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Le
de

r  Jeg satte meg ned for å skrive en tekst om fremtiden, men 
jeg kjente fort at det var vanskeligere enn jeg hadde trodd. 
For det er vanskelig å se for seg hva som kommer til å skje, 
akkurat som det kan være vanskelig å ha helt oversikt over 
hvordan man har det her og nå. 

Kanskje er det lurest å begynne å beskrive fortiden, og 
her tenker jeg spesielt på tiden før pandemien. Hvordan 
hverdagen så ut, hva vi gjorde, hvordan vi følte oss. Det var 
mer reising, flere klemmer, bursdagsselskaper, brylluper og 
muntlige eksamener. Det var fritidstilbud, lesesaler, kino og 
jobbing på kontoret. Det var hygge, kos, munterhet, men 
også stress, dyre månedskort, forkjølelse og svette busser. 

Min opplevelse har vært at mange har opplevd mer frihet til å 
bestemme selv over egen tid, og at dette har ført til at mange 
har følt på mindre stress og mer mestring – også på arenaer 
utenfor jobb og skole. Det kan virke som at mange også har 
opplevd mindre press rundt det å være sosial og at dette for 
noen kan ha ført til en større indre ro og øyeblikk med andre 
som føles ekstra dyrebare. 

Det siste halvannet året har rommet store endringer for 
mange med hjemmeskole og hjemmekontor, og det har vært 
utfordrende, men kanskje også godt å kjenne på endringene 
i hverdagen. Nå som vi har levd oss nesten igjennom en 
pandemi kan vi kanskje endelig kjenne på hvordan vi har 
hatt det og hva vi vil ta med oss videre på godt og vondt. 
Uansett tror jeg at barnebarna våre vil lese om tiden vi 
snart er ute av med fascinasjon, og kanskje overraskelse over 
hvordan vi levde livene våre før pandemien?

I dette nummeret av Inspira skal du få lese om Mental Helse 
Ungdoms fremtidsvisjoner, både på lokalt og sentralt nivå, 
Marta Engevik Fjæreide gir oss noen gode refleksjoner rundt 
fremtiden og hva vi har å glede oss til, mens Hanne Thorsen 
treffer hodet på spikeren med sine tanker om positive 
koronaeffekter.

God lesning!

Oda Archer
Redaktør

2 leder
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SOL   regn

Av Katarina Tarabczynska

Hva skjer
i lokallagene?

Hvordan ser lokallagene i Mental 
Helse Ungdom for seg fremtiden 
etter korona? Vi har spurt fire av 

dem  

fremtidsvisjoner
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I fremtiden kommer mange til å 
fortsette å slite med ensomhet, for 
det kan være vanskelig å komme i 
gang igjen etter korona. Vi er redd 
for ettervirkningene av koronaen. 
Ekstratilbudet som er kommet i 
helsetjenesten må styrkes på varig 
basis, det vil vi trenge i lang tid 
fremover.

Lokallagets fremtidsvisjoner er å bli 
flinkere til å ta vare på hverandre, 
fortsette med jevnlige aktive treffsted 
og aktiviteter og ha flere aktiviteter på 
helligdager og ferier når annet tilbud er 
stengt.

MHU Nord-JærenMHU Nord-Jæren

Vi i Mental Helse Ungdom Nærøysund 
jobber nå med å få til et samarbeid 
med Mot i kommunen. Så langt ser det 
ut til at Mot skal ha to rom i kommunen 
som er kun for ungdommer og vi skal 
få bruke disse rommene en gang i uken 
eller annenhver uke til å ha treffsted. 

Ellers er planen å få laget brosjyrer 
med info om hvem og hva lokallaget er 
og gjør. Disse skal legges rundt omkring 
i offentlig rom i kommunen som er lett 
tilgjengelig for ungdommer.  

MHU NærøysundMHU Nærøysund

Vi ønsker oss at det i fremtiden blir 
lettere å verve nye medlem og vi 
ønsker å spre kunnskap om Mental 
Helse Ungdom. I fremtiden vil vi også 
jobbe med å påvirke politiske partier, 
og formidle budskapet om hvor viktig 
psykisk helse er.

MHU NordvestlandMHU Nordvestland Våre visjoner er å få til et fast 
treffstedtilbud i Kongsberg, noe som 
har vært for kostbart nå under korona. 
Så vår hovedvisjon er å få til treff hver 
uke. 

Våre planer for aktiviteter i fremtiden 
er å ha vannkrig, pizza-kos, tur til 
Knuten og Gaustatoppen, samt en stor 
markering av Verdensdagen for psykisk 
helse i oktober. 

MHU kongsbergMHU kongsberg

lokalt 5



Man vokser på å 
ta ansvar, være 
aktiv og jobbe 

for det man 
brenner for.

“

OM:
 ◆ Hvor gammel er du? 

26 år
 ◆ Hvilket lokallag er du leder for? 

MHU Oslo
 ◆ Hvor mange år har du vært 

med i lokallaget? 
Siden 2018

 ◆ Har du noen skjulte talenter? 
Ingen skjulte talenter, men jeg 
definerer meg selv som en ildsjel, 
med et brennende engasjement 
for å eliminere tabuet rundt psy-
kisk helse og forstå det man ikke 
makter å forstå rundt tematikken 
generelt.  Jeg liker også fotografer-
ing og lesing. 



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

Mitt første treffsted var som styremedlem, 
jeg husker at jeg var nervøs, det var nytt og 
nervepirrende, men etterhvert gikk det seg til. 

2. Hvordan er det å arrangere treffsted nå? 
Det har vært tøft å arrangere treffsted og holde 

driften oppe i disse tider også fordi at pandemien 
tærer på ens psykiske helse og det går utover 
motivasjonen. Det er dermed ikke så lett å arrangere 
i disse tider, men etter hvert som situasjonen bedrer 
seg nå, forsøker vi å legge til rette for aktiviteter 
som skaper glede og motivasjon. Samtidig som det 
blir et samlingspunkt for å bli kjent med andre og 
knytte nye kontakter. Over de siste 15 månedene 
har man tatt til seg erfaringer, spesielt i forhold til 
tilrettelegging. Vi ser med godt mot fram mot en mer 
aktiv sommer og høst.

