstarten i 2017. 

Opprinnelig var det planlagt med en 
tur i juni og to på høsten. På grunn 
av Corona-restriksjonene måtte den 
i juni avlyses. Vi var heldige og kunne 
flytte denne turen til september, slik at 
alle tre turene kom relativt samlet. For 
mange av deltakerne var disse turene 
det eneste sosiale tilbudet de hadde 
i 2020, og av denne grunn særdeles 
viktige bidrag til den enkeltes  
mentale helse.

Deltakerne kommer fra hele landet og 
hele tilbudet, inkludert reise er gratis. 
Turene arrangeres slik: Vi samles på 
Gardermoen fredag formiddag. Derfra 
felles buss til Åkersætra, retur til 
Gardermoen på søndag. 

Opplegget tilpasses vær og årstid. 
En meget viktig del for oss er sosialt 
samvær gjennom helgen med mye god 
mat. Vi har fast taco-fredag på kvelden, 
som har blitt veldig populær. 

Åkersætra er et leirsted som eies av 
Hamar og Hedemarken Turistforening. 
Stedet har ikke innlagt strøm eller 
drikkevann. Mat må lages på grill eller 
på gassbluss. Som en turdeltaker så 
treffende uttalte det: Dette er som et 
opphold på Farmen/TV2. 

Noen stikkord for oppholdene er 
mye god mat, turer, kanopadling, 
orientering og sosialt samvær. Det er 
null stress, alle aktiviteter tilpasset 
den enkelte og intet prestasjonspress. 
Alle mestrer noe nytt og får med seg 
gode minner. Samtlige skryter stort av 
opplegget og mange har allerede vist 
interesse for 2021. 

Prosjektet har vært 

meget vellykket. Samtlige 

deltakere har uttrykt 

meget stor tilfredshet 

ved å få være med på 

turene. MHU har søkt 

Miljødirektoratet om 

penger til å gjennomføre 

flere turer i 2021. 



Prosjekt
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Målet med prosjektet ESL-Kosthold er å 
bedre kostholdsvaner blant ungdom og 
unge voksne som sliter med psykiske 
plager, samt redusere urealistiske tanker 
til eget kosthold og forvirringer rundt 
hva som er sunt og usunt.

Det er liten tvil om at kosthold og 
psykisk helse henger sammen. 
Personer som spiser lite frukt, 
grønnsaker, fisk og fiber og mye fett og 
sukker har oftere psykiske plager enn 
andre. Dette er kostholdsvaner som 
hyppig observeres blant ungdom og 
unge voksne i Norge, spesielt hos de 
som sliter med psykisk uhelse. Dette 
skyldes både at kosthold påvirker 
psykiske plager, men også at psykiske 
plager kan påvirke hva man spiser i 
negativ retning. 

«En som lytter – kosthold» er 
tredelt og består av en chat for 
kostholdsrelaterte spørsmål, et 
nasjonalt lavterskeltilbud som 
tilbyr kostholdsveiledning via video 
og ved fysisk oppmøte, samt bruk 
av sosiale medier for å spre enkel 
kostholdsinformasjon og matglede.  
Prosjektet startet opp i oktober 2020. I 
løpet av året ble oppstart av prosjektet 
planlagt med fag- og referansegruppe, 
og strategi for markedsføring og 
kommunikasjon i sosiale medier  
ble laget. 

I desember ble Instagramkontoen «sunnhjernemat» 

opprettet som en del av prosjektet. Chatten og tilbud 

om kostholdsveiledning vil ha oppstart 1. april 2021, og 

pågår frem til prosjektslutt i oktober 2023.

Prosjekt



41

Det er godt dokumentert at miljøer 
innenfor dans er risikomiljøer når  
det gjelder psykiske plager,  
spesielt spiseforstyrrelser. 

I 2020 har det blitt sendt ut 
spørreskjemaer til alle deltagere 
i prosjektet (128 dansere og 23 
dansepedagoger), for å kartlegge 
hvorvidt prosjektet har hatt positive 
effekter eller ikke. Dataene er samlet 
inn og analysert av forskere tilknyttet 
Norges Idrettshøyskole og Høgskolen 
i Østfold. Dataene har blitt brukt til å 
skrive to vitenskapelige artikler, som 
nå er i ferd med å publiseres. 

