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Leder  DEN UNGE FRIVILLIGHETEN er kanskje det viktigste felle-
skapet i Norge. For hundretusenvis av barn og unge over 
hele landet er teatergruppa, speidergruppa, korpset eller 
idrettslaget det morsomste som skjer i livet, og der meste-
parten av fritiden brukes. For mange er det også det første 
stedet man møter venner som har samme interesse som 
en selv, og der man finner sammen med andre i et felles-
skap som ikke handler om bekgrunn, men hva vi kan få til 
sammen. Kanskje kjenner du deg igjen? 

FRIVILLIGHET HAR STOR VERDI. I 2015 var de ideelle og 
frivillige organisasjonenes bruttoprodukt beregnet til ca. 
130 milliarder kroner, ifølge Statistisksentralbyrå. Videre 
viser studier at frivillighet blant ungdom er en av de viktig-
ste måtene å motarbeide ensomhet og mobbing på. Det er 
dermed tydelig at det at unge samler seg på demokratisk og 
frivillig vis for å dyrke sine interesser og forandre samfun-
net rundt seg har en verdi, både økonomisk og sosialt. 

DU OG DE ANDRE DU MØTER på treffstedet, på regionsam-
lingen, på styre- og strategisamlingen og på landsmøtet ut-
gjør oss, Mental Helse Ungdom. Men hva vil det si å være 
med i en organisasjon? For mange betyr det samhold og 
vennskap. For noen betyr det arbeid og verdifull erfaring. 
For andre igjen betyr det kanskje mest et sted for læring 
og selvutvikling. Uansett hva det betyr for deg så er din 
deltakelse uvurderlig for Mental Helse Ungdom.

I DETTE NUMMERET AV INSPIRA fokuserer vi på oss selv, 
organisasjonen som rommer deg, lokallagene, prosjektene 
og sakene vi jobber for. Kort sagt, alt det som til syvende 
og sist handler om at alle barn og unge skal ha en best 
mulig psykisk helse.

God lesning!
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Store planer
for 2019!

I januar og februar hadde lokallagene års-
møter. Datoene for årsmøtene ble satt av de 
fleste allerede i oktober og november, noe 

som er kjempebra! 

På årsmøtene ble det bestemt hva lokallagene vil gjøre i 
2019. Blant annet ble det bestemt at mange av lokalla-
gene skal betale deltakeravgiften for sine medlemmer til 
sommerleir. Mange ønsket også flere friluftsaktiviteter, 

som grilling, bading, sykling, båttur og idrett ute, i 2019.
Flere lokallag satte også mål for rekruttering. Mange øn-
sker i 2019 å alliere seg med skolene i nærområdet, stå på 

stand og markere Verdensdagen for psykisk helse.  
Vi er veldig stolte av alle lokallagene og det dere får til, 
både gjennom likepersonsarbeidet og treffstedene deres. 

Fordi dere bruker flerfoldige timer på frivilligarbeid 
skaper dere et tilbud som er viktig for svært mange unge i 

Norge. Stå på! 

Oppstartsmøte for lokallaget i Ålesund

Årsmøte Sømna

Regionsamling Midt og Nord 2019

LO:KALT
Hva har skjedd i  

lokal lagene siden sist?



Mental Helse
Ungdom får nye nett-
sider! 
I flere måneder har 
administrasjonen i 
MHU samarbeidet med 
digitalbyrået Imbera om 
utvikling av nye nettsi-
der for organisasjonen. 
Vi gleder oss stort til å 
se det endelige resulta-
tet i starten av mai! 

Tips! Nå kan du som 
bor i Oslo, Bergen, 
Bodø, Kristiansand eller 
Trondheim bruke ditt 
lokale ”batteri”! 
Batteriet er ressurssenter 
for egenorganisering, selv-
hjelp og påvirkningsarbeid. 
De arbeider for at grupper 
og organisasjoner skal bli 
slagkraftige over tid. Les 
mer på batteriet.no

SOL   regn

Av Katarina Tarabczynska

Mental Helse Ungdom 

på PRIDE 2019!

I år som i fjor blir vi å finne i Pridepark på 
Spikersuppa i Oslo. 

Mental Helse Ungdom har sitt eget telt inne i 
Pridepark hvor vi møter mennesker og forteller om orga-

nisasjonen vår. Lørdag 22. juni går vi også i paraden. 
Bli med, da vel!

19. til 22. juni 2019!
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ELISABETH JACOBSEN ENGAN

 ◆ Hvor gammel er du? 
23 år

 ◆ Hvilket lokallag er du leder for? 
Romerike

 ◆ Hvor mange år har du vært med i 
lokallaget? 
Siden oppstart i 2016, blir 3. året nå.

 ◆ Har du noen skjulte talenter? 
Jeg synger i dusjen, men tør ikke å gjøre     

     det blant andre. Etter å ha spurt styret

5 kjappe til en 
lokallagsleder
Elisabeth Jacobsen Engan

har jeg visst skjulte talenter i ledelse og 
organisering. Og til å tale for meg.
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1. Hvordan synes du det var å være med på 
ditt første treffsted? 

Mitt første treffsted var «bli kjent med oss, 
kveld». Jeg var spent på hvordan kvelden ville bli, 
og gledet meg til å bli kjent med resten av styret, da 
vi var ukjente for hverandre. Og til å bli kjent med 
de som kom. Syntes det ble en trivelig kveld, og vi 
hadde det hyggelig sammen.

2. Hvordan er det å arrangere treffsted nå? 
Det å arrangere treffsted er interessant. Gøy 

å se hvor mange kule ideer som kommer på 
idémyldring, og hvor mange av de vi kan klare å 
gjennomføre. 

3. Hva har det å være aktiv i lokallaget gjort 
for deg?

Det å være aktiv i lokallaget har gjort meg 
tryggere i rollen som leder. Det har gitt meg venner 
og bekjentskaper, og gitt meg mye glede. Har også 
blitt mer glad i organisasjonsarbeid.

4. Hvordan organiseres driften av treffste-
det hos dere?

Vi har idémyldring med “prikkemetoden” som 
gjør at vi lettere kan se hvilke aktiviteter flest 
medlemmer har lyst til å gjøre. Styret har det over-
ordnede ansvaret for driften, men medlemmene må 
gjerne komme med innspill og være med i bestem-
melser.

5. Har du noen tips til morsomme aktiv-
iteter eller arrangementer andre lokallag 
kan holde?

Kahoot, biljardturnering, kino og bowling er 
populære aktiviteter hos oss. Har også teppebowl-
ing tilgjengelig, som er en morsom aktivitet.

“Det å være aktiv i lokallaget har 
gjort meg tryggere i rollen som 

leder. Det har gitt meg venner og 
bekjentskaper, og gitt meg mye 

glede.”