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

Det har gitt litt mening i hverdagen, samtidig 
som det har vært utrolig givende og jobbe med 
forskjellige ting innad i lokallaget. Man vokser på å 
ta ansvar, være aktiv og jobbe for det man brenner 
for. Det spesielle med å være frivillig i mental helse 

ungdom, er at man får et helt annen perspektiv på 
psykisk helse og hvordan det påvirker den enkelte i 
hverdagen. Nettopp fordi at man har de som sliter 
med det selv, så har man pårørende og de som ser fra 
et annen perspektiv. Det ligger historier og erfaringer 
der langs linjene, både hos medlemmer og frivillige, 
samt støttespillere. Det gjør MHU unik.

4. Hvordan organiseres driften av treffstedet 
hos dere?

Per nå har vi ikke noe treffsted/aktiviteter, 
men driften organiseres på den måten at styret i 
samsvar planlegger aktiviteter, 1-2 personer får da 
hovedansvaret med å gjennomføre det praktiske, 
før selve treffstedet/aktiviteten gjennomføres. Målet 
er da å legge til rette for aktiviteter som styret og 
medlemmer finner givende å gjennomføre.

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

 ◆ Tur ut i skogen/på fjellet
 ◆ Åpent kveld med/uten fast tema, spillkveld eller  

 foredragsholder
 ◆ Debattmøte rekke med et tema. 
 ◆ Brettspill

5 kjappe til en  
lokallagsleder:

Memoona SaleemMemoona Saleem

5 KJAPPE 7



Etter et drøyt år med Covid-19 og pandemi, 
er erfaringene noe ulike, og meningene er 
mange om hvordan denne perioden har artet 
seg. Den første nedstengingen var nasjonal, 
og de aller fleste i landet opplevde de samme 
restriksjonene i en 8 ukers, så å si fullstendig 
nedstenging av landet. Belastningen på en-
keltpersoner og ulike grupper av mennesker 
har vært enorm. 

BEDRE TID
Svært mange har fått erfare å ha fått bedre tid, både til 
seg selv, og de man eventuelt bor sammen med.

For noen har det betydd veien inn til en ny hobby, som 
baking, maling eller et utstrakt friluftsliv. Andre har 
endelig hatt tid til å rydde i gammelt rot, eller pusse 
opp hjemme.  

Mange har oppdaget tilhørighet i utrolige gaming-
fellesskap. Andre har funnet tilhørighet andre steder. 
Som TikTok, appen som virkelig tok av da Norge 
stengte ned. Her finner man inspirasjon til så mangt, 
alt fra matoppskrifter, trening og dans, til humoristiske 
eller kreative stunt.

OMSTILLING 
Brått ble det nødvendig å lære seg ulike digitale 
løsninger for møter, undervisning, kurs og lignende. At 
vi nå behersker digitale løsninger gir både en følelse av 
mestring, og åpner opp for nye måter å organiserer både 
arbeid, skole, kulturelle og sosiale arrangementer og 
fritidsaktiviteter på. 

Noen av de som ble permitterte fra jobbene sine 
fant nye jobber de kunne trives med, begynte på en 
utdanning, eller fikk endelig realisert egne ideer til 
bedrifter og foretak som de lenge hadde drømt om å 
starte opp.
Pandemien har gjort oss enda mer oppmerksomme 
på betydningen av god hygiene, håndhygiene spesielt. 

Dette vil vi kunne ta med oss videre med tanke på 
å redusere smittsomhet av andre sykdommer, som 
sesonginfluensa eller omgangssyke.

FELLESSKAP OG SOSIALT LIV
Vi har alle i mer eller mindre grad opplevd de samme 
innskrenkningene i livene våre, og er på det viset i 
samme båt, noe som kan gi en slags fellesskapsfølelse og 
bringe samfunnet tettere sammen.

Kanskje vil noen si at det rett og slett har vært deilig at 
det har vært en periode det ikke er så mye å gå glipp av, 
at det har vært fint å slippe å kjenne på forventingene 
om å være sosial hele tida. Eller forventingen om å 
skulle vise frem ditt sosiale, aktive og spennende liv 
på sosiale medier. Vi har alle sammen levd med store 
restriksjoner, og livene våre ble naturlig litt mer like.

For dem som var ensomme også før pandemien, har 
det vært færre aktiviteter og sammenkomster å ikke 
være invitert til. Samtidig har de som vanligvis er 
veldig sosiale fått mer kjennskap til hvordan ensomhet 
oppleves. Kanskje vil de ta med seg betydningen av å 
inkludere andre i post-koronalivet sitt? 

Svært mange av oss har nå fått erfare hvordan det 
er å komme seg gjennom en vanskelig tid, og både 
utholdenhet og tålmodighet er satt på prøve. Enten 
vi har fått erfare en roligere tid, eller en mer krevende 
tid, har vi kanskje fått reflektert over livene våre i større 
grad, og oppnådd mer selvinnsikt?

TILBAKE TIL DET GAMLE, ELLER NY START? er 
det vi savner av det vi har gått glipp av? Hva er viktig 
for oss? Hva er det vi virkelig setter pris på ved det livet 
vi levde før koronaen kom? Er det kaffe og kake med 
besteforeldre, kinobesøk, konserter eller fotballtrening 
med venner vi har savnet mest? Eller er det å gi de du er 
glad i gode klemmer? De fleste har kanskje en mening 
om hva det er viktigst å kunne gjenoppta først.

AV: HANNE THORSEN

Positive koronaeffekter, 
finnes de?
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Trolig har mange av oss fått erfare at de små 
hverdagslige tingene vi før tok som en selvfølge, er 
av aller største betydning for at vi skal føle trivsel og 
glede i livene våre. Så skal man heller ikke underdrive 
betydningen av å ha noe meningsfylt å drive med, både 
med tanke på skole, jobb og fritid, ikke minst følelsen 
av å ha tilhørighet et sted.

Og for deg som ikke har greid å få så mye positivt ut 
av pandemi-tida, som å lære deg ti nye hobbyer, pusse 
opp både hus og hage eller starte en bedrift, fortvil 
ikke. Det er faktisk helt greit. For noen av oss har dette 
vært en dritt periode. Det er din opplevelse, og det 
er følelser det er lov å kjenne på, og å si høyt. Det er 
mange som vil både kjenne seg igjen og forstå hva du 

snakker om. Når pandemien smått om senn slipper 
tak, vil bedre tider komme. Som Andre Bjerke skrev i 
diktet «På jorden et sted»; alltid er det på jorden et sted 
soloppgang:

På jorden et sted, av Andre Bjerke

Tro ikke frosten som senker en fred 
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted 
tidlig vår.
Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.

