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Hei Carina!
Hvordan har du det idag?

I dag er ting helt greit. Jeg har hatt et år ute av jobb på grunn av depresjon, og 
trodde jeg var ferdig, men det kommer og går. Det er litt som å gå ned i en mørk 
kjeller med en lommelykt som ikke helt funker. Du vet det er noe i kjelleren, men 
du vet ikke hva, og du vet heller aldri når den lommelykta slutter å fungere 

Hvorfor er du åpen om din egen psykiske 
helse på sosiale medier?

Fordi det er viktig, både for meg og samfunnet              Det hjelper kanskje ikke at 
jeg alene åpner meg, selv om jeg tror jeg nok greier å påvirke noen gjennom min 
aktivisme. Og det er jo det som er målet. Når man blir flere som viser at det ikke er 
tabu å ha en depresjon, spiseforstyrrelse, selvskade, også videre, kan man etter 
hvert velte på samfunnets syn på det hele. 

Hvilke fordeler og ulemper 
opplever du ved å være åpen om 
egen psykisk helse på sosiale 
medier?

Fordelene er at jeg får bearbeidet det og satt ord på ting som kan være vanskelig. 
Det kan være ting jeg ikke tør eller orker å snakke med psykologen om. 
Jeg får også tilbakemeldinger om at folk kjenner seg igjen, og det gir meg en 
følelse av å ikke være alene. Ulempen er at man blir fryktelig sårbar av det. Man 
har ikke noe privatliv på nett, og ved å dele får veldig mange ta del i det innerste. 
Det kan være sårt 

Hvem hjelper hvem når du 
åpner deg på sosile medier?

Der tror jeg man skal være så ærlig å si at man hjelper hverandre. Jeg legger ikke 
ut bare for å legge ut. Det er en slags terapi at jeg kan være så åpen, og ikke 
nødvendigvis måtte høre på alle andre også. Det er litt fælt å si, men ofte når 
man ønsker å snakke med noen, vinkler de samtalen til å handle om seg selv og 
sitt. Det er sånn vi kommuniserer, og er helt naturlig, men kan være utmattende. 
Det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om andre, men det er lettere å forholde seg til 
det skriftlig. 

Portrett:
Kroppsaktivist, instagrammen 
og foredragsholder
Carina Elisabeth Carlsen

Carina er utdannet 
vernepleier med videreutdanning i 

sexologi og tar nå en master i empower-
ment og helsefremmende arbeid. Samtidig 

driver hun instagramkontoen @Fetmenfattet hvor 
hun tar opp temaer rundt kropp, feminisme og psykisk 

helse. I tillegg jobber hun som rådgiver ved 
Likestillingssenteret, holder foredrag og er spaltist for 

magasinet Woman og kvinneguiden.no. 

I 2017 ble Carina nominert til både Jenteprisen og 
Skamløs prisen. 

Jeg bestemte meg for å kontakte Carina for blant annet å 
høre hvordan hun har opplevd det å være åpen på 

sosiale medier. 

Hvem er Carina Carlsen?

AV: Oda Archer

VISSTE DU AT det nå finnes omtrent 3 milliarder aktive sosiale 
medier-brukere i verden?

TIL SAMMENLIGNING trykkes det 480 millioner aviser verden 
over, over 1 milliard personbiler er registret, 2 milliarder per-
sonlige datamaskiner er i daglig bruk, det er solgt 1,5 milli-
arder tv-apparater, 1,7 milliarder mennesker har kredittkort 
og 2,1 milliarder en bankkonto. 

FARENE VED BRUKEN av sosiale medier har de siste årene fått 
mye plass i den offentlige debatten. Utsagn som «Facebook 
knyttes til stadig flere uheldige konsekvenser for den psykiske 
helsen vår.» og «Eksperter ber folk være oppmerksomme og ad-
varer spesielt folk med depressive symptomer.» preger samtalen. 
Det kan gå på helsen løs å se hvor fantastisk andre har det på 
ferieturer, hva de spiser og hvor ofte de trener. 

LIKEVEL ER DET GRUNNER til at vi fortsetter å bruke sosiale 
medier. Selv bruker jeg det for å bli underholdt og for å  holde 
meg oppdatert på hva venner gjør og på hva som foregår i 
 verden. Sosiale medier gjør det enklere å bygge bedrifter ved 
hjelp av kommunikasjon og markedsføring, og de gjør det 
mulig for oss å lære noe vi ikke kunne eller ikke visste fra før. 
SoMe knytter også mennesker sammen ved å gjøre det mulig 
å knytte bånd på tvers av landegrenser. Når grensene hviskes 
ut blir det lettere for mange å finne likesinnede og skape nye 
sosiale arenaer.  

FØLELSEN AV Å VÆRE ALENE, av å være mislykket, stygg og 
kanskje kjedelig er kjente bivirkninger av sosiale medier, men 

de samme kanalene kan altså også være plattformer for 
verdi- og ideskaping, læring, samarbeid og vennskap. 

Det kan kanskje være en fin tanke å ta med seg inn i 
julen og vinteren. 

I DETTE NUMMERET av Inspira tar vi for oss temaet 
sosiale medier og psykisk helse. 

God lesing! 

Oda Archer
Redaktør

leder

2 leder
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ut bare for å legge ut. Det er en slags terapi at jeg kan være så åpen, og ikke 
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man ønsker å snakke med noen, vinkler de samtalen til å handle om seg selv og 
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Er sosiale medier
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JUS OG SOSIALE MEDIER  
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Takk for 2018!
2018 har i likhet med 2017 vært et vekstår for Mental Helse 
Ungdom. Organisasjonen får stadig flere prosjekter og økono-
mien har styrket seg i forhold til fjoråret. Antallet lokallag har 
holdt seg stabilt gjennom hele året og per i dag har organisa-
sjonen 21 aktive lokallag, og antall medlemmer øker. 

Den politiske aktiviteten i organisasjonen har vært høy i 
2018, og vi har fått betydelig medieomtale. Lokallagene i 
Mental Helse Ungdom har gjort og gjør fortsatt en kjempe-
innsats. Uten lokallagene hadde det ikke vært noe Mental 
Helse Ungdom. De lokale tillitsvalgte driver lokallagene på 
frivillig basis, de drifter treffsteder sammen med medlemmer, 
og de gjør det meget godt. 

Treffstedsprosjektet ble i 2018 omgjort til treffstedsprogram-
met og er nå innført som varig program, som har som formål 
å understøtte og utvikle lokallagene. Gjennom treffsteds-
programmet tilbyr Mental Helse Ungdom kurs i treffsteds-
arbeid, lokallagsarbeid og brukermedvirkning. I 2018 har vi 
også klart å åpne nye treffsteder og utdannet flere kursledere 
og brukermedvirkere. 

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

Vi gleder oss utrolig mye til 2019!

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen,
Generalsekretær 

4 takk for i år



God jul og godt nyttår fra alle oss i administrasjonen.
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LO:KALT
Hva har skjedd i  

lokal lagene siden sist?

HANNE KALDESTAD BUHL
◆  Hvor gammel er du? 

24 år 

◆  Hvilket lokallag  
er du leder for? 
Ås

◆  Hvor mange år har du  
vært med i lokallaget?  
Ca 2,5 år 

◆  Har du noen skjulte  
talenter? 
Lager noen heilt  
fantastiske boller.

Takk for donasjoner!

I 2018 har vi merket en stor 
pågang i donasjoner og bidrag til 
organisasjonen. Donasjonene er 

doblet i forhold til samme periode 
i fjor.  Hovedårsaken er donasjoner 
gjennom Facebook. Det at personer 
velger oss som ideell organisasjon 

for sine bursdager, viser at folk 
setter pris på den jobben vi gjør for 
å få psykisk helse på dagsordenen. 

Vi håper den trenden fortsetter 
framover! Vi vil rette en stor takk 

til alle som bidrar for at alle skal ha 
en best mulig psykisk helse!



SOL   regn

Av Katarina Tarabczynska

1. Hvordan synes du det var å være med på ditt første 
treffsted?

Husker veldig lite fra mitt første treffstedet. Var rett 
og slett for nervøs til å huske så mye. Men det eg faktisk 
husker er at dei som tok i mot meg var veldig greie, noe 
som gjorde det litt enklere å komme neste gang. 

2. Hvordan er det å arrangere treffsted nå?
Går som oftest greit. Føler selvfølgelig litt ekstra 

press dei gangene det dukker opp nye folk, for eg vil jo 
gjerne at dei også skal føle at det blir enklere å komme 
tilbake igjen. 

3. Hva har det å være aktiv i lokallaget gjort for deg? 
Det har hjulpet veldig mye på den sosiale angsten 

min. Det er ingen der som dømmer deg uansett hvor 
lite eller mye du snakker. Det har også gitt meg en god 
del mer mestringsfølelse. 