“
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Sommerleir
Et høydepunkt i 2018, som i så mange år tidligere var 
sommerleiren, og i 2018 ble faktisk leiren arrangert 
for 11. gang! Verkstedene dette året var hobby, sjakk, 
musikk, slampoesi, yoga og foto- og leiravis. Samtli-
ge verksteder ble ledet av dyktige verkstedledere, noe 
som kom tydelig frem i ferdighetene deltakerne etter 
kort tid viste. I tillegg til verkstedene ble det arrangert 
mange andre aktiviteter som rebusløp, kubbturner-
ning, singstarturnering, bading i Mjøsa og, ikke minst 
Åpen scene hvor mange fikk vist frem sine fantastiske 
talenter. Vi gleder oss til sommerleir 2019!

Inspira 
Inspira har selvfølgelig vært en viktig del av året 2018 i 
Mental Helse Ungdom, for i året som har gått ble det 
sendt ut tre utgaver av bladet til alle medlemmene våre, 
alle med ulike temaer. Det grafiske ble satt sammen av 
designer Amund Nitter og Oda Archer. Sammen har de 
opprettholdt bladets grafiske uttrykk, samtidig som det 
har blitt tilført noen nye elementer. Blant annet var det 
i 2018 mer fokus på å få inn unge talentfulle illustratø-

rer i Inspira. Et ønske for 2019 er at flere medlemmer 
ønsker å bidra med tekst og illustrasjoner.  

Frifond organisasjon
I tillegg til gaver og kommunale tilskudd, er Frifond 
organisasjon en sentral inntektskilde til drift av treffsted 
og gjennomføring av sosiale, spennende og kreative 
aktiviteter, noe det også var i 2018.  

Frifond organisasjon blir finansiert gjennom 
bevilgninger over statsbudsjettet og gjennom deler av 
overskuddet fra Norsk Tipping. I 2018 fikk Mental 
Helse Ungdom 217 227 kr som vi kunne fordele ut til 
lokallagene. 

2018-tildelingen ble fordelt på lokallag i ti fyl-
ker. Midlene gikk blant annet til kino, bowling, å stå 
på stand, innkjøp av brettspill, påskelunsj, paintball, 
juleavslutninger, julebord, tur til Vitensenteret i Bergen 
og mat til treffsted. 

Lokallagene og deres treffsteder
I 2018 var det 21 aktive lokallag i Mental Helse 
Ungdom. Disse var spredd ut over 13 fylker i Norge. 

For årsmøtene i 2018 hadde de fleste lokallagene allerede i desember 2017 
satt en dato for årsmøtet sitt og vi var dermed tidligere ute med å sette opp 

årsmøtekabalen for 2018 enn i noe annet år. Årsmøtene ble gjennomført med 
pizza, brus, brask og bram! Men hva mer skjedde egentlig med 

organisasjonen i 2018?  

OM 
ORGANISASJONEN

2018
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I gjennomsnitt holdt hvert lokallag 20 likepersonsak-
tiviteter hver og akivtetene ble holdt av omtrent 105 
likepersoner. 

Lokallagsaktivitetene har vært alt fra quiz på treffste-
det, skitur til Voss, kino i Porsgrunn og kurs i landsmø-
tedeltakelse, til biljard, grilling, stand up, felles eksa-
menslesing og Pride i Fredrikstad. 

I 2018 hadde lokallagene til sammen ca. 250 åpne 
treffstedsdager og det ble holdt omtrent 100 medlems-
styrte kurs på treffstedene i alt fra brettspill til lokallags-
drift. I 2019 skal vi være minst like aktive!

Givere og fundraising
2018 er det beste året Mental Helse Ungdom noen-
sinne har hatt når det kommer til inntektsbringende 
arbeid. Det lover godt for fremtiden! I alt har våre 
givere bidratt med mer enn 1,3 millioner kroner til 

Mental Helse Ungdom i 2018. Det er penger vi er helt 
avhengige av for å kunne nå ut til enda flere unge som 
har det vanskelig.   

Landsmøtet
Året 2018 ble avsluttet av landsmøtet. Saker som bud-
sjett, regnskap og årsberetning gikk raskt unna for å gi 
plass til de store sakene. Debatt og vedtak på organisa-
sjonspolitisk program og vedtekter var tidvis opphetet, 
men med et godt resultat til slutt. Og ikke minst ble det 
vedtatt at organisasjonen skal bytte navn!

Ved landsmøtets avslutning ble det valgt et nytt 
sentralstyre. Elena Dahl, Maren Hamre og Thea 
Røstbakken ble takket av etter flere års innsats, og nye 
styremedlemmer ble ønsket velkommen inn i to nye og 
spennende år.

SOMMERLEIR 2018

LANDSMOTE 2018

“I gjennomsnitt holdt hvert lokallag 20 
likepersonsaktiviteter hver og aktivitetene 

ble holdt av omtrent 105 likepersoner”

organisasjon 9



Mental Helse Ungdom er en organisasjon som er i stor vekst og som stadig utvikler seg. 
På landsmøtet 2018 vedtok vi en god og bred politikk. For å spre politikken vår og jobbe 
for å oppnå målsettingene, om at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse 
og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei, er vi helt avhengig av 

velfungerende lokallag og engasjerte medlemmer.

TRYGGE OG 
KUNNSKAPSRIKE

 LOKALLAG 

I 2019 vil vi derfor satse ekstra på tett oppfølging av 
lokallag gjennom å tilby kurs og samlinger, dedikerte 
ansatte og fadderordningen. Treffstedsprosjektet har 
blitt treffstedsprogrammet og er innlemmet i den ordi-
nære driften. Gjennom treffsteder skaper vi arenaer der 
folk kan møtes for å være sosiale, dele erfaringer og få 
muligheten til å engasjere seg.

Kompetanse og trygghet i lokallagene
Gjennom kurs og opplæring av tillitsvalgte i lokallagene 
ønsker vi å sørge for at disse blir så trygge på seg selv 
og sine oppgaver at det er lettere å lære opp de neste 
som skal overta rollene. For mange lokallagsstyrer kan 
det være vanskelig å forutse når det blir utskiftninger i 
styret. Vi er en organisasjon med unge mennesker der 
mange er i en fase der man flytter på seg og skal finne 
veien i livet. Dette fører til at lokallag plutselig kan stå 
uten styremedlemmer, eller at medlemmer som er igjen 
ikke opplever at de har nok innsikt til å kunne ta over 
rollene. I verste fall blir slike lokallag lagt ned. For å 
unngå dette må vi sørge for at lokallagene har god nok 
kjennskap til administrasjonen og fadderne som kan 
sørge for støtte og opplæring.