ILLUSTRASJON: EMIL JOHNSON ELLEFSEN
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viktigere,
sterkere,
flere.
Det er gjort mye forskning på pandemien 
og på hvordan det gikk med Norges barn, 
unge og unge voksene i den første delen 
av nedstigningene. Men aldri har en slik 
situasjon stått over den vestlige verden i så 
lang tid. Hva gjør det med oss? Hvor lenge 
vil konsekvensene av nedstigning sitte i? 
Hvordan kan samfunnet gjøres mer robust 
til å stå imot en framtidig krise som denne? 
Og hvilket ansvar har Mental Helse Ungdom 
som organisasjon i gjenåpningen? Dette er 
spørsmål som vi i tiden fremover skal være 
med på å besvare.

Skal jeg si noe om framtiden til organisasjonen vil 
jeg også si litt om nåsituasjonen. Nå er Norge i en 
veldig spennende tid, vi skal vaksineres, åpne opp og 
hverdagen til folk flest skal tilbake mot normal. Det 
ligger en del spennende planer framover for Mental 
Helse Ungdom også. Vi skal jobbe med aktivt med 
medlemsrekrutering og lokallagsdrift, samtidig skal vi 
ha en økt satsning på politisk arbeid.

POLITISK ARBEID OG PÅVIRKNING
Vi bruker blant annet brukerrepresentasjon, høringssvar 
og direkte påvirkningsarbeid som virkemidler 
for å fremme politikken vår. Dette er en del av 
organisasjonen som vi fremover vil ha en økt satsning 
på. Det er medlemmenes erfaringer som utgjør 
politikken vår og det er medlemmene som sammen 

bestemmer hva vi skal mene i forskjellige saker. Dette 
gir oss tyngde i det vi sier, det er faktiske unge selv 
som står med oss. Jeg ser at organisasjonen og våre 
erfaringer er viktigere nå enn noen gang. For hver 
dag som går blir det litt lettere å være åpen om sine 
psykiske helseutfordringer, samtidig har det aldri vært 
vanskeligere å få rett hjelp til rett tid.

Nå i vår bidro vi inn i ekspertgruppen som populært 
kalles Kjøs-utvalget, gruppen oppsummerte 
konsekvensene per nå etter pandemien og konkluderer 
med: «De aller fleste har klart seg fint under 
pandemien. Det har vært verst for dem som var utsatt 
fra før, noen melder også at de har det bedre nå. Det er 
ingenting som tyder på at vi får en psykisk helsekrise». 
Dette er nok bare det første av slike utredninger som ser 
etter hva de faktiske konsekvensene er og blir. Vi skal 
følge med og bidra med medlemmenes erfaringer også 
i framtidige utredninger. Sammen skal vi være en viktig 
og tydelig stemme i gjenåpningen av Norge.

MEDLEMSREKRUTTERING
Vår viktigste ressurs er medlemmene våre, som 
interesseorganisasjon er medlemmenes erfaringer et 
sterkt verktøy i kampen for et samfunn der alle har 
en best mulig psykisk helse. Med flere medlemmer 
vil vi kunne representere landets barn, unge og unge 
voksene enda bedre. Sammen er vi bedre, sterkere og 
viktigere og vi har større påvirkningsmuligheter. Men 

AV: MARTINE ANTONSEN, LANDSLEDER MENTAL HELSE UNGDOM

MARTINE ANTONSEN
FOTO: MHU
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mye viktigere enn det, med flere medlemmer har vi 
muligheten til å skape flere åpne, inkluderende og 
varme rom. Vi kan være der for de som har hatt få 
nærkontakter dette året, de som har hatt for mange 
dager alene og for de som har hatt det helt greit. 
Organisasjonen skal jobbe for å bli tre ganger så mange 
medlemmer, akkurat nå er det viktigere enn noen gang 
at vi er til stede.

Gjennom lokallagene tilrettelegger vi for aktiviteter, 
forebygging, nettverksbygging og politisk arbeid og 
lokallagene gjør en helt fantastisk jobb. Gjennom det 
siste året har motivasjonene og engasjementet vært høyt 
selv om utfordrende smittevernstiltak og forvirrende 
retningslinjer har stått midt i veien. Vi har gått sammen 
og inspirert hverandre til å kjøre ut på nye skogsstier. 
Mange av turene som er tatt gjennom året har ikke vært 
like folksomme som vanlig, men for de få som har fått 
vært med på tur har turen vært ekstra viktig.

Aktiviteten lokallagene har hatt på digitale flater og 
utendørs har vært enestående. Det pågangsmotet og 
den løsningsviljen vi har hatt må vi ta med oss videre. 
Erfaringene vi har skapt oss om hvordan vi kan tilpasse 
arrangement og aktivitet er gull verdt når vi går mot 
mer normale tider. Noen lokallag vil kanskje endre 
form og noen vil nok være akkurat som før. Uansett 
har viktigheten av og bevisstheten om lokallagene 
endret seg. Den luksusvaren som en lokal møteplass 
og et lokalt fellesskap har vist seg å være er noe vi må 
dele med flere. Et av målene organisasjonen har satt 
seg for tiden framover er å aktivt spre informasjon 
om muligheter og fordeler ved å starte egne lokallag, 
dette nettopp for å spre den luksusvaren vi har. Vi 
ønsker også nå ut til større deler av landet og få delt 
fellesskapet med flere, det får vi til ved å gå sammen om 
å verve flere medlemmer og starte opp nye lokallag.

Den luksusen som en 
lokal møteplass og 
et lokalt fellesskap 
har vist seg å være 

er noe vi må dele 
med flere.
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ILLUSTRASJON: LINDA HEGGEN



Det kan være vanskelig å se for seg fremtiden 
når pandemien fortsatt herjer. Likevel er det 
mye vi kan glede oss til.