Som en avslutning på prosjektet ble 
det arrangert et webinar om psykisk 
helse blant unge dansere i Norge. Her 
ble resultater fra prosjektet lagt frem, 
flere av Norges fremste dansere delte 
egenerfaringer rundt teamet (Camilla 
Spidsøe, Mona Berntsen og Daniel 
Sarr), og psykolog fra Sunn Idrett 
presenterte ulike verktøy for hvordan 
dansere kan ivareta egen psykisk helse. 

Webinaret har blitt vist rundt 2000 
ganger og flere dansepedagoger har tatt 
kontakt for å be om å bruke webinaret 
i undervisningssammenheng. 

Resultater fra spørreskjemaet viser 
blant annet høy forekomst av psykiske 
plager blant dansestudentene. Vi 
ser at 54% av dansestudentene har 
symptomer på angst og depresjon,  
og at 20% har symptomer  
på spiseforstyrrelser.

Workshopene som ble holdt førte 
til økt kunnskap om ernæring og 
psykisk helse, men ingen endring i 
forekomst av psykisk uhelse. Dette 
viser et behov for mer kontinuerlig 
arbeid rundt psykisk helse og ernæring 
i dansemiljøet. Skolene som har deltatt 
i prosjektet har allerede nå tatt fatt på 
dette arbeidet. 

PROSJEKTMÅL 

Kartlegge forekomst av psykiske 
plager blant norske dansestudenter og 
gjennomføre workshops for studentene 
og deres pedagoger. Målet med 
workshopene er å gi økt kunnskap om 
symptomer på og tiltak ved psykisk 
uhelse, samt verktøy for å ivareta egen 
psykiske helse. 
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Opptak av webinaret finner 

du på Mental Helse Ungdom 

sin YouTube-kanal. 

Prosjekt
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Å tilby et lavterskel samtale- og 
informasjonstilbud som skal finnes der 
ungdommene er. 

I august 2020 ble Sverre Gravdahl Gran 
ansatt som ny prosjektkoordinator 
i Bobilen. Prosjektet har stått uten 
prosjektkoordinator fram til da.

Grunnet pandemien og en uforutsett 
lang periode uten koordinator ble det 
viktig å gjenopprette kontakt med 
faggruppe og å etablere en  
ny referansegruppe. 

Faggruppen består av representanter 
fra Utekontakten, Natteravnene, 
Helsestasjon for Ungdom, 
Leve og Foreningen for human 
narkotikapolitikk. 

I referansegruppen er det ungdommer 
fra Mental Helse Ungdom Oslo, Skeiv 
Ungdom, Ungdom mot Vold, Røde 
Kors Ungdom og Elevorganisasjonen. 

Det har blitt gjennomført et møte der 
fremdriftsplanen ble lagt frem og det 
kom flere gode innspill til hvordan 
Bobilen skal kunne bli en kjent instans 
i hjelpetilbudet i og rundt Oslo. Både 
referansegruppen og faggruppen håper 
at det skal videreføres til et  
nasjonalt tilbud. 

Ved innstramminger i smittevern- 
tiltakene i november ble det nødvendig 
å revidere fremdriftsplanen. Det ble 
etter hvert tydelig at det ikke ville være 
mulig å gjennomføre felttesting slik 
det var tenkt til våren 2021. 

Prosjektkoordinator Sverre rakk å 
møte fire frivillige som alle er veldig 
interessert i å bidra når det blir mulig  
å gjennomføre. 

Opplæringen er nesten klar og vi venter på at 

smitteverntiltakene skal tillate at vi gjennomfører den, 

og så ruller Bobilen ut og tar sine første støttesamtaler, 

en eller annen gang i 2021.

Prosjekt
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Tilbudet driftes av psykologstudenter, 
under veiledning fra psykolog/
psykologspesialist i kommunene for å 
sikre faglig forsvarlighet. 

I 2020 hadde prosjektet 11 
psykologstudenter, fordelt på 
samtalerom i Trondheim, Stjørdal, 
Øygarden og bydel Frogner. Det forelå 
også planer om at En som Lytter skulle 
etableres i Tromsø og Asker, mens 
Drammen kommune, som har hatt 
tilbudet før, stod i en mer uavklart 
posisjon grunnet kommunereform. 