Kurs i 2019
Administrasjonen har etter å ha mottatt tilbakemeldin-
ger fra lokallagene utviklet nye kurs som tilbys dette 
året. Disse kursene vil bli presentert på den nye hjem-
mesiden vår som forhåpentligvis står klar når du har 
denne utgaven av Inspira i hånden. Kursene bestilles 
ved å ta kontakt med treffstedskoordinator i adminis-
trasjonen. Det er viktig for oss at lokallagene får den 
kunnskapen de trenger, og ikke nødvendigvis trenger 
å bruke tid på ting de allerede kan. Derfor må lokalla-
gene gi uttrykk for sine behov, slik at vi kan skreddersy 
kursene for best mulig treffsikkerhet. Der noen trenger 
påfyll om økonomi-rutiner kan andre trenge opplæring 
i rekruttering og markedsføring. Administrasjonen og 
fadderne står klare til å bistå lokallagene etter deres 
behov.

Fadderordningen 
Enkelte sentralstyremedlemmer har i oppdrag å ha en 
fadder-rolle for lokallagene. Denne rollen innebærer å 
være en rådgiver og en støtte for lokallagene. Fadderne 
og administrasjonen har jevnlig kontakt slik at vi på 
best mulig måte kan følge opp hvert lokallag.

AV: SENTRALSTYREMEDLEM BENEDIKTE-MARIE LIO & ORGANISASJONSSJEF AIDA TESFAI
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Viktige arenaer
I løpet av et år er det noen viktige arenaer for kompe-
tansebygging og samhandling i organisasjonen. I hver 
region avholdes det en regionsamling der hovedte-
ma er nettverksbygging, organisasjonsutvikling og 
medvirkning. Første regionsamling er allerede avholdt 
for Midt-Norge og Nord-Norge der 14 medlemmer 
deltok i Trondheim.

 ◆ Regionsamling Vest: 30. august til 1. september
 ◆ Regionsamling Sør-Øst: 20. til 22. september

I Mental Helse Ungdom avholdes landsmøte og styre- 
og strategisamling annet hvert år. I år er det tid for 
styre- og strategisamling i Oslo der tema blant annet 
vil være medvirkning, rekruttering av nye medlem-
mer, styrearbeid og besvarelse av krisehenvendelser. 
Hold av datoen 25.- 27. oktober og send gjerne inn 
forslag til tema til post@mhu.no. Husk å jevnlig 
sjekke kunnskapsnettverket på Facebook. Her legges 
det ut informasjon om kurs og arrangementer, samt 
spørsmål og henvendelser fra andre lokallag.

For de mange der ute
Lokallagsarbeid skal være givende! Enten man driver 
med politisk påvirkningsarbeid, holder sosiale akti-
viteter, eller helst gjør begge deler. Det er det lokale 
arbeidet ute i distriktene som virkelig teller. Det teller 
for den ungdommen som finner plass og tilhørighet 
hos dere. For den ungdommen som blir engasjert og 
aktiv hos dere. For dem skal vi fortsette utviklingen 
av støtteapparatet for lokallagene slik at vi på best 
mulig vis kan bygge engasjerte og trygge unge men-
nesker.

Christian Ruud
 ◆ Bodø
 ◆ Mosjøen
 ◆ Sømna
 ◆ Dønna

Thomas Frey
 ◆ Stjørdal
 ◆ Trondheim
 ◆ Midtre Gauldal
 ◆ Ålesund

Marius Oliver Rønning
 ◆ Lillehammer
 ◆ Oslo
 ◆ Romerike

Benedikte-Marie Lio
 ◆ Ås
 ◆ Vestby
 ◆ Ytre Østfold
 ◆ Ullensaker

Christian Èmil Syvertsen
 ◆ Nedre Buskerud
 ◆ Grenland
 ◆ Horten
 ◆ Sotra
 ◆ Stavangerregionen

Mille Falstad
 ◆ Agder-regionen

FINN DIN FADDER!
Kontaktinfo bakerst i bladet!
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SOMMERLEIR2019
16. - 21. juli

DET BESTE VED
SOMMERLEIREN ER AT MAN KAN 

VÆRE SEG SELV!

“

Den 16.-21. juli så håper vi at du har lyst å delta på årets sommerleir på Bjerkely 
Folkehøyskole. I løpet av disse seks dagene kommer vi til å ha mange spennende aktiviteter 

og sosialt samvær med mange andre hyggelige ungdommer. Det vil bli forskjellige verksteder å 
velge mellom: 

Dans • Musikk • Hobby • SlamPoesi • Dungeons & Dragons • Foto & leiravis

Leiren vil være en mulighet for deg til å lære noe nytt, prøve aktiviteter, slappe av, være sosial 
og få deg mange nye venner fra hele landet.

Sommerleiren er for deg mellom 16 og 30 år og koster 800,- om man melder seg på innen 
1. juni og 990,- om man melder seg på etter fristen 1.juni. Dette dekker reise, opphold og mat 

på leiren. Informasjon om påmelding, søknadskjemaet for frivillige og verksteder blir lagt ut 
fortløpende på www.mentalhelseundgom.no

Ønsker du å være frivillig må du benytte deg av søknadsskjemaet for frivillige som ligger 
tilgjengelig på nettsiden vår. 

Spørsmål? 
Kontakt sommer-

leirkoordinator 
Thisbe på: 

thisbe@mhu.no



Skriv!

Tema:
Tilhørighet
Frist: 5. aug. 

Mental Helse Ungdom og bladet 
Psykisk helse inviterer unge opp til 
30 år til skrivekonkurranse. Skriv 
enten novelle, korttekst eller dikt 

med tema “Tilhørighet”. Maks antall 
tegn er 6000. Vinneren får en iPad 
og teksten trykkes i Psykisk helse nr 
4/19. Bokpremier til 2. og 3. plass. 

Send til skrivekonkurranse@
psykiskhelse.no senest 5. august 
2019. Les mer på psykiskhelse.no/

bladet. 



Politikerne vi velger i september avgjør viktige spørsmål 
knyttet til skole og oppvekst, lokale helse- og omsorgs-
tjenester, barnevern og eldreomsorg. Politikerne i kom-
munene er de som avgjør hvor stor innsatsen skal være i 
kampen mot mobbing og kampen for god integrering.  

Så hva har Mental Helse 
Ungdom med dette å gjøre? 
Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon med 
medlemmer og lokallag over hele landet, og vi jobber 
alle etter samme formål. Formålet er at alle skal ha en 
best mulig psykisk helse og ingen skal ha det så vanske-
lig at døden blir eneste utvei. Lokale kommunepoliti-
kere er en viktig brikke i å oppnå dette og vi har nylig 
vedtatt et nytt prinsipprogram i Mental Helse Ungdom. 
Dette programmet lister opp flere viktige lokale saker 

som våre lokallag i stor grad kan jobbe med opp mot 
lokale politikere. 

Viktige saker som Mental Helse Ungdom kan jobbe 
med lokalt er tidlig innsats, gode førstelinjetjenester for 
barn og ungdom og at alle skal ha en individuell plan. 