FREMTIDEN, HER OG NÅ
Fremtiden, hva ser du for deg når du leser det ordet? 
Kanskje har du drømmer og planer, kanskje ser du 
kun et spørsmålstegn. Det siste året har det vært litt 
vanskelig å tenke så mye på fremtiden. Der man til 
vanlig hadde tanker og ideer om hva de neste månedene 
eller det neste året ville bringe, oppleves det nå som 
usikkert og uoversiktlig. Uforutsigbarhet og usikkerhet 
kan oppleves vanskelig og skremmende. 

Når du ikke orker å tenke så langt frem i tid kan det 
være lurt å håndtere akkurat her og nå. Hva skal du i 
dag? Er det noe kjekt du kan finne på? Er det noe du 
kan gjøre som er godt for deg selv? Hvordan kan du 
håndtere den utfordringen du står overfor akkurat nå?

HVA HAR PANDEMIEN GITT DEG?
Pandemien har tatt fra oss mye, men tiden under 
pandemien har nok gitt oss flere gode ting også. Enten 
du har lært noe nytt om deg selv eller andre, har tatt 
opp en ny hobby eller blitt flinkere til å bruke digitale 
løsninger. Er det noe som du vil ta med deg inn i 
fremtiden? 

Jeg for min del har lært meg å finne ro og glede i å 
rydde og vaske. Etter et helt liv som rotekopp er det en 
stor lettelse at jeg endelig klarer å trives med å holde 
orden. Jeg har også blitt mer kjent med meg selv og 
er stolt over at jeg tross alt har klart meg ganske bra 
gjennom en så vanskelig tid, for det er ikke en selvfølge 
med min historie.

FRA OVERHEAD TIL ZOOM
Samfunnet har også tilpasset seg veldig fort og spesielt 
når det kommer til mer bruk av digitale løsninger. 

Da jeg gikk på ungdomsskolen var det ikke mulig å 
ha videocalls fra sin egen mobil. Læreren min brukte 
fortsatt overhead og teknologien var ikke hva den er 
nå, jeg lover at jeg ikke er så gammel som jeg høres ut 
som. Det er ikke så rart om læreren din som pusher 60 
år har hatt vansker med å mute til riktig tidspunkt, har 
blitt sittende med et filter de ikke får bort eller har hatt 
andre digitale problemer. Det har vært både fordeler og 
ulemper for alle som har måtte gå på skole eller jobbe 
digitalt. Jeg håper at fordelene vil bli tatt med videre i 
fremtiden. 

MER TILPASSET SKOLE?
Det er mange unge som av ulike grunner kan ha 
vansker med å delta på skolen, som kan trenge ekstra 
hvile, ro, trygghet, som kan ha god bruk for muligheten 
til å delta digitalt. Da jeg gikk på ungdomsskolen hadde 
jeg det veldig tøft. Det var vanskelig å skulle delta i 
timen og å skulle forholde seg til de andre elevene. Jeg 
skulket ikke fordi skolen var kjedelig, eller jeg ikke ville 
lære. Jeg skulket fordi jeg hadde det så vondt. Om jeg 
hadde hatt muligheten til å ta deler av undervisningen 
hjemmefra så tror jeg at jeg hadde klart å delta mer, 
lære mer, og jeg hadde fått den roen og tryggheten jeg 
trengte. Kanskje dette kan bli en mulighet i fremtiden?
 
FREMTIDEN DU KAN GLEDE DEG TIL
Selv om vi ikke vet hva som vil skje de neste månedene 
eller det neste året, så kan vi glede oss til fremtiden, 
for vet du hva? En dag kommer til å være den dagen 
hvor du får ditt første gode håndtrykk fra en fremmed 
du hilser på. Dagen hvor du kan klemme absolutt alle 
vennene dine, familie, ja til og med en fremmed på 
gaten om de har lyst på en klem, den dagen kommer! 
En dag kommer til å være den dagen hvor du pakker 
bagen og drar på cup med idrettslaget igjen, og du ikke 
trenger å holde avstand, bruke antibac eller munnbind. 

I fremtiden ligger de dagene med lange sommerkvelder 
i telt, med latter til tårene triller, med sommerfugler i 
magen og første kyss. Fremtiden holder de dagene hvor 
vi står tett i tett på konsert og hopper i takt med bassen 
og roper sangtekster vi kan utenat. Fremtiden venter 
med oppdagelsesferd i et land du ikke har besøkt før, 
med deling av popcorn i kinosalen, med klasseturer, 
med dager hvor vi sier “PANDEMIEN ER OVER!” 
Vi vet ikke når, men vi vet at det ligger der fremme, i 
fremtiden så hold fast på det og ta en dag av gangen. 
Fremtiden kommer uansett. 

HVA 
FREMTIDEN 
HOLDEr
AV: MARTA ENGEVIK FJÆREIDE
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Da jeg fikk tilsendt tema for denne utgaven av 
Inspira var min første tanke «fremtid? Å nei!» 
Man kan si mye om pandemiens påvirkning på 
oss alle, og en av de tingene jeg har kjent aller 
mest på er en form for resignasjon. At verden 
står stille, tiden går mens jeg sitter i sofaen og 
oppdager at Netflix har fått en knapp som heter 
«Play something». Jeg tok det som en personlig 
fornærmelse. De har rett og slett funnet ut at de 
fleste har sett så mye på serier at de ikke lenger 
orker å ta stilling til hva de skal se på. Klikk her, 
så velger vi for deg. Er det det som er framtiden? 
Til og med streamingtjenesten velger for meg 
mens hjernen min råtner på rot? 

Men min bekymring om en råtnende hjerne 
vokste, begynte jeg å tenke over hva jeg faktisk 
har brukt hodet til det siste året. Jeg måtte 
pent innse at bekymringen kanskje var en mild 
overdrivelse av realiteten. Hodet mitt er kanskje 
ikke brukt på den måten jeg er vant til, men jeg 
har fått brukt hodet på måter jeg ikke visste var 
mulig. Ved å bli tvunget til å tenke annerledes 
har jeg faktisk trent hjernen mer enn jeg gjorde 
før pandemien. Jeg er blitt ekspert på å tenke 
alternativer og å finne fram til nye løsninger, 
ofte på kort varsel. Venner har fått fysiske brev 
med analoge snaps, tatt med polaroidkameraet 
mitt mens jeg har ledd meg igjennom mitt eget 
forsøk på å være gammeldags. Jeg har arrangert 
anonymt brevkurs i fnattbehandling for en venn 
som trengte en oppmuntring. Ting jeg aldri ville 
gjort i min sedvanlige hverdag før pandemien 
inntraff. At jeg skulle begynne å dyrke stiklinger 
av praktspragle var kanskje å strekke kreativiteten 
litt langt, men de lever fortsatt. Kanskje har jeg 
fått grønne fingre? Det kan også hende jeg bare 
er blitt gammel, så jeg velger raskt å konkludere 
med at det bare har rablet for meg. 