4. Hvordan organiseres  driften av treffstedet hos 
dere? 

Det er som oftest styret som ordner med treffsted, 
der noen ordner spill og andre ordner snacks. Innimel-
lom kan det hende at medlemmer som ikke er med i 
styret også er med på å ordne spill. 

5. Har du noen tips til morsomme aktiviteter eller 
arrangementer andre lokallag kan holde? 

På nesten alle treffstedene vi har, så spiller vi brett-
spill. Dette har så langt vært en suksess. Det som er så 
greit med brettspill er at det en sosial aktivitet som er 
enkel og inkluderende samtidig som at det også er helt 
innenfor å bare se på hvis du ikke føler for å delta. 

5 kjappe til en 
lokallagsleder 
Hanne Kaldestad Buhl
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Sosiale medier
– det reelle problemet?

TEKST OG ILLUSTRASJON: KAREN JO FIKSDAHL

Forskning viser at kroppspress er en av de viktigste årsakene 
til at dagens barn og unge sliter med sin psykiske helse. 

Er sosiale medier det reelle problemet i denne debatten, eller 
er det samfunnet som problematiserer på overflaten til noe 

som ligger langt dypere?

Det sies at selv følelsen fungerer 
som psykens immunforsvar, har 
du lite av det står du mye svakere 
til å takle motgang og press.

8 Kroppspress og sosiale medier



Kroppspress, et resultat av sosial medier
Det sies at reklame tjener penger på dårlig selvtillit. 
At forbedringsindustrien aktivt bruker sosiale  medier 
som markedsføringsarena, gjør at sårbare barn og 
unge ufrivillig blir både publikum og kunder for deres 
kroppsfokuserte markedsføring. Bloggere og influen-
cere nyter personlig profitt av å promotere egen kropp 
som produkt og reklame. Dette medfører at følgerne 
deres kan oppleve annonsering som enkle, dyre og ytre 
løsninger på sine allerede eksisterende indre problem. 

I vår la Stortinget ut et forslag om kroppspress 
og reklameindustrien, som skal regulere markedsfø-
ringsloven og stramme inn blant annet regelverket for 
hva bloggere og influencere kan publisere på sosiale 
medier. I høst fremmet Forbruketilsynet et forslag til 
nye etiske retningslinjer. Forslaget krever merking av 
manipulerte bilder som ”skaper et falskt inntrykk  av 
utseende”, samt forbud mot promotering for ”inngrep 
eller injeksjoner som gir langvarig endring av utseende” 
skal hindre at barn og unge blir utsatt for kroppspress i 
sosiale medier.

Å styrke psykens immunforsvar
Det snakkes mye om selvtillit, hva 
presteres og hvor god er man til å 
prestere? Sosiale medier blir en arena 
for prestasjon og søken etter bekreftel-
se. Mange kan oppleve å prestere godt 
og mestre oppgaver på flere arenaer, 
men likevel uteblir den grunnleggende 
mestringsfølelsen. Det sies at selvfø-
lelsen fungerer som psykens immun-
forsvar, har du lite av det står du mye 
svakere til å takle motgang og press. 
Barn og unge trenger å tilegne seg 
mestringsstrategier for å takle livene 
sine. De trenger konstruktive verktøy 
som kritisk refleksjon og selvstendig dømmekraft, for 
å styrke sitt psykiske immunforsvar.

Mestring framfor prestasjon
I debatten om kroppspress, mener jeg at vi alle har et 
ansvar for å bevisstgjøre oss selv. Politikerne har valgt 
å angripe problematikken med lovreguleringer som 
skal skjerpe inn forbedringsindustriens markedsføring. 

Utfordringene med den reelle problematikken ligger 
dessverre langt dypere enn kroppspresset fra sosiale 
medier. Å anerkjenne kroppspress som det overordnede 
problemet blir som å behandle en psykisk syk pasient 
med bandasje. Kroppspress er et problem, men begre-
pet sier kun noe om overflaten på det reelle problemet. 
Det er på tide å løfte på den synlige bandasjen og 
behandle det dype såret. Vi trenger et fokusskifte, et 
mestringsfokus framfor et prestasjonsfokus. Hvis politiker-
ne velger å lovregulere de ytre påvirkningene, må noen 
andre ta ansvaret for å lære barn og unge å mestre sitt 
indre liv. Livsmestring styrker psykens immunforsvar, 
har man tilegnet seg gode mestringsstrategier er man 
rustet til å lettere kunne stå i mot det ytre presset fra 
sosiale medier. 

Ansvaret for egen psykiske helse
Når bloggere og influencere fremmer et usunt skjønn-
hetsideal for egne økonomiske gevinster, utnytter de 
ungdommens sårbarhet. Samtidig som de utfordrer 
samfunnets verdier er vi mediebrukere, som ’swiper’ 
og ’liker’ oss gjennom sosiale medier. Det er våre 
brukervaner som gjør sosiale medier til en attraktiv 

arena for personlig profitt. Det er vårt 
engasjement som opprettholder sosiale 
mediers makt. Vi kan umulig forvente 
at barn og unge tilegner seg kritisk 
refleksjon og selvstendig dømmekraft 
på egenhånd. Men vi kan forvente at 
samfunnet blir bevisst sitt ansvar om å 
gjøre hverandre oppmerksomme på at 
man har en psykisk helse og hvordan 
sosiale medier påvirker den. Noen må 
samtale om hvordan en god selvfølelse 
er grunnleggende for å opprettholde en 
god psykisk helse. Sammen kan vi styr-
ke fellesskapets psykiske immunforsvar 

mot det ytre presset. Men det viktigste er at vi lærer oss 
å utvikle forståelsen for at vi har en psykiske helse, og 
at vi opparbeider og bevisstgjør våre egne verdier. Jo 
mindre selvstendig dømmekraft og kritisk sans vi har, 
jo mer makt får sosiale medier til å påvirke våre liv. Jo 
svakere psykisk immunforsvar vi har, jo mer lar vi oss 
påvirke av sosiale medier.

Å anerkjenne 
kropps press som 
det overordnede 
problemet blir 
som å  behandle 
en psykisk syk 
pasient med 
 bandasje.
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1. Hvorfor påvirker sosiale medier oss?

For mange foregår en betydelig del av deres sosiale kontakt med 
andre via sosiale medier. Smartphones gjør det mulig å facetime, 
sende bilder og filmer til venner og familie via Snapchat og Instagram. 
Det gjør det mulig å være sosial på andre måter enn før vi hadde slike 
telefoner. Så vi kan si at digitale medier påvirker oss fordi de utvider 
de sosiale mulighetene.

2. Hvordan kan sosiale medier  
være med på å svekke den  
psykiske helsen?

Når sosiale medier brukes for å gjøre livet vanskelig for en person, for 
eksempel ved at bilder og filmer blir delt på Instagram, så er det veldig 
skadelig for den som blir rammet. Det kan komme helt overraskende, 
og den som blir utsatt har ingen kontroll på hvem som får se og ikke 
se. Å gjøre sånne ting mot en annen er et alvorlig overgrep, og mange 
av de som blir utsatt vil kunne ha det tungt på grunn at dette i lang tid 
etterpå.

3. Tenker du at sosiale medier  
kan være med på å styrke den  
psykiske helsen? 

Det er mange positive sider ved sosiale medier. Det gjør at man kan 
ha mer kontakt med de man ellers ikke ville hatt kontakt med. Det gir 
flere muligheter for sosial deltagelse med andre. 

Svar fra en ekspert  
– forsker Mona Iren Hauge
Jeg heter Mona-Iren Hauge og er forsker ved  Psykologisk 
 institutt og ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
 traumatisk stress. Temaer jeg forsker på er ungdom, identitet, 
oppvekst og hverdagsliv, og ulike måter å leve familieliv. 

Mental Helse Ungdom

Mona-Iren Hauge

10 sosiale medier
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4. Blir vi mindre sosiale  
av sosiale medier? 

Nei, kanskje tvert imot! Sosiale medier gjør at vi kan holde kontakt 
med mange flere enn vi ellers ville ha gjort. Kontakten er her og nå. 
Sosiale medier gjør mange mer sosiale enn de ellers ville ha vært.

5. Blir vi smartere  
av sosiale medier? 

Om vi blir smartere er ikke så lett å si. Men om vi lurer på noe, gjør 
smartphonen at vi kan finne det ut med en gang ved å søke på nettet. 
Det gjør at vi kan løse problemer raskere enn vi eller ville ha gjort.

6. Hva kan man gjøre om  
man selv eller noen man  
kjenner opplever mobbing  
på sosiale medier?

Støtt hverandre! Si ifra når noen skriver eller legger ut noe som ikke er 
greit! Stå sammen! Om noen legger ut noe om andre som er krenken-
de, si ifra til den det gjelder og til de som har lagt det ut. Bruk tjenester 
som slettmeg.no. Politiet har blant annet en anonym meldingstjeneste 
og kan hjelpe med å finne ut hvem som står bak dersom noe er lagt ut 
anonymt. Alle har et ansvar for å hindre at noen blir utsatt for overgrep 
på sosiale medier, ikke sitt på sidelinjen når du ser at noen blir utsatt.