I mars 2020 inntok koronapandemien 
landet og alle samtaletilbudene 
ble stengt. Når tiden kom for å 
lette på tiltakene og veiledere fra 
helsemyndighetene kom ut, viste 
det seg vanskelig å starte opp 
igjen i mange av våre samtalerom. 
Personalressursene i kommunene 
måtte omdisponeres til fordel for 
somatisk helse og mange av våre 
veiledere ble plassert andre steder  
i helsetjenesten. 

I Trondheim, Frogner og Øygarden 
klarte de ikke dekke opp for 
veilederbehovet, og samtaletilbudene 
måtte legges ned. 

Prosjektet skulle i 2020 sikre seg 
økonomisk støtte fra kommune selv, 
slik at de kunne drifte tilbudet videre 
for egen maskin. Koronapandemien 
har naturlig nok krevet særdeles 
mange ressurser i kommunene vi har 
samarbeidet med, og vi har derfor ikke 
lykkes i denne målsetningen.

Mangel på økonomisk støtte og 
koronapandemiens effekt gjør med 
andre ord at Mentale Helse Ungdom 
dessverre er nødt til å vurdere å 
avslutte prosjektet noe tidligere  
enn planlagt. 

PROSJEKTMÅL 

Prosjektets overordnede mål er å 
etablere gratis lavterskel samtaletilbud 
for ungdom og unge voksne i ti av 
landets kommuner.

Prosjekt
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Stjørdal har i 2020 gjort 

en formidabel innsats for 

å kunne holde tilbudet 

åpent, men også de møter 

store utfordringer. 
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Å gi ungdom psykisk helsefremmende 
kompetanse, fylle et informasjons-
tomrom, samt hjelpe unge med å ta 
gode valg til fordel for egen og andres 
psykiske helse gjennom et medium hvor 
de tilbringer mye tid. 

Prosjekt

Det skrives stadig saker om at unge i 
økende grad blir rammet av psykiske 
helseproblemer som depresjon og 
angst. Forskning har vist at kunnskap 
om psykisk helse, hjelpetiltak og 
håndteringsmekanismer kan hjelpe 
barn og unge med å oppnå en bedre 
psykisk helse. 

Mental Helse Ungdom ønsker å være 
en aktør som retter seg mot barn og 
ungdom også på internett, hvor vi 
kan ha en positiv tilstedeværelse for å 
forebygge og bedre den psykiske  
helsen til unge.

Dette er grunnen til at Mental Helse 
Ungdom har startet opp sin egen 
Youtube-kanal: Psykt Normalt. 
Gjennom denne kanalen skal ungdom 
få muligheten til å lære om psykisk 
helse, der det er fokus på å ha en lett 
inngang, til et tyngre tema. 

Psykt Normalt er et sted for de mellom 
13 og 18 år, der de kan finne nyttig 
informasjon om psykisk helse, på en 
plattform de allerede bruker mye, og 
gjennom et uttrykk de er kjent med, 
samt gjennom et enkelt språk. 

På kanalen kan du se programmet 
«Føler’n», et program som omhandler 
gutter og psykisk helse. Noen ganger 
kan det være vanskelig å sitte en-til-en 
og snakke om følelser og psykisk helse. 
Derfor har vi stua oss framfor TV-
skjermen, med hver vår playstation-
kontroll i hånden. Programleder Oskar  
inviterer med seg flere norske forbilder, 
til å snakke om både vanskelige og 
hyggelige følelser. 

Vi håper at filmene kan bidra 
til åpenhet rundt følelser, og at 
målgruppen vår (unge gutter) får et 
bedre forhold til psykisk helse  
og uhelse. 

Spesielt i 2020 har det vært særdeles viktig kunne 

gi barn og unge gode digitale konsepter, med viktig 

tematikk. 



• I 2020 fikk Psykt Normalt besøk av Herman Flesvig som snakket om det 
å være flau, Joakim Kleven om det å være sint, Victor Sotberg om det å 
være trist, Niklas Baarli om takknemlighet, Bent Høie om ensomhet og 
Nicolay Ramm om forelskelse. 