Sosiallivet mitt er preget av mye hjemmesitting, 
men samtidig har jeg begynt å faktisk ringe folk 
framfor å sende melding. Snakke med mennesker 

EN NY START?
AV: ANDREA HOLST

Andrea Holst 
skriver fast for  
Inspira. Hun har 
tidligere utg-
itt boken «Tør 
du» om sine 
 erfaringer med 
psykiske lidelser.
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framfor å stirre inn i skjermen, noe som er nytt i min 
verden. Ikke minst har jeg lært meg å sette pris på mitt eget 
selskap og å se hvor uendelig heldig jeg egentlig er som har 
både samboer og gode venner (selv om jeg for det meste 
ser dem på zoom). En annen gledelig erfaring er at de aller 
fleste har lært seg mute-knappens fordeler. Jeg som lever for 
digitale møter ser på det som en seier i seg selv. 

Jeg har snakket mer på telefon med venner fra andre 
landsdeler. Venner jeg ellers har avskrevet på kontoen for 
dårlig samvittighet fordi jeg ikke har besøkt dem. Vi har 
snakket sammen på teams og har ærlig talt snakket mer 
enn vi gjorde før de flyttet fra hjembyen. Jeg har lært meg 
å kjenne på glede over å kunne treffe mennesker fysisk og 
å nyte en utendørs kaffekopp med en god venn. Ting jeg 
ellers ville vært irritert over blir overskygget av gleden med 
å faktisk treffe folk igjen. Mygg, regn, vind, dårlig vær 
er ting jeg vanligvis ville sukket over, men da jeg satt på 
terrassen og nøt en kaffekopp med en god venn tenkte jeg 
ikke på at det var kaldt ute. 

Jeg tror også pandemien beviser at svært mange 
kan ha hjemmekontor noe som kanskje kan skape 
mer fleksible arbeidsplasser. Kanskje mennesker med 
funksjonsnedsettelser får en rimelig sjanse fordi vi nå har 
sett at ting går rundt så lenge man klarer å tenke løsninger 
og å være fleksibel. Det er lov å håpe arbeidsgivere nå 
ser at en funksjonsnedsettelse ikke gjør deg til en dårlig 
arbeidstaker. Alt handler om tilpasning og det trenger ikke 
være mer avansert enn å tilby hjemmekontor eller fleksibel 
arbeidstid. Dessuten tror jeg man vil spare enorme summer 
på kaffebudsjettet.

Pandemien har lært meg mye om å tenke annerledes 
og jeg tror jeg vil være langt mer robust for endringer i 
framtiden. Stiklingene mine er blitt fullverdige planter og 
selv om jeg insisterer på at min råtnende hjerne har nådd 
bristepunktet, har jeg lært meg en ny ferdighet. Neste 
prosjekt på listen er å skrive en bok. Nok et prosjekt jeg 
i den gamle verden ikke hadde tid til, men som nå virker 
overkommelig. Min fremtid handler om å se verdien av å 
ta seg tid til det som er viktig. Som stiklinger, brevskriving, 
«play something» og kreative sosiale løsninger. 

Alvorlig talt 15

ILLUSTRASJON: PAULINA TARABCZYNSKA



Du! Hei... eh... Jeg må si deg noe.... Men... å søren, hvordan skal jeg si dette… Livet går litt sånn... opp og 

ned og litt sånn frem og tilbake... også stopper det litt opp innimellom.. ikke sant? Men det er jo også fylt av 

sånne... overraskelser, sant? 

For noen er livet fylt med litt sånn.. masse kaos og... angst. Også mangler noen litt sånn, glad hormoner eller 

hva jeg skal si… Du vet vel kanskje litt om sånt?

De derre humpene og de... vendingene og svingningene… Nei søren, hva er det jeg sier?

Åh.. eh, uff. Cola er godt, ikke sant?

I hvertfall på en varm sommerdag, på de varmeste... sant? Å nei. Å nei. Vent litt da, ikke gå!

Du er som en kald cola. Gir litt sånn godfølelse.

Og en sånn som klarer å få det stille, hvis du skjønner?

Du temmer liksom... angsten og alt kaoset mitt... også bytter du det ut med sånn.. 

du får meg til å føle meg god og varm, når jeg føler meg urolig og høylytt inni meg..

Så du skjønner.. jeg... eh.. du.... vil du ha meg slik jeg vil ha deg?

Åja... nei okei, du føler det slik du. Du behøver ikke si noe, blikket ditt sier alt.

Elskeren
Av Lise Høyer
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ILLUSTRASJON: CAMILLA NORDBØ



Personlig videosamtale med
 psykolog eller psykiater

Føler du deg psykisk sliten som følge av utfordringer 
i arbeidslivet, familien, som pårørende/foresatte eller 

student? Våre behandlere vil gjerne komme i kontakt med 
deg. Det er ikke behov for henvisning fra fastlege.



AV: REDAKSJONEN

Mental Helse Ungdom
introduserer nytt medlemstilbud

Mental Helse Ungdom har nå inngått avtale med 
Epsyk.no hvor våre medlemmer tilbys digitale timer 
hos privatpraktiserende psykolog til redusert pris. 

- Få eller ingen går gjennom livet uten plager eller 
sykdom av noe slag og dessverre er det mange som 
forsøker å oppsøke hjelp, men som ikke får det. Vi har et 
robust helsevesen i Norge, men også en rekke private 
behandlere som står klare til å bistå barn og ungdom i 
disse dager, og nå tar vi steget inn i et samarbeid med 
en av disse aktørene, for  gi våre medlemmer et enda 
bedre tilbud sier Adrian Tollefsen – generalsekretær i 
Mental Helse Ungdom. 