7. Hvordan kan man  
bli mindre påvirket?

Det er mange positive sider med sosiale medier, men det kan også 
ta fokus bort fra andre ting i livet. Finn ut hvor stor plass mobilen for 
eksempel skal ha i hverdagen. Å ta noen timer fri fra mobiltelefonen 
kan være en fin øvelse for de av oss som alltid har mobilen innen 
rekkevidde. Mobilen er en ‘oppmerksomhetstyv’, den tar oppmerksom-
het og gjør at vi ser på den også når vi er sammen med andre. Legger 
vi den vekk, ser vi kanskje mer på de rundt oss og kanskje blir vi også 
mer oppmerksomme på hvordan vi egentlig har det. Det å være veldig 
opptatt av hva som foregår på sosiale medier kan være en måte å ikke 
forholde seg til seg selv.



Vi vet ikke egentlig om det finnes noe mer der ute. Bak den blanke
ruten som dekker den verden vi kaller “Glasshuset”. Livet i
glasshuset er ren og pur frihet. Og på den andre siden er det farlig.
Samleren vokter det han har kjært. Et milelangt fall i en avgrunn av
knuste skår som dekker hele gulvet der samleren går. Å ønske seg
dit det er helt uforsvarlig. Så ingen har noengang forsøkt.

Ikke kast stein i glasshus! Det er det første vi lærer. Det er den
eneste loven vi har og det er kun denne børen vi bærer. Vi er figurer
laget av tynnblåst glass. Med delikate linjer, malt med lette strøk. Vi
er stokket tett sammen så vi ikke tar plass. Vi skal kun stå til pynt,
være blankpolert og ripefri. Derfor leker vi ikke men konkurrerer i
skjønnhet for å vinne livsgaranti.

Vi eldes ikke, vi har ingen ujevnheter. Vi er transparente og har
ingenting å skjule. Det beste med oss er at vi kan leve slik for alltid.
Ingen grav, ingen slutt, ingen glemsel. En perfekt evighet med
samhold i glassrekkene. Tett i tett, vakre, urørlige og vellykket
oppstilt i kabinettet.

Samleren vil oss kun godt, for det er farlig der ute. Vi kan knuses i
småbiter og miste vår iboende verdi. For knust glass viser svakhet
og små, skarpe biter er ikke vakre. Så ikke kast stein i glasshus! Det
sier samleren alltid.

Arv er vår øverste utmerkelse, å flyttes til nyere og større kabinett
med enda vakrere, vellykkede sett.

Jeg er ikke like blank som de andre. Jeg er matt og har mange riper
og kakk som bryter overflaten og mangler lakk. Det vil ikke hjelpe å
male over det gamle, jeg er ikke akkurat idealet.

Men det finnes en løsning sier samleren. Jeg kan få stå helt bakerst,
skjult og enda tettere blant de som er estetisk fine. Da slipper noen
å se de stygge ripene mine.

Her bakerst i hyllen går det rykter om dukker laget av plast. De er
durable og sterke og leker livlig utenfor glasshuset. For de frykter
ikke fall, slag eller steiner, de kan ikke knuse. Om et øye skulle
mangle så får de en knapp. Og et hull i en kjole får en fargerik lapp.
De får pleie med hårstell, små senger og klær. Men… Det er bare en
myte som det snakkes om her.

Likevel drømmer jeg, en glassfigur, om å få leve i plastdukkenes
farlige natur. Å få omsorg og lek selv om jeg er feilprodusert. I myke
barnehender som ikke søker perfeksjon, men er takknemlig for det
jeg er uten lengsel etter sjelden og eksklusiv produksjon.
Så nå gjør jeg stikk motsatt av det jeg alltid har lært. Hvis du var
som meg ville du sett at det er helt umulig å leve lykkelig her. I
disse stive, kalde radene er det fullstendig uoppnåelig. Jeg plukker
opp en stein og sikter for å knuse en rute, kaster stein i glasshus,
kaster stein etter frihet, om så bare i det jeg faller, der ute.

Glass- 
huset 
AV MARTA ENGEVIK FJÆREIDE
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Vi vet ikke egentlig om det finnes noe mer der ute. Bak den blanke
ruten som dekker den verden vi kaller “Glasshuset”. Livet i
glasshuset er ren og pur frihet. Og på den andre siden er det farlig.
Samleren vokter det han har kjært. Et milelangt fall i en avgrunn av
knuste skår som dekker hele gulvet der samleren går. Å ønske seg
dit det er helt uforsvarlig. Så ingen har noengang forsøkt.

Ikke kast stein i glasshus! Det er det første vi lærer. Det er den
eneste loven vi har og det er kun denne børen vi bærer. Vi er figurer
laget av tynnblåst glass. Med delikate linjer, malt med lette strøk. Vi
er stokket tett sammen så vi ikke tar plass. Vi skal kun stå til pynt,
være blankpolert og ripefri. Derfor leker vi ikke men konkurrerer i
skjønnhet for å vinne livsgaranti.

Vi eldes ikke, vi har ingen ujevnheter. Vi er transparente og har
ingenting å skjule. Det beste med oss er at vi kan leve slik for alltid.
Ingen grav, ingen slutt, ingen glemsel. En perfekt evighet med
samhold i glassrekkene. Tett i tett, vakre, urørlige og vellykket
oppstilt i kabinettet.

Samleren vil oss kun godt, for det er farlig der ute. Vi kan knuses i
småbiter og miste vår iboende verdi. For knust glass viser svakhet
og små, skarpe biter er ikke vakre. Så ikke kast stein i glasshus! Det
sier samleren alltid.

Arv er vår øverste utmerkelse, å flyttes til nyere og større kabinett
med enda vakrere, vellykkede sett.

Jeg er ikke like blank som de andre. Jeg er matt og har mange riper
og kakk som bryter overflaten og mangler lakk. Det vil ikke hjelpe å
male over det gamle, jeg er ikke akkurat idealet.

Men det finnes en løsning sier samleren. Jeg kan få stå helt bakerst,
skjult og enda tettere blant de som er estetisk fine. Da slipper noen
å se de stygge ripene mine.

Her bakerst i hyllen går det rykter om dukker laget av plast. De er
durable og sterke og leker livlig utenfor glasshuset. For de frykter
ikke fall, slag eller steiner, de kan ikke knuse. Om et øye skulle
mangle så får de en knapp. Og et hull i en kjole får en fargerik lapp.
De får pleie med hårstell, små senger og klær. Men… Det er bare en
myte som det snakkes om her.

Likevel drømmer jeg, en glassfigur, om å få leve i plastdukkenes
farlige natur. Å få omsorg og lek selv om jeg er feilprodusert. I myke
barnehender som ikke søker perfeksjon, men er takknemlig for det
jeg er uten lengsel etter sjelden og eksklusiv produksjon.
Så nå gjør jeg stikk motsatt av det jeg alltid har lært. Hvis du var
som meg ville du sett at det er helt umulig å leve lykkelig her. I
disse stive, kalde radene er det fullstendig uoppnåelig. Jeg plukker
opp en stein og sikter for å knuse en rute, kaster stein i glasshus,
kaster stein etter frihet, om så bare i det jeg faller, der ute. IL
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Dersom du ytrer deg i sosiale medier, 
kan dette få betydning og konsekvenser. 

Sosiale medier er nettsider og apper som tilrettelegger 
for å skape og dele innhold, herunder å delta i sosiale 
nettverk. Facebook er kanskje mest vanlig, men også 
twitter, Instagram, Snapchat og YouTube har samme 
formål. Slike medier har endret måten vi kommunise-
rer på, både i hverdagen og i jobbsammenheng.  Sosiale 
medier brukes til å kommunisere med andre brukere, 
men også til nyhetsformidling, i markedsføring, ved 
politiske ytringer og i offentlig informasjon osv.

Tenk igjennom hva du deler
Veien fra tanke til formidling er kort sett i denne 
sammen heng. Innholdet er ikke nødvendigvis alltid 
like gjennomtenkt samtidig som budskapet kan nå et 
stort antall lesere umiddelbart. Det blir dermed svært 
viktig å tenke grundig gjennom hva som kommuniseres 
og deles. 

I et arbeidsforhold er dette svært viktig.  En ytring 
kan skape problemer for både arbeidsgiver og den 

ansatte selv. I ytterste konsekvens kan en ytring gi 
grunnlag for arbeidsrettslige sanksjoner i form av en 
oppsigelse eller i verste fall en avskjed. Ytringsfriheten 
står her mot arbeidstakers lojalitetsplikt i et arbeids-
forhold. Sentrale momenter i vurderingen vil være 
ytringens innhold og form, om ytringen kan  forveksles 
med arbeidsgivers standpunkt, forholdet til den 
ansattes funksjon, formålet med ytringen og ytringens 
skadepotensiale. Dersom en ytring i sosiale medier blir 
ansett som illojal, vil dette kunne medføre en advarsel 
eller i ytterste konsekvens en oppsigelse eller avskjed. 