Hvordan?
Det å jobbe lokalpolitisk er spennende og det er ofte 
ganske lett å komme i kontakt med lokale politikere. 
Det er heller ikke så vanskelig som man kanskje skulle 
tro, og det heller ikke skummelt. Det første man bør 
finne ut av er hvilke parti(er) som styrer i kommunen, 
og ofte er det lurt å begynne med disse. Man kan for 
eksempel invitere ordføreren eller medlemmene av 
helsekomiteen eller oppvekstkomiteen på besøk til 
lokallaget. Ofte er det enklest om man har regelmessige 

LOKALDEMOKRATI
Det går mot valg i Norge. 9. september går det norske folk til valgurnene i det ganske 
land for å velge lokale kommunestyrer og fylkesting. Lokaldemokratiet er noe av det 
viktigste som finnes. I Norge styrer kommunene prioriteringene innen store deler av 
velferdssystemet vårt.

AV: ADRIAN WILHELM KJØLØ TOLLEFSEN, GENERALSEKRETÆR MENTAL HELSE UNGDOM
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BILDETEKST STIKKER NYHET: Bildetekst

“En politiker er alltid glad 
i gode forslag som løser et 

problem.”

aktiviteter som for eksempel treffsteder, som man kan 
vise frem til politikerne. Hvis man ikke har slike akti-
viteter kan man invitere seg selv til møte med en eller 
flere politikere. Der får man muligheten til å fortelle 
om hva som er viktig for Mental Helse Ungdom og 
Mental Helse Ungdoms medlemmer. Slike møter er det 
alltid lurt å forberede seg godt til, og jo mer konkret 
man er, jo bedre er det. En politiker er alltid glad i gode 
forslag som løser et problem. Så hvis dere for eksempel 
vet at det er mobbeproblemer på en skole eller i den 
kommunen dere har lokallag i, kan det være lurt å 
komme med konkrete forslag til hvordan politikerne 
kan gjøre situasjonen bedre. Kanskje bør man innføre 
et mobbeprogram, kanskje må helsesøster være mer 
tilstede eller kanskje bør man ha færre elever i klassen, 
eller flere lærere.

Hvis man ikke når fram?
Noen ganger opplever man å få til slike møter, man er 
fornøyd med å ha lagt frem saken sin, men så opple-
ver man at ingenting skjer. Da kan det være en ide å 
kontakte opposisjonen i kommunestyret. Opposisjo-
nen – eller mindretallet – er de partiene som ikke styrer 

kommunen. Disse partiene har blant annet som oppga-
ve å kontrollere at de partiene som styrer, gjør det på en 
god måte – og de kommenterer både gjennom innlegg i 
møter, Facebook og gjennom leserinnlegg, når posi-
sjonspartiene ikke gjør det de skal. Hvis man opplever 
å ikke bli hørt eller tatt på alvor kan det være en ide å få 
opposisjonen til å ta saken. Det er alltid litt vanskeligere 
å få gjennomslag når man gjør det på denne måten, 
men det er mulig. Uansett vil saken få oppmerksomhet 
og det skaper en mulighet til å jobbe videre med saken 
lokalt. 

Så til slutt
Uavhengig av hvordan man jobber fram mot et valg, 
er det viktigste at man synes. Det kan derfor være en 
ide å skrive både innlegg på Facebook og leserinnlegg 
for å vekke oppmerksomheten. Det er også lurt å sende 
innspill til partiene før valget med gode saker som de 
kan jobbe med om de vinner. 

Uansett hvordan dere velger å gjøre det så heier 
jeg på dere, og ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og 
lokallag lykke til i arbeidet i den lokale valgkampen. 

ILLUSTRASJON: MINKEN SKATTØR
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Gammelt og nytt
Vi har reist rundt i landet med prosjektene våre, og skrevet rapporter som vi vet at 
alt nå blir brukt av andre instanser. Gjennom prosjektene skaper Mental Helse Ung-
dom kompetanse, øker kunnskap og sikrer bedre vilkår for barn og unges psykiske 
helse. I denne teksten skal du få vite litt mer om fire av våre prosjekter, to som er 
avsluttet, men som har produsert viktig kunnskap og materiell som kan brukes 
videre, og to helt nye prosjekter. 

Unge menns psykiske helse
Startet mars 2017, avsluttet oktober 2018

Prosjektkoordinator: Thisbe Verner-Carlsson

Hvert år er det mer enn 500 mennesker i Norge som tar sitt eget 
liv. Blant dem er det mer enn dobbelt så mange menn som kvinner. 
Samtidig er det færre menn som blir diagnostisert med angst og 
depresjon. Psykiske problemer hos menn er vanskelig å oppdage. 

Prosjektet Unge Menns Psykiske Helse hadde som mål å skape 
større åpenhet om psykisk helse blant unge menn. I prosjektet 
ble det laget en kortfilm hvor ulike unge menn forteller om sine 
tanker rundt det å være mann. Filmen fikk navnet «Start praten», 
og skal kunne brukes av helsesykepleiere og lærere som et verktøy i 
klasserommet for å diskutere tema som maskulinitetsnormer, relas-
joner, skam og åpenhet. 

I tillegg til filmen kan du laste ned spørsmål som kan brukes for å 
skape refleksjon og samtaler blant elever av alle kjønn. Du finner 
filmen og spørsmålene på www.startpraten.no. 

The only gay in the village
Startet februar 2017, avsluttet februar 2019

Prosjektkoordinator: Hasti Hamidi

Prosjektet med det klingende navnet «The only gay in the village» 
har kartlagt unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenest-
er, i tillegg til å se nærmere på kommunale handlingsplaner på 
lhbt-feltet. Prosjektet fant blant annet at det finnes tre forutsetninger 
som må ligge til grunn for gode møter mellom unge skeive og hel-
searbeidere. Gode møter avhenger av at alle tre faktorer i større eller 
mindre grad er tilstede. 

De tre faktorene er:
• Profesjonskunnskap: lytte, støtte, bekrefte
• Kunnskap om å bryte med normer for kjønn og seksualitet
• Å skape trygge rom 

Denne verktøykassen er ment som praktiske og konkrete tips til 
helsesykepleiere og andre helsearbeidere. Tipsene handler om hva 
man kan gjøre som helsesykepleier eller helsearbeider i møte med 
unge skeive.

I prosjektet ble det også fokusert på unge skeive i Sápmi. Det viste 
seg at samiske unge har mange av de samme utfordringene som 
ikke-samiske, men at de i tillegg har andre utfordringer. Disse er i 
hovedsak knyttet til ord og begreper. I det samiske språket finnes 
det ikke like mange ord og begreper som kan beskrive skeiv identitet 
som i det norske. Språk, ord og begreper kan være viktig for både 
selvforståelse og anerkjennelse, noe mange av de unge poengterte. 
Hvis du ønsker å lese hele rapporten «Den eneste skeive på bygda», 
kan du finne den på våre hjemmesider eller søke den opp i Google.

Unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenester  

Elisabeth Stubberud, Lin Prøitz og Hasti Hamidiasl  

KUN-rapport 2018 

Den eneste skeive i bygda? 

AV: ODA ARCHER

16 ORGANISASJON



Psykt tabu 
Startet september 2018

Forsker: Lin Prøitz

Prosjektet skal undersøke årsakene til at unge med innvandrerbak-
grunn sjeldnere mottar psykisk helsehjelp fra spesialisthelsetjenest-
en. 

Kartleggingen skal resultere i en rapport som skal si noe om 
hvordan unge med innvandrerbakgrunn opplever sin psykiske 
helse, og hva som påvirker deres helse positivt og negativt i hverda-
gen. Den vil også gjenspeile ungdommenes syn på helsetjenestene, 
og hvilke faktorer som eventuelt hindrer ungdommene i å oppsøke 
psykisk helsehjelp. 

Hvis kartleggingen finner at det er barrierer spesifikke for målgrup-
pen, vil resultatene kunne brukes til å sette inn tilpassede tiltak for 
unge med innvandrerbakgrunn. Hvis karleggingen viser at bedre 
psykisk helse hos unge med innvandrerbakgrunn er grunnen til at 
de i gjennomsnitt oppsøker helsetjenester sjeldnere enn andre, kan 
vi bruke denne kunnskapen til å lære av minoritetsgrupper. 

Vi er veldig spente på hva prosjektet vil finne. Psykt tabu er plan-
lagt avsluttet august 2019.

Bobilen
Startet april 2019

Prosjektkoordinator: Terje Reed

Bobilen skal være et lavterskel samtaletilbud for unge der de befin-
ner seg. Bobilen skal ha to samtalerom, hvor to frivillige som har 
fått opplæring i samtale med unge, kan gi de som ønsker det noen 
som lytter. Samtalen varer ca. 30 minutter, og i løpet av den tide 
skal man ha fått lettet litt på trykket eller fått informasjon om hvor 
en kan henvende seg for mer hjelp og oppfølging. 

Bobilen skal begynne å rulle i juni 2020, i førsteomgang i Oslo, og 
siden forhåpentligvis andre steder i landet. 
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Frisk pust og 
mestring 2019
En stor takk til Miljødirektoratet som igjen gir oss penger til dette 
prosjektet. Det blir tre turer til Åkersætra i 2019. Meld deg på!

Datoer 2019: 

 ◆ Fredag 21. til søndag 23. juni

 ◆ Fredag 13. til søndag 15. septem-

ber

 ◆ Fredag 4. til søndag 6. oktober

Lurer du på noe mer?

Lurer du på noe ta kontakt med vår 

turleder Harald Østbye, på harald@

oestbye.net. Ikke nøl med å ta 

kontakt, han svarer raskt på alle 

henvendelser.

3 turer i 2019!

Gratis
!

Opplegg

I år som i 2017 og 2018 går 

turene til Åkersætra i Ringsaker 

kommune. Vi møtes på 

Gardermoen på fredag, felles 

buss til Åkersætra, felles retur 

til Gardermoen på søndag. 

Innholdet i turene er like, men 

tilpasset årstid og vær. Alt er gratis: 

reise, opphold og mat. Vi har fokus 

på lavterskel, null stress og god mat. 

Aktivitetene tilpasses den enkelte, og 

vi har mye sosialt samvær.

Påmelding 

Følg med på mentalhelseungdom.no 

og bruk påmeldingsskjemaet.



Du vet du ikke hører til på scenen.

Hele livet føles som et skuespill

der alle andre har fått tilsendt en kopi av manus

men ingen har husket å sende et til deg.

Du lærer deg å overleve der framme

gjennom like deler observasjon og improvisasjon.

Du konstruerer et menneskekostyme

Syr på nye lag hver gang en stemme fra publikum

henger deg ut for å ikke gjøre som de andre.

Ordene sitter igjen som knappenåler i sømmene.

Du er en stjerneformet trekloss,

som tvinges gjennom et firkantet hull.

Du etterlater deler av deg selv bak kulissene.

I det stille, ønsker du bare at noen kunne se

... deg

Knappenåler
i sømmene
Av Vegard Haugland

ILLUSTRASJON: LINDA HEGGEN



Se hvordan hver replikk tar deg dobbelt så lang tid å fremføre

fordi du først må øve inni deg.

Se at grunnen du kanskje virker fjern

er at deler av deg ligger igjen utenfor scenen.

Sitter fast i egen verden.

At noen som har vært der du er, kan se og samle sammen delene av deg.

de kantene på stjernen du er redd for at du må kvitte deg med for å passe inn.

Delen som heller vil låse seg inn på garderoben

enn å stå her ute blant lyskasterne.

Noen som kan lese mellom linjene dine og vite at alt du ikke setter ord på.

Noen som forstår at du ikke har suffløren de andre bruker

og hva du egentlig sier

når du ligner en mime med hvitmalt ansikt på en opplyst scene.

Noen som sier

at du ikke trenger å bevise at du har memorert monologene

du som kan så mange ord.



DET ER TIDLIG MANDAG MORGEN og jeg har forso-
vet meg.Med et nødskrik rekker jeg akkurat bussen. 
Lettelsen over å ha nådd bussen forsvinner fort i det 
noe forferdelig går opp for meg.  Jeg har glemt mobi-
len! Min første innskytelse er å gå av på neste stopp, gå 
hjem derfra og hente telefonen. Hadde det ikke vært 
for at jeg er sent ute til jobb, så hadde jeg med stor 
sannsynlighet gjort nettopp det. På den annen side har 
jeg utallige ganger glemt matpakken min, men aldri 
vurdert å snu for å hente den. Jeg nekter å gå med på at 
mobilen min er viktigere for meg enn lunsj, så det blir 
med tanken. En ny tanke slår ned i meg: Hva skal jeg 
nå bruke de neste 20 minuttene til?

Jeg begynner å stirre desperat på hendene mine i håp 
om å på mirakuløst vis finne wifi der. Først etter fem 
minutter innser jeg at jeg nå ikke har en gyldig bussbil-
lett. Den ligger i appen på telefonen. Jeg krysser beina 
i nervøsitet mens jeg håper at det ikke blir billettkon-
troll.