• Filmene er en del av e-læreverket til Cappelen Damm, og har fått mange 
visninger, både i skolen, og på Youtube! 

Prosjekt

HØYDEPUNKTER 2020

Sjekk ut kanalen «PSYKT NORMALT» på YouTube
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PROSJEKTMÅL 

Gjøre det mulig for lokallagene 
å arrangere aktiviteter innenfor 
helsemyndighetenes anbefalinger om 
avstand og smittevern, og på den måten 
bidra til å forhindre ensomhet  
blant unge. 

Våren 2020 mottok Mental Helse 
Ungdom støtte av Stiftelsen Dam, 
som tildelte midler til helseprosjekter 
i forbindelse med utfordringer som 
korona medførte. Et av prosjektene 
som fikk tilskudd het «Online 
Treffsted» og hadde som hensikt å 
gi unge rundt om i landet et sosialt 
tilbud, selv under pandemien. Tilbudet 
ble gitt til Mental Helse Ungdom sine 
lokallag, som allerede er en trygg og 
viktig arena for mange.

I starten av prosjektet gjennomførte 
lokallagene digitale aktiviteter. Flere 
lokallag var kreative i sin bruk av 
forskjellige plattformer. Discord og 
Zoom ble mest brukt. Noen lokallag 
møttes for å spille brettspill over 
skjerm, noen møttes for å henge, 
andre møttes for digitale spill og noen 
arrangerte quiz og hobbykvelder. 
Da restriksjonene løsnet opp i løpet av 
våren, begynte lokallagene å tilpasse 
aktivitetene etter medlemmenes 
ønsker. Midlene de mottok gjorde at 
de kunne holde arrangementer og 
tilby aktiviteter som de ikke hadde 
hatt mulighet til ellers. Flere måtte 

finne nye, større, møteplasser for 
å kunne holde avstand, eller ordne 
utendørsaktiviteter.   

Totalt 11 av 18 lokallag søkte midler for 
å kunne arrangere aktiviteter tilpasset 
etter covid-19. Rundt 30 aktiviteter, 
arrangement og tiltak ble gjennomført. 
Det var en stor variasjon i type 
arrangement som ble avholdt; digitale 
spill og hobbykvelder, leie av kurs- og 
foredragsholder, leie av lokale for bedre 
plass, innkjøp av smittevernsutstyr 
for å kunne ha treffsted, skogsturer, 
grilling, julebord og kinokveld –  
er noen av aktivitetene som  
ble gjennomført. 

Prosjekt

Lokallaget i Ås demonstrerer sosialt samvær digitalt
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Da koronapandemien for alvor 
inntok landet i mars ble mange unge 
permitterte eller mistet jobben. De ble 
sittende inne på hyblene sine og mye 
virket tungt. Samtidig oppsto det et 
akutt problem i landbrukssektoren, 
man kunne ikke få inn all den 
arbeidskraften man trengte i løpet 
av en sesong fra andre land siden 
grensene var stengte. 

Det ble åpnet for at man som 
permittert kunne arbeide i 
landbrukssektoren og samtidig få 
støtte fra NAV. Mental Helse Ungdom 
søkte om midler til et prosjekt vi valgte 
å kalle Landbruksløftet gjennom 
Stiftelsen Dams ekstraprogram i 
forbindelse med koronapandemien,  
og prosjektet fikk støtte. 

Arbeidet med prosjektet startet opp 
for fullt i juni, og prosessen med å få 
tak i bønder til å være mentorer for 
ungdommene var lang og krevende. 
Det var hele tiden litt som å løpe etter 
et tog som allerede har gått. 

Det ble etter hvert bestemt at vi skulle 
søke Stiftelsen Dam om å få endre 
prosjektet til å ha et bredere fokus enn 
bare landbrukssektoren, og tilpasse 
arbeidsutplasseringen ut ifra hvor 
kandidatene selv kunne tenke seg å 
arbeide. Endringen av prosjektet ble 
godkjent, og navnet ble endret  
til Arbeidslivsdugnaden.