Noen ytringer er straffbare
Det som kan være et større problem, er de gangene 
ytringene går direkte ut over enkeltpersoner eller 
grupper, f.eks. i form av mobbing, rasisme og trusler. 
Ytringen kan være straffbar. Straffeloven har bestem-
melser som rammer trusler. Gjennom mobbing kan 
det komme ytringer som «jeg skal banke dritten ut av 
det stygge trynet ditt» eller «du må faen meg passe deg 
eller så …».  Disse uttalelser vil kunne være straff-
bare. Medvirkning til slike uttalelser er også straffbart. 

JUS  
og Sosiale medier
AV ADVOKAT/PARTNER NIELS-CHRISTIAN SCHELVER PETERSEN, ADVOKATFIRMAET LEGAL AS
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Dersom det kun er én person i en gruppe som kommer 
med trusler, mens de andre i gruppen støtter opp om 
trusselen, vil de andre kunne dømmes på lik linje med 
den som rent faktisk ytrer trusselen.

Straffeloven har også bestemmelser som verner om 
privatlivets fred. Uttalelser som ikke er alvorlige nok til 
å være en trussel etter straffeloven, vil fort kunne kom-
me inn under denne straffebestemmelsen. Bestemmel-
sen omhandler også plagsom og hensynsløs oppførsel. 

Straffeloven har videre bestemmelser som forbyr 
diskriminerende eller hatefull ytring. En trenger ikke 
være mye inne på sosiale medier for å se at det er svært 
mange rasistiske ytringer.

Flere ytringer som blir lagt ut på sosiale medier, har 
konkrete mottakere. En kan imidlertid raskt miste eier-
skap over egne ytringer så snart de blir lagt ut på sosiale 
medier fordi de deles videre. Den som deler en slik 
ytring er også ansvarlig for innholdet. Ytringer som en 
selv formidler, kan derfor rekke lenger enn det en selv 
hadde tenkt. Dette understreker igjen at en skal være 
varsom med hvilke ytringer en velger å dele. 

OM:
ADVOKATBISTAND FOR MENTAL 
HELSE UNGDOMS MEDLEMMER 

Som medlem av Mental Helse Ungdom 
får du advokatbistand til svært gunstige 
priser hos advokatfirmaet Legal AS. 

Vi bistår i saker som for eksempel 
 omhandler:

 ◆ Familierettslige forhold
 ◆ Avtalerettslige saker (bla. saker om 

fast eiendom/utleie) 
 ◆ Forretningsforhold/selskapsrett, saker 

som gjelder tvangsinngrep fra det 
offentlige (psykisk helsevern etc.) 

 ◆ Straffesaker

Vi bistår i saker med fri rettshjelp. Første 
samtale og innledende bistand på e-post 
og telefon er helt gratis. En slik telefon-
samtale koster derfor ingenting. Det kan 
spare deg for mye. 

Kontakt:  
e-post: nc@legal.no
telefon: 51538260

jus og sosiale medier 15



Ikke begrens deg selv, 
vær deg selv!
AV HOSHIAR NAKKESTAD

Bekymringer er noe de fleste mennesker har daglig,  
men kanskje man bør bruke mindre tid på dem? 
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Når fortiden stjeler nattesøvnen
Tenker du mye på fortiden? Hvis tanker om fortiden gir 
flere negative følelser enn positive, så er det lite hen-
siktsmessig å bruke tid på dem. 

Veldig mange av oss tror at hendelser som skjer i 
livet er skjebnebestemt. Jeg har snakket med noen som 
mener at deres livssituasjon i dag er slik på grunn av en 
tidligere hendelse, og at situasjonen derfor er umulig 
å endre. Jeg er enig at fortiden ikke kan endres, men 
mener likevel at alle har et valg om å endre  fremtiden. 

Perfekt på nett
Ofte når vi sliter med å ta valg for frem-
tiden kan man bli møtt med svaret “du 
kan bli hva du vil med hardt arbeid”. Det 
mange ikke utdyper er hva dette inne-
bærer. De fleste unge vet ikke hva de vil 
bli og hardt arbeid høres ut som at man 
må slite seg ut. Dette kan være med å øke 
presset som mange allerede er under. 

De siste årene har flere unge fortalt 
om et press på å gjøre det bra på skolen, 
velge riktig karriereveg, være godt trente, 
ha et fantastisk kosthold, samt være 
 perfekte på Instagram. 

Toppidrettsutøvere som Cristiano Ronaldo jobber 
beinhardt og er konger på sosiale medier. Han har kult 
hår, har trent kropp, er god i fotball, og bare seiler gjen-
nom livet, virker det som. Det vi ikke ser er alle som 
jobber for han og hvor gjennomorganisert livet hans er. 

Hvordan skal ungdommer styre alle disse delene av 
livet sitt alene? Familie, venner, sosiale medier, gode 
karakterer, trening 3-5 ganger i uka, sunt kosthold, nok 
søvn, tjene penger, the list goes on and on. 

Velg å leve på en måte som gjør deg glad, og sats. 
Det verste som kan skje at det ikke går som planlagt. 
Men det er ikke verdens undergang er det?

Det viktigste er hva jeg tenker om meg selv
Jeg husker et ordtak som går slik: Når du er tenåring 
bekymrer du deg for hva andre tenker om deg, når du 
er 40 driter du i hva andre tenker om deg, og når du er 
60 innser du at ingen har tenkt på deg. 

Dette er kanskje litt hardt, men det jeg bruker å si er 
hva andre tenker om meg, ikke er min sak, men heller 
deres problem. Det er viktigere hva jeg tenker om meg 

selv, og hvis det er noen som tenker på meg, så handler 
nok det om at de lurer på hva jeg tenker om dem. 

Takknemlig 
Dessverre begrenser mange seg selv og sitt potensiale i 
frykt for hva andre kan si og mene om dem. Jeg håper 
at du kan begynne å være takknemlig for den du er. Er 
det vanskelig å komme på noe du kan være takknemlig 
for? Start med at du kan være takknemlig for evnen til 
å tenke selv. Det er de små tingene rett foran oss vi ig-

norer som gjør at vi glemmer oss selv. Jeg 
håper du kan slutte å bekymre deg så mye 
over hvordan du fremstår og slutte å ligge 
våken om nettene og tenke på fortiden. 

Livet ditt nå er et resultat av flere valg. 
Det kan være personer rundt deg som har 
tatt mange valg for deg, men du er også 
med på det nå. Du har kraften til å løse 
mange av problemene dine selv. Alle små 
valg du foretar i dag, og resten av ditt liv, 
vil gi deg et resultat av livet ditt.  
Lykke til. 

Velg å leve på 
en måte som 
gjør deg glad, 
og sats. Det 
verste som 
kan skje at det 
ikke går som 
 planlagt.
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OM:
 
HOSHIAR NAKKESTAD

 ◆ Utdannet som Barne- og ungdomsar-
beider

 ◆ 3D design og film produksjon, og 
holder foredrag innen motivasjon, 
integrering, vold og psykisk helse.

 ◆ Nettside: https://www.hoshiar.no/
 ◆ Facebook: https://www.facebook.com/

hoshiar.no/



LANDSMØTET 2018
AV: MARTINE ANTONSEN, LANDSLEDER

Kort oppsummering av det viktigste årets landsmøte vedtok.

I oktober holdt Mental Helse 
 Ungdom sitt landsmøte. Lands-
møtet er organisasjonenes øverste 
beslutningsorgan. Her avgjøres 
hvem vi skal være, hva vi skal gjøre 
og hvem som skal ha ansvaret for at 
det som blir vedtatt blir gjort over 
de neste to årene.

Hvem skal vi være?
Dette defineres av vedtektene. 
Det ble på landsmøte ikke gjort 
noen store endringer i vedtektene. 
De viktigste endringene er innfø-
ringen av frist på to uker for å få 
sendt sakspapirene til landsmøtet 
ut til  delegatene, at oppnevning til 
 Mental Helses fylkesstyrer skal gjø-
res av sentralstyre og at lokal lagene 
skal velge delegater til landsmøte 
hvert år.

Hva skal vi gjøre?
Landsmøte har vedtatt alle våre 
politiske standpunkter. Vi bruker 
bl.a. brukerrepresentasjon, hørings-
svar og direkte påvirkningsarbeid 
som virkemiddel for å oppnå vårt 
formål, alle barn og unge skal ha en 
best mulig psykisk helse og ingen 
skal ha det så vanskelig at døden blir 
eneste utvei. 

Landsmøte vedtok at våre tre 
viktigste saker for de neste to årene 

er medvirkning, forebygging, helse-
fremmende tiltak og psykisk helse 
i skolen. En annen klar bestilling 
fra landsmøtet var at vi er fornøyde 
med målsetningene i pakkeforløpe-
ne, men må følge med på helsetje-
nestene for å sikre at de oppnås. Vi 
skal også delta aktivt i evalueringen 
av pakkeforløpene for å sikre at de 
unge brukernes stemme blir hørt.