HENDENE MINE SKJELVER og jeg innser at hele 
kroppen rister. Er jeg fortsatt andpusten etter løpeturen 
til bussen, eller er det noe annet som skjer med meg? 
Jeg er tørr i munnen og leter etter vannflasken i vesken, 
men hendene skjelver så mye at flasken deiser i gulvet 
og jeg blir søkkvåt på både jakke og bukse. Noe så 
pinlig, tenker jeg og ser rundt meg av frykt for at noen 
ler av meg. Tomme blikk stirrer ned i et titalls blå skjer-
mer. På en måte er jeg lettet, men det er trist å se hvor 
uoppmerksomme vi alle er; Hvor uoppmerksom jeg 
selv er til vanlig. Hva om bussen hadde kjørt på noen 
og politiet trenger vitner til hva som skjedde? Hadde 
jeg hatt mobilen med meg er det lite sannsynlig at jeg 
kunne fortalt dem så mye annet enn hva lokalnyhetene 
hadde å fortelle på tidspunktet det skjedde.

DYPT INNE I MINE EGNE TANKER, innser jeg at 
for første gang på lenge, har jeg ikke vondt i nakken. 
Ryggen min hviler mot stolryggen og det går opp for 
meg at dette trolig er første morgenen på årevis at jeg 
ikke sitter bøyd framover med nesen i telefonen. Det 
er flaut å tenke på at smertene kan komme av noe så 
enkelt. 

Bussturen

Andrea Holst 
skriver fast for  
Inspira. Hun har 
tidligere utg-
itt boken «Tør 
du» om sine 
 erfaringer med 
psykiske lidelser.

JEG SOM ALLTID HAR KLAGET over at vi er i ferd med 
å bli et samfunn som er så avhengige av teknologi at vi 
ikke lenger bryr oss med de gode diskusjonene. Vi må 
ha fakta med en eneste gang. Hvem er jeg til å kritisere? 
Jeg er jo akkurat lik og kanskje til og med verre enn 
andre. Jeg er tross alt alltid tidlig ute med å Google meg 
fram til fakta for å spare meg selv for en unødig disku-
sjon. Det er jo tidsbesparende å få et klart svar umid-
delbart framfor å kaste bort tid på å diskutere noe som 
Wikipedia enkelt kan svare på. Hva bruker jeg egentlig 
den sparte tiden på?

EN KVALMENDE URO brer seg i meg og det er ikke 
bare frykten for at det skal bli billettkontroll. Jeg innser 
at jeg har mistet skjoldet mitt. Etter et helt liv med 
sosialangst forstår jeg at mobilen har vært en beskyttelse 

Jeg innser at jeg har mistet 
skjoldet mitt. Etter et helt 
liv med sosialangst forstår 
jeg at mobilen har vært en 

beskyttelse for meg.
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Bussturen
ILLUSTRASJON

: PAULIN
A TARABCZYN

SKA

for meg. En hjelp til å fokusere på noe annet enn alle 
menneskene rundt meg. Min måte å lukke alle tanker 
ute og slippe å være redd for at noen legger merke til 
meg. Musikk på ørene, nettaviser og bilder av katter. 
Klarer jeg dette uten krykken min? Angsten jeg kjenner 
på, kommer overraskende og plutselig. Var dette alt 
som skulle til for å falle tilbake i gamle spor? En glemt 
telefon? Jeg er fult klar over at det er lite sannsynlig at 
de andre menneskene på bussen bryr seg om hva jeg 
foretar meg, men uroen nekter å la seg overbevise.

DET FØLES BÅDE ABSURD og rart å kjenne på en fø-
lelse jeg trodde var bearbeidet og arkivert for mange år 
siden. På en måte er det litt godt å kjenne at jeg innehar 
en viss kontroll, for det er mange år siden jeg har vært 
så selvbevisst som jeg er nå. Hva var det jeg ble rådet til 

en gang i tiden da buss var like uoverkommelig som å 
kjøre bil til månen? En hånd på magen og dype pust. 
Jeg fokuserer på pusten, lukker øynene og kjenner på en 
mestring over det manglende panikkanfallet. 

BUSSEN ANKOMMER JOBBEN MIN og jeg går av med 
skjelvende bein. Heldigvis verken billettkontroll eller 
skumle mennesker som lo av meg. Denne korte busstu-
ren får meg til å undre over egne livsvalg. Kanskje jeg 
har godt av å legge bort mobilen av og til. Kanskje jeg 
er mer avhengig av den enn jeg selv klarer å innrømme. 
Var det egentlig sosialangst jeg kjente på eller var det 
abstinenser for en duppedings jeg er mer avhengig av 
enn jeg er klar over? Jeg heller mot det siste, men håper 
at det er det første.

ILLUSTRASJON
: KATARIN

A TARABCZYN
SKA
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Organisasjonen, denne store klumpen av vanskelige ord 
og utrykk, folk som har mye erfaring, erfaring med å 
stå foran andre å fortelle og påvirke, folk som legger til 
rette, fikser og ordner, komplekse nivådelte systemer 
som lokallag og sentralleddet som skal fungere sammen 
og utallige utvalg i alle former og størrelser. Og dette er 
man frivillig medlem av, hva er det vi tenker? 

Vel, vi er ikke de eneste, ifølge snl.no finnes det rundt 
101 000 foreninger i Norge, og i snitt er nordmenn 
medlemmer av minst to foreninger. Men hvorfor? 
Hvorfor samler vi oss i foreninger? Og hvorfor holder 
det ofte ikke med en? Jeg kan bare svare for meg selv.

Det å ha en organisasjon, handler for meg ikke bare om 
å ha noen som kjemper med deg for rettigheter og mål, 
men det handler om å vite at du har noen, noen som 
forstår, noen som bakker, noen som feirer, noen som 
alltid er der, om de fysisk er der eller 70 mil unna, for 
meg er organisasjonen en følelse. 

MIN ORGANISASJON 

Det handler 
om å vite 
at du har 

noen.

AV: MARTINE ANTONSEN, LANDSLEDER MENTAL HELSE UNGDOM

Det er følelsen av at det er greit å sitte hjemme å kjede 
seg og bare vente, fordi det du venter på er sommerleir. 
Eller at det er greit å reise i 13+ timer for å få oppleve 
årets høydepunkt, eller føle at du dreit deg ut foran 100 
konferansedeltagere. 

Det er følelsen av å scrolle på Instagram å plutselig 
smile bredt fordi ei fra Vestlandet er blitt frisk nok til å 
komme seg på hesteryggen igjen, eller fordi en fra øst 
endelig har fått seg egen leilighet. Selv om dette er folk 
du har møtt bare en gang før, den uka på leir, den helga 
på seminar, den ene dagen med treff, blir du oppriktig 
glad av det du ser. Det er det organisasjonen er for meg.