Mental Helse Ungdom mener dette tilbudet kan være et 
godt supplement til den offentlige behandlingen, og at 
unge mennesker med behov for hjelp på denne måten 
raskere kan få hjelp, uttaler generalsekretær Adrian 
Tollefsen til Inspira. 

Digital hjelp
Forskning viser at samtaleterapi er like effektiv digitalt 
som på ett fysisk kontor. Epsyk ledende i Norge på 
digitale psykologtjenester vil E-psyk få gjort noe med 
dette. E-psyk tilbyr konsultasjoner via mobil og web 
for å gjøre det lettere for den som sliter å få hjelp 
uavhengig av hvor personen måtte befinne seg. Det 
utføres konsultasjoner hver dag, hele uken og alle 
psykologer hos Epsyk er autoriserte og har ulike 
kompetanseområder. Slik legges alt til rette for at man 
enkelt kan velge den psykologen og det tidspunktet som 
passer best for seg selv og egne utfordringer.

Nå ungdommene
Epsyk sin plan siden alt begynte har vært å nå ut til de 
unge som sliter psykisk. 

- Gjennom vårt samarbeid med Mental Helse Ungdom 
har Epsyk nå fått mulighet til nettopp dette. Vi gleder 
oss veldig og håper kunne hjelpe flest mulig. Våre flinke 
psykologer og brukervennlige teknologi står klare for å gi 
Mental Helse Ungdom sine medlemmer både god hjelp 
og en god opplevelse, uttaler Henrik Lund i epsyk.no til 
Inspira.

OM: SLIK GJØR DU

 ◆ Bestill time
Er du medlem av Mental Helse Ungdom 
så sender du en SMS til 2490 med 
teksten: MHU EPSYK2021

Hvis medlemskapet ditt er gyldig så 
får du tilsendt en rabattkode du kan 
benytte på epsk.no når du bestiller 
time. 

Gå deretter til epsyk.no/bestilling 
og velg deretter videotime, ønsket 
behandler, dato og klokkeslett. Fyll inn 
kort om hva du ønsker hjelp til og egne 
personalia.

 ◆ Gjør deg klar
Før timen starter må du være innlogget 
på pasientsky, enten i appen eller på 
websiden. 15 minutter før timen starter 
åpnes videorommet. Vent på behandler.

 ◆ Videosamtale
Behandler kommer inn til avtalt tid. 
Behandler kommer kun inn når du sitter 
klar i videochatten. Når begge er klar og 
vi ber om at du da har legitimasjon klar 
som identifisering.



Det er 30 år siden Nirvana-albumet «Nevermind» 
kom. Hva het den største hitlåta?

Hva tatoverte Kevin Boine på armen sin etter 
deltakelsen i Melodi Grand Prix 2020?

Hva er artistnavnet til Peter Gene Hernandez?

Hvilken fugl kalles Norges nasjonalfugl?

Fullfør Henrik Ibsens kjente setning «Evig eies kun 
det…»

Hva er det offisielle språket i Pakistan, i tillegg til 
engelsk?

I hvilket land er Kuala Lumpur hovedstad?

Kronprinsfamilien har to hunder som heter Milly 
Kakao og Muffins Kråkebolle, men hvilken rase er 
de?

I 2020 var det mange som fikk med seg 
dokumentaren «Tiger King», men vet du hvor 
mange tigre som antagelig finnes i USA, til tross 
for at de ikke lever naturlig der?

Test kunnskapene dine i 
sommervarmen!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

somMER
q u i z
somMER
q u i z



En av låtene til artisten Musti har navn 
etter en tidligere norsk statsminister. 
Hvem?

Hvilken legemiddelprodusent fikk sin 
koronavaksine først godkjent i EU?

Hva er mellomnavnet til Espen Nakstad?

25. februar var det en del skriverier om 
hundene til Lady Gaga. Det ble rapportert 
at hundepasseren ble skutt i brystet og at 
hundene var stjålet. Hvor stor dusør utlovet 
Gaga for å få to av sine franske bulldogger, 
Gustavo og Koji, tilbake i godt behold?

Artisten EHI fra Stovner i Oslo kom med sitt 
debutalbum i fjor. Der hyller han 90-tallet 
og en av de mest populære soulsangerne 
det tiåret. Hva heter plata?

Hva betyr «å gå på limpinnen»?

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Fasit: 1. «Smells Like Teen Spirit», 2. Terningkastene han fikk fra VG (terningkast 1) og 
Dagbladet (terningkast 2) for låten «Stem på mæ»., 3.  Bruno Mars, 4. Fossekall, 5. Tapte, 6. 
Urdu, 7. Malaysia, 8. Labradoodle, 9. Ca. 5 000, 10. Gro Harlem Brundtland, 11. BioNTech og 
Pfizer, 12. Rostrup, 13. 500.000 dollar (ca. fire millioner kroner), 14. Toni Braxton, 15. Å bli lurt 
til å gjøre noe dumt



IN:FO
Om MHU lokalt  

og sentralt

Sentralstyret

SENTRALT

mentalhelseungdom

post@mhu.no

Dronningens gate 17,
0154 Oslo

mentalhelseungdom

admininistrasjonen

21 45 61 00 

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
GENERALSEKRETÆR
E-post: adrian.tollefsen@mhu.no

Aida Tesfai
ASSISTERENDE GENERALSEKRETÆR
E-post: aida.tesfai@mhu.no

Ann Savage
ORGANISASJONSSJEF
E-post: ann.savage@mhu.no

Ranveig Stava
PROSJEKTSJEF
E-post: ranveig stava@mhu.no

Line Toft
KOMMUNIKASJONS- OG INNSAMLINGSSJEF
E-post: line.toft@mhu.no

Mikael Zeiner
ØKONOMISJEF
E-post: mikael.zeiner@mhu.no

Thisbe Verner-Carlsson
RÅDGIVER AKTIVITETSPROGRAM OG SOME
(PERMISJON)
E-post: thisbe.verner.carlsson@mhu.no

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

Tuva Rosenvold
RÅDGIVER, INTERNASJONALT ANSVARLIG
E-post: tuva.rosenvold@mhu.no

Beate Anstensrud
PROSJEKTKOORDINATOR, KOSTHOLD & ERNÆRING
E-post: mikael.zeiner@mhu.no