Det ble også vedtatt noen politis-
ke standpunkter knyttet til mino-
riteter, et område vi ikke har hatt 
noe spesiell politikk på tidligere. 
Oppsummert tok landsmøte stilling 
til rasisme og diskriminering, barn 
på flukt, bruk av alderstester og 
midlertidige oppholdstillatelser, kul-
tursensitivitet i psykisk helsevern og 
oppfølging av adopterte, LHBTQI 
– personer og norsk urbefolkning.

Navnet vårt
Mental Helse Ungdom har ved 
flere anledninger fått innspill på 
organisasjonens navn, spørsmålene 
dreier seg om hvilke navn som er 
formålstjenlig. Landsmøtet i 2016 
ønsket at det skulle utredes fordeler 
og ulemper ved et eventuelt navne-
bytte. Sentralstyret har utført dette 
og presenterte resultatene for årets 
landsmøte. Landsmøtet slutter seg 
til utredningen fra Sentralstyret og 

vedtok å bytte navn på organisa-
sjonen. Sentralstyret får i oppdrag 
å komme frem til et forslag til nytt 
navn på bakgrunn av utredningen, 
samt gjennomføre en prosess med 
å forberede og begrunne et navne-
bytte. Prosessen skal forankres 
blant medlemmene, lokallagene og 
Mental Helse. Dette betyr at vi skal 
bytte navn på organisasjonen og at 
dere som leser dette kan komme 
med forslag til nytt navn (send inn 
forslag til post@mhu.no).

Jeg ønsker å belyse noen viktige 
resultater fra utredningen. Dagens 
navn skaper sterke assosiasjoner om 
psykisk lidelse. Dette ser ut til å be-
grense hvem som blir medlemmer. 
Det viser seg å være høy terskel for 
unge å assosieres med oss og med-
lemmer opplever ubehag ved å si at 
man deltar på våre aktiviteter. Det 
er også et klart flertall som oppfatter 
«mental helse» som et mer positivt 
ladet begrep enn «psykisk helse». 
Forslag til navn som inkluderer be-
grepet «psykisk helse» - eller psykisk 
i annen forbindelse, vil derfor ikke 
være aktuelle.

Hvem har fått ansvaret?
Det er Sentralstyre som skal sørge 
for at vi når alle de politiske og 
organisatoriske målene som lands-
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møtet har satt. Landsmøtet valgte 
Martine Antonsen (MHU Ås) til 
landsleder, Mille Falstad (MHU 
Horten) til første nestleder,  Thomas 
Frey (MHU Vestby) til andre 
nestleder. Styremedlemmer: Bene-
dikte-Marie Lio, Christian Èmil 
Syvertsen (MHU Østre-Agder), 
Marius O. Rønning (MHU Trond-
heim), Christian H. Ruud (MHU 
Lillehammer), Vara: Aleksandra 
A. Lønøy (MHU Sotra) og Guro 
Bratbakk (MHU Trondheim). 

Desisjonskomiteen skal  følge 
med på at Sentralstyret styrer 
organisasjonen etter våre egne 
vedtekter, program, retningslinjer, 
og lovlig besluttede vedtak. De kan 
foreta tolkninger av vedtektene. 
Dette skal de levere rapport på til 
neste landsmøte. Videre er det også 
denne komiteens ansvar og behand-
le eventuelle anker på forføyninger. 
Landsmøtet har valgt Elisabeth J. 
Engan, Solveig Ø. Berntzen, Trond-
Erik Høyvik og Marianne-Sophie 

Myrèn til denne komiteen.
Valgkomiteen skal legge fram 

anbefaling på sammensetningen av 
Sentralstyret og desisjonskomite for 
neste landsmøte. Disse to årene skal 
denne komiteen jobbe med å finne 
den beste mulige sammensetningen 
av medlemmer for organisasjonens 
beste. Landsmøtet valgte Elise Jonas, 
Kent Ove Bogfjelldal og Remi 
Lønøy til denne komiteen.

Martine Antonsen

LANDSLEDER

Thomas Frey

FØRSTE NESTLEDER

Mille Falstad

ANDRE NESTLEDER

Ch
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STYREMEDLEM

Ch
ristia

n H. Ruud

STYREMEDLEM

Mariu
s O. Rønning

STYREMEDLEM

Be
nedikte-Marie Lio 

STYREMEDLEMAle
ksandra A. Lønøy

VARA

Guro Bratbakk

VARA
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JEG ER BARE 27, men i SoMe-verden er jeg et fossil. 
Jeg vokste opp med Windows 95 og hashtag var fir-
kanten på fasttelefonen. Jeg er så gammel at jeg hadde 
piczoside og MSN-konto. Så utgammel at jeg husker 
Myspace og fødselen til Twitter. Likevel husker jeg godt 
hvor viktig disse tingene var for meg da. 

I DAG SNAKKER MAN mye om jaget etter likes på 
Facebook eller følgere på Instagram og at dagens unge 
bukker under for presset for å oppnå mest mulig 
respons. Presset kom likevel lenge før Facebook. Jeg 
husker godt da Twitter var nytt og kampen om å få 
flest mulig følgere var et av livets store mål. Jeg erindrer 
godt de utallige timene jeg brukte for å få flest mulig 
sidevisninger på Piczo-hjemmesiden min og sorgen jeg 
følte de dagene jeg “bare” hadde hatt femti besøk. 

AT SOSIALE MEDIER kan påvirke deg negativt er altså 
ikke et særlig nytt fenomen lenger. Jeg var en preteen 
da sosiale medier begynte å få sitt inntog i Norge og 
kjente mye på sårbarheten. Med Facebook og blogger 
er alt enda mer tilgjengelig og jeg kjenner jeg er glad jeg 
har bikket midten av 20-årene. Selv nå som det noen-
lunde oppegående mennesket jeg er, kan jeg kjenne det 
stikker litt hvis ingen deler statusoppdateringen min. 
Jeg lar meg ikke påvirke… påstår jeg, men kl 00:01 på 
bursdagen min, sitter jeg spent og venter på bursdags-
hilsener fra folk jeg ikke lenger husker hvorfor jeg er 
“venn” med.

SELV OM MINE MEST SÅRBARE ÅR fant sted lenge 
før Facebook, har jeg ingen problemer med å forstå 
at dagens unge kjenner på presset. Presset om å bli 
akseptert, sett og anerkjent. Jeg var heldig som vokste 
opp i SoMe sin spede begynnelse og at jeg derfor i 
stor grad slapp unna dagens jag. Selv i en alder av 27 
kjenner jeg en glede hvis jeg får likes eller noen deler 

#UtenFilter

Andrea Holst 
skriver fast for  
Inspira. Hun har 
tidligere utgitt 
boken «Tør 
du» om sine 
 erfaringer med 
psykiske lidelser.
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innlegget mitt. Likevel tror jeg ikke at jeg kjenner på 
en brøkdel av det dagens unge gjør. Det jeg husker 
fra Piczo, Nettby og MSN var intenst, tidkrevende og 
utrolig viktig for meg den gang. Nå når jeg begynner å 
få noen år på baken, har jeg lært meg å bli mer bevisst 
på mine egne reaksjoner. En evne som er vanskelig å ta 
innover seg i ung alder. Jeg verdsetter vennene jeg har i 
virkeligheten og er mindre opptatt av hva som skjer på 
det store nettet.

VI BRUKER SÅ MYE TID på sosiale medier at virke-
ligheten nesten er blitt mindre viktig. I den virtuelle 
verden kan vi fra våre smarte telefoner få vite hva folk 
vi ikke kjenner mener om ting vi egentlig ikke bryr oss 
om. Muligheten til å gjemme seg bak et tastatur gjør 
oss både kyniske og til tider ondskapsfulle. Vi er blitt 
mindre og mindre taktfulle i vår omtale av hverandre 
og vi gjemmer oss bak at vi “bare er ærlige”. De som 

uttaler dette ansikt til ansikt, ville vi kalt drittsekker. 
På internett glemmer vi lett at det er mennesker bak 
tastaturet. 

MED BAKGRUNN som alvorlig psykisk syk er jeg ikke 
redd for å innrømme at jeg har kjent på sårbarhet på 
nettet. I min verste isolasjonsperiode brukte jeg mye 
tid på sosiale medier. Jeg ble besatt av livene til både 
venner, bekjente og folk jeg knapt nok visste hvem var. 
Jevnaldrende fikk barn, utdannelse, gode jobber, giftet 
seg og levde tilsynelatende perfekte liv. Jeg gravde meg 
ned i selvmedlidenhet og sjalusi over livene jeg skulle 
ønske jeg hadde. Da jeg begynte å bli bedre og kom i 
snakk med disse “virtuelle” personene innså jeg hvor 
feil det var å være misunnelig. Livet er ikke det som 
skjer på Facebook. Livet er det vi veldig sjelden velger 
å dele med tusen “venner”. Jeg har sett igjennom min 
egen facebook og måttet innse at jeg er akkurat som 
alle andre. 5 år som alvorlig psykisk syk og likevel har 
jeg bare smilende bilder av meg selv på de få gode 
dagene jeg hadde. 