I Arbeidslivsdugnaden fikk vi inn to 
kandidater som begge gikk gjennom 
en Strenghtscope-kartlegging, der 
man lærer om sine styrker og hvordan 
man kan optimalisere bruken av disse. 
Kandidatene var motiverte til å finne 
seg arbeid men ville ut i sektorer som 
hadde strenge smittevernrestriksjoner 
og som hadde permittert egne ansatte 
og dermed ikke kunne ta inn noen  
til arbeidspraksis. 

Hverken Landbruksløftet eller 
Arbeidslivsdugnaden ble helt som 
planlagt, men vi har gjort oss erfaringer 
gjennom disse prosjektene som gjør 
at vi føler oss bedre rustet i møte med 
andre arbeidspraksisprosjekter  
i fremtiden. 

PROSJEKTMÅL 

Å gi permitterte unge en mulighet 
til å finne arbeid også under 
koronapandemien. 

Prosjekt
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Å tilby et lavterskel klinisk samtaletilbud 
til unge. 

Prosjekt

Som et smitteverntiltak åpnet Råd og veiledning mulighet for 
videokonsultasjoner raskt etter første nedstenging i mars. Dette ble tatt godt 
imot av brukerne og det var flere som søkte seg til tilbudet. Vi så etter hvert 
behovet for flere samtaleterapeuter og etter tilslag på koronamidlene fra 
Stiftelsen Dam åpnet vi opp to stillinger for frivillige samtaleterapeuter som 
senere ble økt til tre. 

De frivillige samtaleterapeutene består av to psykologistudenter og en 
nyutdannet psykolog. Brukerne rapportere at de var meget fornøyde med hjelpen 
de fikk og at det var positivt at vi nå kunne ta imot flere. 

Bruker uttalelser

Jeg har hatt dårlig psykisk helse i flere år og trodde ingenting kom til å hjelpe meg, 
bortsett fra å ta mitt eget liv. Jeg kontakten Råd og veiledning i mai 2020 og fikk 
utrolig mye hjelp som jeg er evig takknemlig for. 
        - Kvinne, 20 år  

Å få Terje som terapeut var avgjørende for å være og ha det så bra som jeg har det 
i dag. Råd og veiledning er absolutt et viktig tilbud for de som ikke får hjelp andre 
steder. Veldig takknemlig selv for at de eksisterer! 
        - Kvinne, 19 år

For meg som er student har det vært veldig nyttig at de tilbyr gratis samtaleterapi 
ettersom jeg (og jeg vet at mange flere) ikke har råd til vanlig terapi. Det finnes ikke 
mye støtte av denne formen der ute. Igjen, jeg er veldig takknemlig for hjelpen jeg 
har fått av Mental Helse Ungdom og håper veldig på at de er med meg i fremtiden!

        - Mann 24 år

I Råd og veiledning føler jeg meg trygg, her er det mennesker som jeg kan snakke 
med og de vil meg godt. De hjelper meg med å mestre vanskelige situasjoner, men 
også det å mestre hverdagen. 
        - Kvinne, 21 år 



Prosjekt

VIKTIGE TALL OG HØYDEPUNKTER 2020

• Til sammen har Råd og veiledning fått rundt 70 henvendelser, om lag 50 
av de har vært i 2020. 

• I 2020 har vi hatt til sammen 30 i behandling, av de resterende 20 er det 
noen som har trukket seg og resten har fått henvisning videre. 

• Fordelingen av video og fysiske samtaler har vært omtrent likt, hvor 15 
har fått videosamtaler og 15 har fått fysiske samtaler. 

• Den vanligste problematikken som tas opp er; nedstemthet/depresjon, 
sinne, relasjonsproblemer, tilknytting- og løsrivelses vansker, 
prestasjonspress, sorg, traume, forvirring, angst og selvmordstanker. 

• Det er flere studenter som tar kontakt, dette er ofte fordi tilbudet 
vårt er gratis og at det er lange ventelister for å få hjelp hos 
Studentsamskipnaden i Oslo. Det er også en del som kommer fra 
privatskoler eller VGS. 

• Alle som kommer til samtaler sier at Covid-19 påvirker dem i ulik grad, for 
noen er det årsaken til at de tar kontakt, og for andre er det nok en ting å 
bekymre seg for. 

• Kjønnsfordelingen blant brukerne er tydelig skjevt fordelt, det er flere 
kvinner enn menn som oppsøker tilbudet. Om lag 80% av brukerne er 
kvinner, og 20% menn. 