Terje Reed
PROSJEKTKOORDINATOR, BOBILEN OG VEILEDER 
HOS ESL RÅD & VEILEDNING
E-post: terje.reed@mhu.no

Marit Vadet
PROSJEKTKOORDINATOR, KLATREVEGGEN OG GOD 
HELSE, IKKE SOSIAL KONTROLL
E-post: marit.vadet@mhu.no

Mira B. Wold
ADMINISTRASJONSKONSULENT
E-post: mira.b.wold@mhu.no

Hannad Lerfaldet
ANSVARLIG/RÅDGIVER CHAT
E-post: hannaf.lerfaldet@mhu.no

Sverre G. Gran
PROSJEKTKOORDINATOR CHAT
E-post: sverre.gravdahl.gran@mhu.no

Mariann Engebretsen
PROSJEKTKOORDINATOR, ARBEIDSLIVSDUGNADEN
E-post: mariann.engebretsen@mhu.no

Kartie K. Moriggi
PROSJEKTKOORDINATOR, UNGHØRT
E-post: katie.moriggi@mhu.no

Susanne Nesse
PROSJEKTKOORDINATOR, DIGIMAT
E-post: susanne.nesse@mhu.no

Thomas Kallerud
FUNDRAISER
E-post: thomas.kallerud@mhu.no

Karen Steffensen
PROSJEKTKOORDINATOR,DYREASSISTERT 
ARBEIDSTRENING
E-post: karen.steffensen@mhu.no

Oskar F. Sandanger
PROSJEKTKOORDINATOR, PSYKT NORMALT
E-post: oskar.fjortoft.sandanger@mhu.no

Michelle I. Badiane
PROSJEKTKOORDINATOR, SLAGKRAFT
E-post: michelle.badiane@mhu.no

Sarah W. Skaar
PROSJEKTKOORDINATOR, INNGANGSBILLETTEN
E-post: sarah.w.skaar@mhu.no

Demi W. Vestli
PROSJEKTLEDER RETTIGHETSTELEFONEN
E-post: demi.wollberg.vestli@mhu.no

Emilie Knudsen
PROSJEKTLEDER RETTIGHETSTELEFONEN
E-post: emilie.knudsen@mhu.no

Harald Østbye
PROSJEKTLEDER FRISK PUST & MESTRING
E-post: harald@oestbye.net

LANDSLEDER
Martine Antonsen

1. NESTLEDER
Thomas Frey

2. NESTLEDER
Thea M. Rytterager

STYREMEDLEM
Benedikte-Marie Lio

STYREMEDLEM
Christian H. Ruud

STYREMEDLEM
Aleksandra A. Lønøy

STYREMEDLEM
Vebjørn L. Olsen

VARA
Marta E. Fjæreide

VARA
Lisa Evensen



partnere:

LOKALT

bli medlem?

bergen
bergen@mhu.no

Grenland
grenland@mhu.no

kongsberg
kongsberg@mhu.no

Mosjøen
mosjoen@mhu.no

nord-jæren
nordjaeren@mhu.no

nordvestland
nordvestmhu.no

Oslo
oslo@mhu.no

Romerike
romerike@mhu.no

Sotra
sotra@mhu.no

STEINKJER
steinkjer@mhu.no

Stjørdal
stjordal@mhu.no

sunnmøre
sunnmore@mhu.no

Trondheim
trondheim@mhu.no

Ås
aas@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.

NESTE
NUMMER

Send MHU Medlem til 2490.

Har du forslag til tema 

for neste utgave? 

Send en e-post til: 

oda@mhu.no.

INFO 23



Avsender
Mental Helse Ungdom
Dronningens gate 17
0154 OsloSkriv!

Skriv 2020

Miriam Lilliana 
Sundsrud Jensen (29)
– Åtte uker er satt til 
en fiktiv fremtid hvor 
covid 19-situasjonen 
er blitt verre. Isolat, 
skjerming og lukkede 
avdelinger blir hyppig 
brukt i helsetjenesten 
og selv om situasjo-
nen i novellen er satt 
på spissen så vil jeg 
tro mange kjenner seg 
igjen i hovedperso-
nens følelser, sier hun. 

«SOV DU?» Hanne blunker mot meg med smilende øyne, mens den hvite gummihansken stryker meg over armen og gjør at hårene reiser seg. Jeg blunker med tørre øyne tilbake mot henne, før jeg igjen ser mot det store vinduet bak meg. Det må være den blå himmelen og det som virker som evigvarende jorder jeg har  stirret på. Sist pappa var her sa han at jeg har fått utsikt verdig en suite. Han har vel rett. Men hvem bryr seg om utsikt på et sykehus?
Hanne er i full gul utrustning, stramme hvite  kanter rundt håndledd og hals, håret godt pakket vekk, og munnbindet på plass. Alltid munnbind. Jeg forstår at det er nødvendig, men jeg hater det likevel. 
Jeg hadde aldri tenkt på det før jeg kom hit, men det er umulig å lese andre mennesker når du ikke ser  munnen deres. Noen, som Hanne, har uttrykksfulle øyne, men det er ikke nok. 
Jeg følger med på hendene hennes der hun møysommelig og med en hånd plasserer først den løse delen på nattbordet i riktig høyde, deretter brettet og så saftglasset, kniv og serviett i riktig posisjon. Hvordan hadde de hendene vært mot kinnet mitt? Mot hendene mine? Når hun lener seg inntil bordet for å skyve det nærmere meg, kommer hun borti den ene brødskiven og får syltetøy nederst på kanten på det gule. Jeg sier ingenting.Hun ser på meg igjen med de blide øynene, og jeg forsøker å tegne omrisset av leppene, et smil, i hodet mitt. Jeg legger hånden mot vinduet og ser sollyset gjennom sprikende fingre. Det er sen ettermiddag, men solen står fortsatt på himmelen. Hanne vinker demonstrativt i hjørnet av synsfeltet mitt, og jeg gir henne et kjapt smil tilbake før hun går ut av døren. 