SVÆRT FÅ MENNESKER legger ut en statusoppdate-
ring om hvor miserabel de føler seg fordi de har mistet 
jobben, gått gjennom samlivsbrudd eller sliter med 
psykose. Slike ting holdes fortsatt innenfor husets fire 
vegger og er ikke internett verdig. Jeg forstår hvorfor, 
samtidig som at jeg finner det ganske trist. Hadde jeg 
fått velge ville jeg heller hatt en smakebit av en små-
barnsforelders rotete hjem framfor et glansbilde av en 
penere middag blurret ut av fire filtere. Jeg skulle ønske 
at vi var mer modig og heller kunne vist hva det vil si 
å leve slik at dagens tenåringer kunne se at livet ikke 
alltid er noe man kan surfe seg gjennom. Jeg skal prøve 
å ta det skrittet selv… være mer ærlig. Mon tro hvor 
mange likes jeg får?

5 år som alvorlig psykisk 
syk og likevel har jeg bare 

smilende bilder av meg selv.

ærlig talt 21



Hvorfor bør gutter og unge 
menn snakke mer om følelser? 
Og hvorfor bør helsearbeidere 

være kritiske til bruken av 
 sosiale medier? 

Dette er temaer som ble tatt 
opp da  Inspira møtte Helsebror 
Per Arthur  Andersen i oktober. 
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Hvorfor er det viktig å rette fokus mot gutters 
 psykiske helse?

Fordi det ikke har blitt gjort så mye før, fordi vi vet 
at det er høyere selvmordstall blant menn og at flere 
driver med rus og fordi jeg vet at om vi klarer å gi et 
tilpasset tilbud kan mye bli forbygget. 

Hvordan bruker helsestasjonen for gutter Face-
book og Snapchat for å nå ut til guttene? 

Vi bruker sosiale medier mest til å informere om 
tilbud og ufarliggjøre. Personlig er jeg skeptisk til den 
økende graden av sosiale medier rettet mot ungdom, 
spesielt i forhold til kroppspress og nettmobbing. Jeg 
synes også det er rart at vi i helsetjenestene skal bruke 
de samme verktøyene som vi oppfordrer ungdom til å 
ikke bruke så mye. Jeg tenker derfor at om vi skal være 
mer tilgjengelige bør vi ha egne plattformer som ikke 
baserer seg på likes og delinger. 

Så du mener at helsearbeidere ikke burde bruke 
sosiale medier som en kommunikasjonsplattform 
rettet mot unge?

Some er bra som opplysningsverktøy fordi du kan 
synliggjøre tjenesten og informere om åpningstider og 
sånt, men når du skal yte dine tjenester på some da 
skjer det noe galt, tenker jeg. Det er mye fordi vi helse-
arbeidere har dokumentasjonsplikt og må journalføre 
samtaler, men også fordi det er vanskeligere å gi omsorg 
når man snakker til en skjerm. Da burde man heller 
vise til annen hjelp.

Likevel mener jeg at Helsesista, for eksempel, gjør 
en fantastisk jobb med å synliggjøre og normalisere 
 tingene, men at alle helsesøstre skal ta etter henne blir 
feil. Å bruke some til å skape kontakt kan fungere bra, 
men den rollen går ut på at du er en venn som unge 
alltid kan ta kontakt med og det vil ikke funke for alle. 

Hva spør guttene som oppsøker deg om?

Alt fra usikkerhet rundt penisstørrelse, ereksjons-
evne, overgrep, kosthold, fysisk utvikling i forhold til 
pubertet, kjærlighetssorg, legning, følelser, kroppspress. 
Alt mulig egentlig!

Har du i ditt yrke opplevd at det er ulikheter 
mellom hva gutter og jenter snakker om? 

Ja, etter min erfaring sitter jenter ofte med en større 
aksept for at de har utfordringer enn det gutter gjør. 
Det gjelder også psykiske helseutfordringer. De er flin-
kere til å tillate seg å føle det de føler og gir seg selv rom 
til å grine for eksempel. Mitt inntrykk er at dette er noe 
mange gutter ikke føler at er der. Det handler kanskje 
om at gammel maskulinitet gjerne henger igjen. 

Hva bør gjøres for at gutter og unge menn får 
en bedret psykisk helse? 

Å kommunisere at det ligger mye styrke i det å 
be om hjelp, for gjør man det bryter man med det 
 maskuline idealet og det krever styrke. På helsestasjo-
nen er det mange av guttene som kommer inn som 
har vanskelig for å snakke om følelser. De har ofte gått 
rundt og følt på at ting er vanskelig og at det ligger en 
klump i magen de ikke har kontroll på, og så har de 
en tanke om at dette er noe de skal tåle. De trenger 
forståelse for at det er lov å føle på ting, for følelsen av å 
ikke være god nok, å mislykkes, blir ikke lettere å takle 
om man skal gå med dem alene. 

Hvilke oppfordringer har du til gutter som sliter 
psykisk? 

Ikke dytt det vekk eller undertrykk det. Det er lov 
å være lei seg, men du bør ta læring fra det, og hvis du 
ikke klarer det så snakk med noen som kan gi deg den 
lærdommen. Bruk de du har rundt deg, som famille, 
venner, lærere, miljøarbeidere, helsesøstere eller en 
lege. Innse at du ikke er alene når du har det vondt. 
De  fleste har følt på akkurat det samme en gang i livet. 
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OM:
 
HELSESTASJON FOR GUTTER

 ◆ Adresse:  
Drammenvegen 60, Frogner 

 ◆ Åpningstider: hver onsdag 
fra 16-19 

 ◆ For hvem? Alle gutter i 
alderen i 12 til 25 år. Vi har 
dørene åpne for gutter som 
kommer utenfra kommune-
grensen også. 

 ◆ Ansatte: Stefan Pigot, lege 

Thomas Tollefsen, psykolog 
Einar Seierstad, sykepleier 
Per Arthur Andersen, helse-
bror 

 ◆ Det finnes også helse-
stasjon for gutter i Elverum 
og  Bærum. Mange vanlige 
helsestasjoner i Norge har 
dager som kun er åpne for 
gutter. 

 
HELSEBROR

 ◆ Alder: 31 år
 ◆ Bakgrunn: Har syke-

pleiererfaring fra arbeid 
med døende. Utdannet seg 
til helsesøster for 2 år siden.

 ◆ Bokanbefaling: Victor E. 
Frankl – «Man’s search for 
meaning». 

 ◆ Favoritt tv-serie for tiden: 
Rick and Morty på Netflix



Oss to mot verden
AV: KLARA RÅBU

Det var jeg som ringte. Fikk deg til å komme. Kun én telefonsamtale, 
så skulle det være over. Jeg burde aldri ringt, jeg vet det. Men jeg 
visste ikke at ting kunne gå så galt. 

«Han snakket alltid om deg», sa moren din. «Han hadde ønsket at 
du skulle ha tegneseriesamlingen hans. De hadde ingen andre barn, 
så hva skulle de med den», sa hun. Det knøt seg i magen. Jeg kunne 
ikke ta imot. Det ble helt feil. Hadde hun bare visst hvordan ting 
egentlig var. At det var jeg som hadde ringt. Sendt sønnen hennes 
inn i løvens hule. Tårene trillet. «Dere satt jo alltid på loftet og leste. 
Jeg vil gjerne at du skal ha bladene.» «Det går ikke», hadde jeg sagt. 
Hun hadde insistert og satt de igjen.

Jeg hadde tålt det så mange ganger. Da tåler du det én gang, hadde 
jeg tenkt. Ingen tar skade av en liten runde. Og i hvert fall ikke du. 
For du var jo ikke redd for noe. Dessuten hadde jeg tenkt at det 
nesten var din egen feil. Du valgte selv å stille opp i Byggmester Bob 
t-skjorte første skoledag. Ingen gjør det. Ikke i sjetteklasse. Og hadde 
det vært meg som hadde dine gedigne fortenner hadde jeg kledd meg 
så nøytralt at jeg gikk i ett med veggen. 

Alt skulle være over om jeg bare fikk deg til å komme til skogen den 
kvelden. Det lovet de. Jeg skulle ønske jeg ikke var så feig. At jeg lot 
være, men jeg ville bare så gjerne bli kvitt den konstante klumpen i 
magen. Slippe å alltid se meg over skulderen. Jeg burde sikkert advart 
deg, men jeg visste ikke om tråden. De sa at om jeg sa noe til deg så 
brøt jeg avtalen. Kanskje hadde du vært mer observant om jeg hadde 
fortalt? Du hadde sikkert klart å late som ingenting selv om du visste. 
Kanskje hadde det fremdeles vært team HC, Hulken og Captain? 
Men jeg var så jævlig feig og sa ingenting.