• Det er flere menn som benytter seg av videosamtaler enn  
fysiske samtaler. 

• Det virker som det er lettere for yngre enn eldre menn å ta kontakt. 

• Den aller lavest representerte gruppen er minoritetsmenn som utgjør 
kun om lag 6% av gruppen.

• Aldersfordelingen ligger i gjennomsnitt på 22 år, med noen få som er 
over 30 år og noen få som er under 18 år. 

• Det hender at foreldre ringer eller sender e-post og ber om råd for  
barna sine. 

Prosjekt

Du finner Råd og veiledning på mentalhelseungdom.no 

under fanen «Tilbud».
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Prosjekt

Skolefrafall – risiko og beskyttelse

Prosjektets mål er å undersøke hvordan depresjonssymptomer og 
beskyttelsesfaktorer hos personen selv og familien henger sammen med 
frafall fra videregående skole. Vi vil undersøke den mulige sammenhengen 
mellom depresjonssymptomer og frafall for gutter og jenter separat og for ulike 
alvorlighetsgrader av depresjon.

Prosjektet vil bidra til å identifisere både risiko -og beskyttelsesfaktorer for 
skolefungering og skolefrafall. Dette vil kunne være avgjørende for å identifisere 
ungdom som står i risiko for å avslutte skolegang, og for å tilpasse framtidige 
intervensjoner, for slik å arbeide målrettet mot identifiserte risiko-  
og beskyttelsesfaktorer.

Bedret liv ved medfødt bekkenbunnssykdom

Prosjektet skal føre til mer kunnskap om somatisk helse (tarm, vannlating- og 
seksualfunksjon), og om psykisk helse og livskvalitet hos barn, unge og voksne 
med endetarmsmisdannelser. Målet med prosjektet er å gi bedre og mer 
persontilpasset behandling og oppfølging, samt se på hvordan samarbeid mellom 
foreldre, helsesøstre, fastleger, barneleger og barnekirurgisk avdeling kan bedres, 
hvordan voksne pasienter mener postoperativ oppfølging har vært og bør være,
om blokkinger av endetarmen hos små barn i kun få måneder påvirker deres 
senere psykososiale og mentale helse, og til slutt hvilken behandling for 
avføringslekkasje (blindtarmstomi, posestomi eller rektalskylling) som gir  
best tarmkontroll og livskvalitet.

Ungdom, sosiale medier og psykisk helse

Dette prosjektet ønsker å bidra til mer kompetanse på feltet ved å utforske 
hvordan ungdom bruker sosiale medier og undersøke sammenhenger av sosialt 
mediebruk og psykososial helse over tid. Prosjektet er originalt i den forstand at 
det vil være blant de første store empiriske forskningsprosjektene i Norge som 
utforsker denne tematikken. 

Sentrale målsettinger er (a) å skape ny empirisk kunnskap om ungdoms bruk 
og forståelse av sosiale medier og utforske potensielle effekter (både positive og 
negative) på psykisk helse og (b) videreutvikle den nåværende metodikken som 
anvendes for å utforske unges bruk av sosiale medier ved hjelp av innovative, 
moderne metoder.

FORSKNING



HELSE

UngArena

UngArena er pionerarbeid innenfor det psykiske helsefeltet. For første gang ønsker to 
interesseorganisasjoner som representerer de som sliter psykisk, å sitte i førersetet 
sammen på utvikling og etablering av sømløse behandlings- og veiledningstilbud på 
tvers av tjenester i førstelinje med sømløs overgang til andrelinjetjenestene. Målet er å gi 
sømløs og riktig hjelp til barn og unge mellom 12 og 25 år, i form av samtaler, rådgivning, 
behandling og praktisk hjelp. Gjennom forskning og evaluering skal prosjektet innhente 
kunnskap som begrunner at dette er en god modell som kan anbefales brukt i alle 
norske byer og kommuner.