Det å møtes slik ut fra noe felles, en interesse eller en 
opplevelse, også er det kanskje noe helt annet, noe 
uvisst, som gjør at vi holder kontakten, men vi holder 
kontakten. Vi forstår, vi feirer, vi er der for hverandre 
og vi har organisasjonen, den følelsen, hele året rundt.
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VEGEN MOT ET NYTT NAVN
Landsmøtet nærmer seg. Alle lokallag i Mental Helse Ungdom har kommet frem til to 
personer fra sitt lag som skal få den ærefulle oppgaven å være delegater på landsmøtet 
til Mental Helse Ungdom. Delegatene har blitt gitt myndighet til å argumentere, 
diskutere, foreslå, fremme og bestemme på vegne av sine medlemmer. En fantastisk 
oppgave, med mye ansvar og med mange muligheter.

AV: NAVNEUTVALGET, VED CHRISTIAN ÈMIL SYVERTSEN, CHRISTIAN RUUD, MARTINE ANTONSEN, 
MEN MEST MILLE PLASSGÅRD FALSTAD

26. OKTOBER 2018
Dagen har endelig kommet. Delegater fra alle kriker og kroker i Norges 
langstrakte land starter på den korte eller lange veien mot landsmøtet. Noen 
kommer med fly, andre med båt, og enda flere med buss og tog. En ting er 
hvertfall sikkert - det er 34 spente delegater som dukker opp på et hotell i 
ytterkanten av Oslo den formiddagen. Det er her de skal komme til enighet 
om hva Mental Helse Ungdom skal være de neste to årene.

28. OKTOBER 2018
Landsmøtet er inne i sin siste dag og den store saken 
nærmer seg med stormskritt. I noen korridorer hører man 
hvisking, i andre - opphetede diskusjoner. Utfallet... vet 
ingen! 

Ved sakens gjennomgang kan man nesten 
høre en knappenål falle. Delegater, observatører, 
administrasjonen, ja alle i rommet, sitter skjerpet på 
stolene sine og følger med på hvert eneste ord som blir 
sagt.
«Skal vi virkelig fortsette navnendringsprosessen?»

Det er stille før stormen, men så bryter det løs. 
Talerstolen går fra å være lys eikefarget til å bli 
rødglødende, og det finnes knapt noen i rommet som 
tier. Den ene etter den andre haster seg opp på podiet. 
Forslagene hagler inn og talerstolen står nesten i brann. 
En bedre debatt skal man lete lenge etter. 

Til slutt kommer det endelige resultatet; Delegatene 
på landsmøtet gikk for Sentralstyrets forslag, med et tilleggsforslag fremmet 
av Mental Helse. Et overveldende flertall bestemte at vi skal fortsette 
navneprosessen de neste årene, og sørge for inkludering av medlemmer, 
lokallag og Mental Helse. 
Landsmøtet 2018 gikk inn i historien!
To år på å finne et mulig nytt navn. To år på å utforske hvem vi vil være. To år 
- før landsmøtet møtes igjen for å ta en siste avgjørelse i saken.  
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DESEMBER 2018
Sentralstyret tar imot bestillingen fra landsmøtet med 
åpne armer, men innser raskt at jobben blir for stor. Et 
navneutvalg må på plass!
Sentralstyret handler raskt og vedtar et mandat til gjengen 
fra forrige navneutvalgsrunde. De får i oppdrag å jobbe 
videre med problemstillingen. Det betyr at utvalget gjør 
jobben, rapporterer til Sentralstyret, og Sentralstyret 
sørger for at utvalget ikke kødder det til.  

JANUAR 2019
Utvalget gjennomførte sitt første møte og ideer og tanker om videre 
prosess hagler fra alle kanter. Hvordan kan alle medlemmene føler 
seg inkludert? Er det overhodet mulig å finne et navn som er mer 
dekkende enn Mental Helse Ungdom? Hvordan skal vi få inn 
forslag? Hva vil vi at navnet vårt skal si? Hvilke assosiasjoner vil vi 
at det skal gi? Hvem vil vi egentlig være?
Men, dette er store og eksistensielle spørsmål som for oss alene kan 
være vanskelig å svare på. Vi vil lytte til alle!
Det var dere som skrev historie, nå vil vi at dere skal ta oss mot 
fremtiden!

KAN DERE HJELPE OSS I NAVNEUTVALGET MED OPPDRAGET VÅRT?
På navn@mhu.no tar vi imot alt av råd, innspill, navneforslag, ønsker om 
assosiasjoner, you name it – fra absolutt alle som har noe de ønsker å dele. Slik at 
alle er inkludert i prosessen mot landsmøte 2020. 
 
Pssst!!!
Glemte å fortelle om den lille gulrota!
Vi trekker en heldig vinner av et gavekort på 1000 kr til et av de forslagene som 
kommer inn til oss. 

Vi gleder oss, 
- Navneutvalget  
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DEN AKTIVE 
BRUKERMEDVIRKEREN

OM:

OM MARIUS

 ◆ Alder: 23 år
 ◆ Bor: i Trondheim, i kollektiv 

med min forlovede, mitt 
yngre søsken og en felles 
venninne

 ◆ Favoritthobby: lage klær 
og kostymer



Når jeg spør hvorfor det er viktig med brukermed-
virkning kommer svaret kjapt. 
– Det er utrolig viktig at brukere får være med å gi 
tilbakemelding på tjenester de selv bruker. Brukere har 
et perspektiv på tjenesten som er minst like viktig som 
de som drifter eller jobber med tjenesten.

– Hvordan kan man bli en brukermedvirker?
Man kan bli en brukermedvirker ved å si sin mening 

om en tjeneste man bruker, for eksempel ved å gi tilba-
kemeldinger direkte til behandler om hva som er viktig 
i sitt eget behandlingsopplegg. Man kan også melde in-
teresse for å sitte i et brukerutvalg ved å ta kontakt med 
en interesseorganisasjon som Mental Helse Ungdom, 
eller høre om det finnes et utvalg knyttet til for eksem-
pel en BUP eller en DPS.

– Hvor har du selv vært brukermedvirker?
Selv har jeg vært brukermedvirker i ungdomsrådet 

ved St. Olavs Hospital, en brukergruppe om skolefravær 
i kommunen, samt i en referansegruppe for barn og 
ungdoms psykiske helse i Helse og omsorgsdepartemen-
tet. For tiden er jeg også med i en gruppe som evaluerer 
tilbudet på BUP Lian i Trondheim og en referansegrup-
pe for helsetilbud rettet mot transpersoner i Helsedirek-
toratet.

I tillegg har Marius vært en aktiv frivillig i omtrent 
11 år. Siden 12-årsalderen har han likt å jobbe for bedre 
miljø både i skolekorpset, elevrådet, universitetet og i 
Skeiv Ungdom i Trøndelag. Idag er han lokallagsleder i 
lokallaget til Mental Helse Ungdom i Trondheim, noe 
han har vært siden 2016. Høsten 2018 ble han også 
valgt inn i sentralstyret under landsmøtet. 