Om konkurransen 
Skriv 2018
Skriv er en konkur-
ranse hvor Mental 
Helse Ungdom i 
samarbeid med bladet 
Psykisk helse invit-
erer unge opp til 30 
år til å skrive enten 
en novelle, korttekst 
eller dikt. Hvert år 
har konkurransen et 
ulikt tema. I 2018 var 
temaet «Likeverd» og 
Klara Råbu vant med 
sin tekst «Oss to mot 
verden». 
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«Come on Captain», pleide du å si. Vi satt alltid oppe på 
loftet ditt og leste tegneserier. Jeg var Captain America. 
Du var Hulken. Vi reddet verden fra loftet ditt. Fanget skurker og 
monstre. «Er du aldri redd», spurte jeg. «Hva har Hulken å være redd 
for», sa du. «Jeg er 213 cm og veier 468kg. Jeg har ingen å frykte», 
lo du. «Nei, jeg mener det», sa jeg alvorlig. «Du må slutte å være så 
redd», sa du. «Det er oss to mot verden.» 

Jeg husker godt dagen du startet i klassen. Jeg somlet som vanlig med 
å pakke sekken idet skoledagen var over. Jeg ventet på det rette tids-
punktet til å stikke. «Hei», sa du. Jeg scannet klasserommet. Ingen 
måtte se at jeg snakket med deg. Var det en ting jeg ikke trengte så 
var det å bli sett med kaningutten. «Hei», sa jeg. «Vi skulle ikke slå 
følge hjem fra skolen», spurte du. Han kunne spurt alle andre, men 
valgte å spørre meg. Lykkefølelsen spredte seg ut til fingerspissene. 
Men jeg måtte si nei. Å si ja til det var som å kjøre dampveivals gjen-
nom et minefelt. «Det passer ikke så bra», sa jeg. 

«Uflaks», hadde de sagt. Indusert uflaks, tenkte jeg. «Det skjer med 
kanskje en av en million av de som gjør et sånt fall», sa de. «I praksis 
er det umulig.» Jeg driter egentlig i sannsynligheter, tenkte jeg. For 
det skjedde med deg. Og det som skjedde er faktisk mer sannsynlig 
enn at man får sju rette i lotto. Fem ganger mer sannsynlig. Og folk 
vinner i lotto hver uke.  

Jeg vet ikke hvorfor du valgte meg. Jeg har tenkt på det mange 
 ganger. Du kunne blitt venn med hvem som helst, så morsom som 
du var. Du blåste hundretusen i hva folk sa og det var kanskje derfor 
alle likte deg så godt. Da de prøvde seg med å kalle deg kaningutten, 
sa du bare: «Dere skulle bare sett meg spise gulerøtter.» Og da gadd 
de ikke mer. Det er sånn som deg jeg burde vært, tenkte jeg alltid. 
Bare smelt en kjapp replikk når de prøvde seg. Men problemet var at 
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jeg aldri hadde noen kjapp replikk. Du kunne hengt med dem, men 
du valgte meg. Og det valget er det dummeste du tok. Jeg tror det 
var det som irriterte de mest. At du valgte meg over dem. 

De hadde bundet en hyssing over stien. Litt over bakken så den 
var umulig å se i mørket. Jeg lå et lite stykke unna. Jeg tenkte at jeg 
kunne gripe inn om ting ble for ille. Eller gripe inn og gripe inn. 
Mer tilby meg selv som åte istedenfor deg. Du kom i full fart rett inn 
mot hyssingen. Jeg husker det som i sakte film hvordan du fløy over 
styret. Du ble liggende helt stille. Rørte ikke en muskel. Hjelmen 
hang fremdels på styret. De dyttet i deg, ingen reaksjon. Dyttet igjen. 
Ingen reaksjon. De tok med seg hyssingen og løp avgårde. Jeg løp 
bort til deg. Det så ut som en helt vanlig sykkelulykke. Jeg strøk deg 
over håret. «Captain kaller, Captain til tjeneste», sa jeg. Ingen Hulk 
svarte mottatt. 

De lot meg være i fred etter det. På en måte skulle jeg ønske de 
 fortsatte. Helst med økt intensitet. Jeg ville kjenne det du hadde 
kjent. Jeg vurderte ofte å ta sykkelen og sette utfor den bratteste 
bakken jeg fant og håpe på det beste. Eller det verste ville vel andre 
si. Fort og gæli. Men jeg kunne ikke. Mamma ville bli alene. 

«Come on Captain», sa jeg til meg selv. Jeg synes egentlig filmen var 
for skummel. Det var 11årsgrense, jeg var ti og et halvt. Vi hadde 
gledet oss til å se “The Incredible Hulk” i evigheter. Vi visste alt om 
alle skuespillerne og hadde pønsket ut alle mulige historier for å  snike 
oss forbi vaktene. «To billetter», sa jeg og bet meg hardt i underleppa. 
Ingen spurte hvor gammel jeg var. Jeg kjøpte to popcorn og en pakke 
nonstop. PopNon var en uslåelig kombo utviklet av team HC. Jeg 
presset jakken min ned i sprekken på stolsetet så det skulle se ut som 
noen satt der. Intromelodien dundret i kinosalen. Det var team C nå. 
Jeg blunket hardt. For Captain America gråter ikke.  
 

Juryens begynnelse: 
«Oss to mot verden» er en trist og gripende  novelle om dårlig samvit-
tighet og  konsekvensene av  mobbing. Den gjør vondt å lese samtidig som 
den klarer å fange det fine ved barnlig fantasi og vennskap. Forfatteren 
har tatt i bruk en fortellerteknikk som lar historien utfolde seg i små drypp 
og hvor tids linjen varierer mellom «nå» og «da», noe som vekker leser-
ens nysgjerrighet. Dette er en tekst som treffer hjertet, sam tidig som den 
passer til temaet «likeverd», uten å nevne dette eksplisitt. Teksten har en 
fin bruk av litterære virkemidler, og juryen er samstemte om at dette er 
 vinneren av årets skrive konkurranse. 
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Nå går vi mot mørkere tider og etter hvert juletider og 
alt som følger med. Jeg er som mange av dere vet fra 
Nord-Norge og prøver alltid å komme meg «hjem te 
jul». I fjor ble jeg sittende å tenke litt på hvordan det 
føles å sitte i nord, alene, sammen med familien. Når jeg 
sjekker mobilen ser det ut som alle har noen på sin alder 
å være med.

Er alle på fest i kveld? Hvorfor må jeg besøke famili-
en min når vi bor så langt unna? Alle er jo i byene, men 
her sitter jeg langt utpå bygda. På dette stedet jeg flyttet 
fra for å studere, for å skape meg et liv, å komme meg 
vekk. Ikke for å komme meg vekk fra familien min, 
men kanskje fordi det er bare dem jeg har der nord. 
«Bare» en perfekt mamma og en perfekt pappa og tre 
småbrødre som er blitt herlige menn. En nydelig familie 
som jeg trives veldig med.

Så hvorfor får mobilen min meg til å noen ganger 
føle at jeg er strandet, alene på en øde øy, mens alle, da 
mener jeg alle andre, er sammen. De koser seg på fester, 

lager hyggelige frokoster med hverandre og mimrer om 
når de ble kjent og alt det kule de har gjort sammen.

For to år siden var jeg alene med min gamle farmor i 
julen. Hun bor i Nordkapp så der var jeg faktisk stran-
det på en øde øy. Til tross var dette den mest trivelige 
julen på lenge, for jeg følte at jeg også var sammen med 
kjæresten min og min beste venninne. Dette på grunn 
av den samme mobilen, hvorfor har denne tingen så 
mye å si for opplevelsen vår?

Det er ikke mobilen i seg selv som er synderen eller 
engelen her, det er alle mulighetene. Alle kommunika-
sjonsmuligheter, alle visningsmuligheter, alle «se hvor-
dan andre har det» muligheter, alle «jeg skal vise deg 
hvordan jeg har det» muligheter vi når via mobilen.

Hvorfor skal alle disse mulighetene få lov til å påvir-
ke vår opplevelse så negativt? Hvorfor griper vi ikke bare 
de mulighetene som ender i noe positivt og lar resten gå 
forbi?

MED MOBILEN  
PÅ EN ØDE ØY

Strandet i Nord-Norge, er mobilen en engel og en djevel.
AV: MARTINE ANTONSEN
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Portrett Carina
Hei Carina!
Hvordan har du det idag?

I dag er ting helt greit. Jeg har hatt et år ute av jobb på grunn av depresjon, og 
trodde jeg var ferdig, men det kommer og går. Det er litt som å gå ned i en mørk 
kjeller med en lommelykt som ikke helt funker. Du vet det er noe i kjelleren, men 
du vet ikke hva, og du vet heller aldri når den lommelykta slutter å fungere 

Hvorfor er du åpen om din egen psykiske 
helse på sosiale medier?