Prosjekt

Les mer om våre prosjekter på mentalhelseungdom.no
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I 2020 har Mental Helse Ungdom enda gang merket økt vekst, 
og omsetningen for 2020 er rekordhøye for organisasjonen.
Inntektene skriver seg i hovedsak fra prosjekttilskudd på 
6,7 millioner, gaver fra virksomheter, Facebook, Vipps og 
privatpersoner. Samtidig har det vært en økning i offentlige 
tilskudd. Sum driftsinntekter for organisasjonen som helhet 
ble i 2020 på totalt kr 19 677 961,– mot 17 186 004,– i 2019.

Ø
K

O
N

O
M

I



53

• Organisasjonen mottok i 2020 5 851 165,–
         i offentlige tilskudd.

• Fordelingsutvalget og Bufdir bidro med kr 587 
876,– i nasjonal grunnstøtte.

• Mental Helse Ungdom mottok i 2020 11 487 972,– 
fra private aktører.

• Kiwanis bidro med 160 000,– til sommerleiren .

• I 2020 mottok organisasjonen 1 338 354,– som 
gaver gitt via Facebook.

HØYDEPUNKTER 2020
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Av vesentlige tilskudd fikk organisasjonen i 2020 driftstilskudd fra 
Fordelingsutvalget og fra tilskuddsordning for tilskudd til funksjonshemmedes 
organisasjoner ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Vi fikk også tilskudd 
fra tilskuddsordningen til bruker- og pårørendearbeid i Helsedirektoratet, samt 
regionale tilskudd fra Helseregionene. I 2020 mottok vi også prosjektmidler 
fra blant annet Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, 
Sametinget, Stiftelsen DAM, KICKS og Kiwanis, og i desember 2020 ble det i 
tillegg gitt 500 000,– for å holde chatten åpen gjennom julen!

Organisasjonen mottok i 2020 kr 5 851 165,– i offentlige tilskudd. Av dette var 
Helsedirektoratet størst med kr 3 450 000,–. Dette har vært viktig for å kunne 
opprettholde Treffstedsprosjektet og for å kunne svare på krisehenvendelser, i 
tillegg til å starte en nasjonal Chattetjeneste. Av andre offentlige tilskudd har 
Fordelingsutvalget og Bufdir bidratt med kr 587 876,– i nasjonal grunnstøtte. 
MHU har også mottatt tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 
på kr 571 893,–. 

Tilskudd fra private

Mental Helse Ungdom mottok i 2020 kr 11 487 972,– fra private aktører dette 
inkluderer blant annet Stiftelsen DAM og Atlas-alliansen, en økning på hele 1 
914 905,– fra 2019. I løpet av 2020 hadde organisasjonen 11 aktive prosjekter via 
Stiftelsen DAM, i tillegg til 4 eksterne prosjekter. Samt et utenlandsprosjekt i 
Uganda gjennom Atlas-alliansen. Blant andre bidragsytere i 2020 har Kiwanis 
bidratt med 160 000,– til sommerleiren og KICKS med 250 000,–.

Gaver og andre inntekter

I 2020 var det til sammen 2 965 556,– i gaver og andre inntekter. Av disse var 
1 338 354,– gaver mottatt via Facebook. 

Kostnader i 2020

Mental Helse Ungdoms årsregnskap reflekterer alle kostnader for organisasjonen 
fordelt på avdeling 40 – organisasjon, avdeling 41 – prosjekter, avdeling 42 – 
DAM prosjekter, avdeling 44 – ESL, avdeling 45 - Internasjonalt. Av vesentlige 
kostnader for organisasjonen totalt er lønnskostnader på 9 240 017,– og andre 
driftskostnader på 10 914 236,–. 

Lønnskostnader

Mental Helse Ungdom hadde i 2020 totalt sett 16,3 årsverk i administrasjonen. 
Dette utgjorde en total lønnskostnad på kr 7 499 090,–. Av disse midlene er 
5 årsverk nyttet på avdeling 40 – organisasjon, som fast ansatte, herunder 
oppfølging av medlemmer, tillitsvalgte, lokallag, lønn, personal og generell 
administrasjon. Her sorterer også forvaltning Frifond, kurs og opplæring, samt 
styring av prosjekter. De øvrige årsverk er knyttet til prosjekter.

Offentlige tilskudd



Økonomi

Mental Helse Ungdoms driftsresultat for 2020, før 
finansposter, ble samlet sett på -476 291,-.

OMSETNING 2005 - 2020
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