– Hva er det beste med å være brukermedvirker? 
Definitivt det å få mulighet til å bruke egne erfarin-

ger, fra for eksempel ulike helsetjenester, til å være med 
å forbedre tjenester og systemer. Det er godt å bli sett og 

hørt, og at dine erfaringer og meninger blir tatt på alvor.

– Hvordan kan man påvirke beslutninger som bruker-
medvirker? 

- Som brukermedvirker får du muligheten til å sette 
deg inn i hvordan et system eller tjeneste innenfor 
psykisk helse fungerer, hva som er bra, og hva som kan 
forbedres. Ut fra egne og andre brukeres erfaringer, 
har du muligheter til å komme med forslag til hvordan 
tjenesten kan forbedres.

– Hva er det mest utfordrende med å være brukermed-
virker?

Noen ganger kan det variere hvor godt organisert 
og samkjørt et opplegg for brukermedvirkning er, noe 
som kan påvirke hvor mye en føler at man faktisk får 
bidratt. Da er det viktig å huske på at man som bruker 
har et viktig og unikt perspektiv på hvordan en tjeneste 
fungerer i praksis, og det å tørre å ta litt plass for å få 
gitt tilbakemeldinger vil gi noe positivt både til deg som 
brukermedvirker og de du samarbeider med.

– Hva synes du om helsetjenesten for unge i dag? 
- Jeg har møtt mange fantastiske mennesker i dagens 

helsetjeneste, som både har god faglig kunnskap og som 
vil oss unge godt. Samtidig er det dessverre veldig til-
feldig om du møter en god behandler eller ikke, og jeg 
opplever at samhandling mellom kommunale helsetje-
nester, andre hjelpeinstanser og spesialisthelsetjenesten 
ikke er bra nok. Det er viktig at ungdom blir sett og 
hørt gjennom alle ledd, slik at den hjelpen vi skal ha blir 
gitt best mulig.

 
–Har du noen råd til de som vil bli brukermedvirkere? 
Din stemme teller! Å være brukermedvirker er 

utrolig spennende og givende, og man lærer masse nytt 
samtidig som man er med på å gjøre en forskjell for de 
som bruker og skal bruke en tjeneste i fremtiden. Jeg 
anbefaler det på det varmeste!

MARIUS RØNNING  En regntung fredag ettermiddag i slutten av mars møter jeg Marius Røn-
ning på Mormors stuer i Trondheim. Han sitter allerede klar med kaffekoppen og begyn-
ner ivrig å fortelle meg om jobben som sykepleier på St. Olavs hospital. Han snakker om 
hvor fint det er å bli utfordret i en jobb som handler om å se og ta vare på mennesker. 
Samtalen pensler snart over på frivillig arbeid og brukermedvirkning, noe han selv har 
drevet mye med.  
AV: ODA ARCHER
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Om MHU lokalt  

og sentralt

Sentralstyret

SENTRALT

@MHUngdommentalhelseungdom

post@mhu.no

Dronningens gate 17, 
0154 Oslo

mentalhelseungdom

admininistrasjonen
Adrian Wilhelm  
Kjølø Tollefsen  
GENERALSEKRETÆR

E-post: adrian.tollefsen@mhu.no

Ingrid Marie Bruun 
DAGLIG LEDER KOMPETANSESENTER FOR 

LIVSMESTRING OG FOLKEHELSE

E-post: ingrid.bruun@mhu.no

Aida Tesfai  
ORGANISASJONSSJEF

E-post:  aida.tesfai@mhu.no

Ranveig Stava 
PROSJEKTSJEF 

E-post: ranveig.stava@mhu.no

Tuva Rosenvold
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Terje Reed
PROSJEKTKOORDINATOR BOBILEN

E-post: terje.reed@mhu.no

Thisbe Verner-Carlsson
PROSJEKTKOORDINATOR SOMMERLEIR OG 
BRUKERMEDVIRKNINSPROSJEKTET

E-post: thisbe.verner.carlsson@mhu.no

Ivar Erik Ree
PROSJEKTKOORDINATOR  
UNGE BØNDERS PSYKISKE HELSE

E-post: ivar.erik.ree@mhu.no

Oda Archer  
KOMMUNIKASJONS- OG  
TREFFSTEDSKOORDINATOR

E-post: oda@mhu.no

Beate Anstensrud
PROSJEKTKOORDINATOR PSYKENS KOREOGRAFI

E-post: beate.anstensrud@mhu.no

Ole Henrik Lifjell
PROSJEKTKOORDINATOR UNGE SAMERS 

PSYKISKE HELSE

E-post: ole.henrik.lifjell@mhu.no
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Martine Antonsen
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Mille Falstad
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Thomas Frey
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Christian Émil Syvertsen
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partnere

LOKALT

Bli medlem! Send MHU Medlem til 2490!

agderregionen

agder@mhu.no

Dønna
donna@mhu.no

Grenland
grenland@mhu.no

Horten
horten@mhu.no

Mosjøen
mosjoen@mhu.no

Oslo
oslo@mhu.no

Romerike
romerike@mhu.no

Sotra
sotra@mhu.no

Stavangerregionen
stavangerregionen@mhu.no

Stjørdal
stjordal@mhu.no

Sømna
somna@mhu.no

Trondheim
trondheim@mhu.no

ullensaker
ullensaker@mhu.no

Vestby
vestby@mhu.no

Ås
aas@mhu.no

Ytre Østfold
ytreostfold@mhu.no

ÅLESUNDSREGIONEN
aalesundsregionen@mhu.no

Det er i lokallagene det skjer!
Finn ut hva som skjer på Facebook, søk Mental Helse Ungdom  

«ditt lokallag» eller ta kontakt på epost.

- 1. mai kl.16.30 - 20.30 er det 
pysjkveld på Mai-senteret!

- 26. juni kl. 16.30 - 20.30 er det 
sommeravslutning på Mai-senteret

Vi har fast treffsted torsdager 
kl. 17 - 20 på Fjell og Øygarden 

psykiatriske dagsenter

- 3. mai treffsted og medlemsmøte 
på Alvimhaugen skole kl. 18.00

- 15. juni inviterer vi til klatring 
på Grensa i Halden kl. 10.20!

- 28. april skal vi dra på tur til 
Rush trampolinepark!

- 17. mai inviterer vi til 17.mai-
frokost

Vi har russeknuten «Hjelp en 
fremmed» i samarbeid med 

lokalrussen i Mosjøen.
10. mai arrangerer vi brettspill 

og tacokveld kl. 18-20 på 
Frivillighetssentralen!

24. – 26. mai skal vi på hyttetur 
til Sørlandet. Vi skal til 

Dyreparken, bade og fiske!
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Avsender
Mental Helse Ungdom
Dronningens gate 17
0154 Oslo

Har du forslag til tema for 
juni-nummeret? Send en mail 
til oda.archer@mhu.no.

NESTE
NUMMER