Fordi det er viktig, både for meg og samfunnet              Det hjelper kanskje ikke at 
jeg alene åpner meg, selv om jeg tror jeg nok greier å påvirke noen gjennom min 
aktivisme. Og det er jo det som er målet. Når man blir flere som viser at det ikke er 
tabu å ha en depresjon, spiseforstyrrelse, selvskade, også videre, kan man etter 
hvert velte på samfunnets syn på det hele. 

Hvilke fordeler og ulemper 
opplever du ved å være åpen om 
egen psykisk helse på sosiale 
medier?

Fordelene er at jeg får bearbeidet det og satt ord på ting som kan være vanskelig. 
Det kan være ting jeg ikke tør eller orker å snakke med psykologen om. 
Jeg får også tilbakemeldinger om at folk kjenner seg igjen, og det gir meg en 
følelse av å ikke være alene. Ulempen er at man blir fryktelig sårbar av det. Man 
har ikke noe privatliv på nett, og ved å dele får veldig mange ta del i det innerste. 
Det kan være sårt 

Hvem hjelper hvem når du 
åpner deg på sosile medier?

Der tror jeg man skal være så ærlig å si at man hjelper hverandre. Jeg legger ikke 
ut bare for å legge ut. Det er en slags terapi at jeg kan være så åpen, og ikke 
nødvendigvis måtte høre på alle andre også. Det er litt fælt å si, men ofte når 
man ønsker å snakke med noen, vinkler de samtalen til å handle om seg selv og 
sitt. Det er sånn vi kommuniserer, og er helt naturlig, men kan være utmattende. 
Det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om andre, men det er lettere å forholde seg til 
det skriftlig. 

Portrett:
Kroppsaktivist, instagrammen 
og foredragsholder
Carina Elisabeth Carlsen

Carina er utdannet 
vernepleier med videreutdanning i 

sexologi og tar nå en master i empower-
ment og helsefremmende arbeid. Samtidig 

driver hun instagramkontoen @Fetmenfattet hvor 
hun tar opp temaer rundt kropp, feminisme og psykisk 

helse. I tillegg jobber hun som rådgiver ved 
Likestillingssenteret, holder foredrag og er spaltist for 

magasinet Woman og kvinneguiden.no. 

I 2017 ble Carina nominert til både Jenteprisen og 
Skamløs prisen. 

Jeg bestemte meg for å kontakte Carina for blant annet å 
høre hvordan hun har opplevd det å være åpen på 

sosiale medier. 

Hvem er Carina Carlsen?

AV: Oda Archer



Hva er det viktigste for deg når det kommer 
til informasjon rundt psykisk helse?

På sosiale medier tror jeg det er viktig at man som influencer ikke sitter å gir råd 
man ikke har belegg for å gi. Det gjelder selvsagt alt, men jeg blir skremt når 
influencere sier de synes det er «stas» at unge mennesker tar kontakt med 
problemene sine. Det er viktig å ha den nødvendige kompetansen for å kunne gi 
råd. Man kan lytte, og eventuelt bruke den posisjonen man måtte ha til det, men 
man skal være ekstremt forsiktig med denne rådgivningen. Det er en grunn til at 
folk tar lange utdanninger for å kunne jobbe med psykisk helse. 

Hvordan kan vi bli flinkere til å snakke om det 
som er vanskelig? 

Jeg tror vi må slutte å tenke at vi er helt alene, hele tiden. Vi er mange som 
kjenner på de vonde tingene, men fordi ingen snakker om det, føler man seg 
alene. Det er man ikke, og det er viktig å vite. 

Hva tenker du om kroppspress og 
sosiale medier?

Det er enormt! Instagram er verstingen når det kommer til unge mennesker, og da 
spesielt unge kvinners selvbilde, fordi tanken om hva som er en idealkropp til 
stadighet reproduseres gjennom bildedeling. Innholdet blir så likt, og med det 
opprettholder de sosiale kodene for hva som er en vakker kropp. Det fine oppi 
elendigheten er jo at det stadig dukker opp motmakter som ønsker å gjøre opprør 
mot dette kroppspresset

 LITT OM CARINA

Hobby? 
Burlesque, hest, bøker 
og Netflix

Favoritt godis?
Salt lakris!

Hva gjør deg forbanna?
Patriarkatet!

Hva gjør deg glad? 
God krim, å føle meg 
nyttig og glade hunder! 

Instagramkontoer som tar opp temaer rundt psykisk helse 
@Ulrikkefalch

@Bodyposipanda 
@Littlelizziev

@Theofficialsadghostclub
@Norskehemmeligheter @Sonyareneetaylor

@Doktornils



IN:FO
Om MHU lokalt  

og sentralt

LANDSLEDER: 

Martine Antonsen
FØRSTE NESTLEDER: 

Mille Falstad
ANDRE NESTLEDER: 

Elena Dahl

STYREMEDLEM:  

Benedikte-Marie Lio
STYREMEDLEM: 

Christian Émil Syvertsen
STYREMEDLEM:  

Marius O. Rønning

STYREMEDLEM:  

Christian H. Ruud
VARA:  

Aleksandra A. Lønøy
VARA:  

Guro Bratbakk

Sentralstyret

SENTRALT

Adrian Wilhelm  
Kjølø Tollefsen  
GENERALSEKRETÆR

E-post: adrian.tollefsen@mhu.no

Ingrid Marie Bruun 
DAGLIG LEDER MENTAL HELSE UNGDOM AS

E-post: ingrid.bruun@mhu.no

Aida Tesfai  
ORGANISASJONSSJEF

E-post: aida.tesfai@mhu.no

Ranveig Stava 
PROSJEKTSJEF 

E-post: ranveig.stava@mhu.no
Oda Archer  
KOMMUNIKASJONS- OG  
TREFFSTEDSKOORDINATOR

E-post: oda@mhu.no

Hasti Hamidiasl  
PROSJEKTKOORDINATOR 
«THE ONLY GAY IN THE VILLAGE»

E-post: hasti@mhu.no 

Vilde Vollestad
LEDER POFU

E-post: vilde@mhu.no 

Joakim Coleman Ebeltoft
LEDER POFU

E-post: joakim@mhu.no 

Tuva Rosenvold
PROSJEKTKOORDINATOR EN SOM LYTTER

E-post: tuva.rosenvold@mhu.no

Åsa Virdi Kroik
PROSJEKTKOORDINATOR  
UNGE SAMERS PSYKISKE HELSE

E-post: aasa.virdi.kroik@mhu.no

Maja Granli Jensen
NASJONAL KOORDINATOR POFU 

E-post: maja@mhu.no

Thisbe Verner-Carlsson
PROSJEKTKOORDINATOR UNGE MENNS PSYKISKE 
HELSE OG BRUKERMEDVIRKNINSPROSJEKTET

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

Ivar Erik Ree
PROSJEKTKOORDINATOR  
UNGE BØNDERS PSYKISKE HELSE

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

Mikael Zeiner
ØKONOMISJEF

E-post: mikael@mhu.no

administrasjonen

@MHUngdommentalhelseungdom

21 45 61 00 post@mhu.no

Dronningensgate 17 
0154 Oslo

mentalhelseungdom



Velkommen til julekos på 
mai-senteret 12. desember 
kl. 16:30

Vi inviterer til å lage 
taco sammen  
28. november kl. 18:00

Vi har treffstedet 
åpent 28. november 
kl. 17:00 – 19:30

Bli med på juleverksted 
5. desember kl. 16:00!

Vi  arrangerer jule-
verksted og brettspill 
7. desember kl. 18:00

Vi har åpent treff-
sted med vafler 6. 
desember kl. 17:00!

INFO 31

partnere

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

«ditt lokallag» eller ta kontakt på epost.

LOKALT

Bli medlem! Send «MHU Medlem» til 2490!
Eller gi oss en gave på 100 kr: send «SVARE» til 2490.

Bodø
bodo@mhu.no

Dønna
donna@mhu.no

Grenland
grenland@mhu.no

Horten
horten@mhu.no

Kristiansand og omegn
kristiansand@mhu.no

Lillehammer
lillehammer@mhu.no

Midtre Gauldal
midtre.gauldal@mhu.no

Mosjøen
mosjoen@mhu.no

Nedre buskerud
nedre-buskerud@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

Vestby
vestby@mhu.no

Østre Agder
arendal@mhu.no

Ås
aas@mhu.no

Ytre Østfold
ytreostfold@mhu.no



Avsender
Mental Helse Ungdom
Dronningensgate 17, 
0154 Oslo

SOM MANN SKAL DU 
KLARE DEG SELV
Menn snakker ikke om hvordan vi har det.
Det er på tide at vi begynner.
Start praten på mhu.no/startpraten

#STARTPRATEN