Jeg er ikke sulten, men vet at jeg trenger mat. Brødskiven jeg plukker opp, den med syltetøy ser faktisk ikke tørr ut. Jeg myser mot den før jeg legger den ned igjen. Det er feil brød. Tarmene mine tåler ikke lenger gluten, det har de ikke gjort på en god stund. Hanne glemmer seg aldri, hun må ha veldig mye å tenke på. Jeg sier ingenting. 
For et par dager siden var hun her inne sammen med en av de andre pleierne. De hadde skiftet på sengen, et stort prosjekt når man går i romdrakt. Ute i slusen 

hadde de akkurat fått av seg alt av smittevernutstyr da den andre pleieren sukket høyt og kastet den brukte frakken hardt ned i søppelbøtta mens hun ristet på hodet. Hun tok opp en sprøyte fra brystlomma og viftet med den foran Hanne, noe de tydeligvis hadde glemt å gi meg.
Hanne møtte blikket mitt i vinduet i døra.

PAPPA KUNNE IKKE bli med for å besøke meg i dag. Han er blitt forkjøla, og selv om de ikke tror det er viruset, mener de det er det best å ikke ta noen sjanser. Når jeg spør har mamma triste øyne. Hun forstår ikke hvor mye man kan lese i øynene hennes, når de er det eneste man ser. 
Jeg ser ned på mammas hender og får lyst til å rive av henne hanskene. Tvinge henne til å legge de varme hendene mot mine egne. Mot pannen min, slik hun gjorde da jeg var liten og var syk. 
Åtte uker er det siden viruset tok kontroll over Norge. Fram til da hadde tilstanden vært noenlunde rolig. Det ble snakket om en felles dugnad, hvor alle holdt seg hjemme for å passe på de svakeste i samfunnet. Men så ble det verre. Mange ble syke samtidig, og sykehusene ble overbelastet. Likevel ble det bestemt at kreftsyke, som meg, skulle bli lagt på beskyttende isolat. Det er ikke vanlig lenger, men dette er krisetider. 

Åtte uker er det siden noen tok på meg, hud mot hud. 

DE HAR SNUDD sengen min, slik at jeg kan ligge ned og se ut samtidig. Løvet på trærne utenfor har fått en mørkerød farge. En av de nye pleierne har akkurat vært her og fortalt at Hanne har fri i dag. Jeg forsto ikke hva han sa, han snakket lavt og munnbindet dempet lyden av stemmen. Jeg måtte spørre to ganger, og da jeg lente meg nærmere for å høre, flyttet han seg bakover med et skremt uttrykk i ansiktet. Som om det er jeg som er smittsom. 
Jeg ser ned på hendene mine, vrir på dem. Noen ganger lurer jeg nesten på om jeg i det hele tatt eksisterer. Da jeg så ansiktet hans var det som om noe raknet. «Ta på meg» skrek jeg og trampet hardt i gulvet, som en liten unge. 

Åtte uker
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Vi skvatt begge to. Han sperret opp øynene og sto helt stille i noen sekunder. Jeg hostet litt, plutselig helt utslitt etter utbruddet, mens jeg forsøkte å gjenvinne kontroll over stemmen. 
Veggene kommer mot meg så fort jeg ser vekk fra vinduet, så jeg holder blikket festet der ute. Jeg får ikke puste, tenker jeg, men tvinger meg til å sitte stille. Puste dypt ut og inn. Med den ene hånden stryker jeg over huden langs den ene underarmen. Jeg innbiller meg at det er noen andre som rører ved meg. Kanskje mamma eller en av venninnene mine. Eller kanskje en gutt. Så klyper jeg meg selv, først forsiktig, så litt hardere. Jeg borer neglene dypt inn i huden. Den blir hvit, og når jeg slipper er det igjen to store grå hakk. Noen må snart ta på meg. Jeg eksisterer! Jeg finnes!

Gjennom vinduet hører jeg sauene på jordet breke og jeg stirrer på dem. Hjemme har vi en dachshund som heter Petter. Verdens rareste navn på en hund, men det var lillebroren min som fikk bestemme. 
Jeg kommer aldri til å se Petter igjen. 

Pappa er blitt dårlig. De neste dagene kommer ikke mamma heller. For noen dager siden ba jeg om å få dra hjem. Men hjemme er de begge i karantene, og det er rett og slett ingen til å ta vare på meg. De kan ikke komme til sykehuset og jeg kan ikke komme hjem. Jeg kommer til å dø her. Uten mamma og pappa og lillebror. I et fengsel, med omsorg fra hvite hansker og smil jeg ikke kan se. 

JEG ER SLITEN NÅ. Jeg orker ikke reise meg når Hanne kommer inn og setter seg i stolen. Etter hvert blir det vanskeligere å trekke pusten. Så ser jeg Hannes smil. Jeg myser mot henne, forstår ikke med det samme. Hun rører ved armen min, hud mot hud. Jeg lukker øynene, det går et støt gjennom kroppen. Hun stryker over armen.
«Jeg er her», sier hun, og jeg smiler tilbake mot henne. Griper hånden hennes og holder den hardt. •

Illustrasjon: D
aniel B

arreto/U
nsplash

«Åtte uker» er vinner-
teksten i årets skrive-
konkurranse for unge 
opp til 30 år med tema 
kontakt. Vinneren får en 
kindle-lesebrett. Juryen 
sier om vinnerbidraget 
blant annet: «Teksten 
evner å skape ulike 
følelser hos leseren. Den 
skildrer godt behovet for 
nærkontakt med andre 
mennesker og hvordan 
mangelen på dette kan 
føre til sterke fysiske  
og følelsesmessige  
reaksjoner.»

På 2. plass kom «Emma» 
av Silje Akselberg 
Iversen. På 3. plass kom 
«Andre muligheter» av 
Ida Strand Hjalmarsson. 
Jury begrunnelsene kan 
leses på psykiskhelse.no/
bladet
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Skriv korttekst, novelle eller dikt  
med tema «på tross av korona». 
Vinnerbidraget publiseres i  
Psykisk helse nr 4  og vinneren får 
et Kindle lesebrett. Se detaljer for 
innsending på psykiskhelse.no/
bladet. Send inn teksten din  
til skriv@psykiskhelse.no  
Frist 2. august.

Frist
2. august

2021

I fjor vant Miriam  
Lilliana Sundsrud 
Jensen med novellen 
«Åtte uker». MENTAL

HELSE
UNGDOM

MAGASINET

Skrivekonkurranse for 
unge opp til 30 år

Frist:
2. august

2021


