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2021 har vært et spesielt år for Mental Helse Ungdom. Selv om
organisasjonen også i 2021 har vært preget av stor vekst, så er årsaken til
veksten sørgelig. Covid-19-situasjonen har gitt Mental Helse Ungdom mer
å gjøre enn noen gang tidligere. Mange ringer oss, mange skriver til oss,
mange tar kontakt for råd og veiledning – og organisasjonen jobber på
spreng for å gjøre sitt for en litt bedre hverdag for alle som trenger oss.
Organisasjonen får stadig flere medlemmer, flere lokallag, flere prosjekter
og vi samler inn flere penger til våre formål.
Den politiske aktiviteten i organisasjonen har på tross av Covid-19 vært
høy i 2021, og organisasjonen har hatt betydelig medieomtale. Vi har levert
høringssvar på tvangslovutvalget, på nytt lovverk om kroppspress, på
nasjonale faglige råd om bruk av psykofarmaka blant barn og unge, og på
flere forskriftsendringer som følge av Covid-19, for å nevne noen.
Mental Helse Ungdom la ned et betydelig arbeid i pakkeforløp på psykisk
helse spesielt for barn og ungdom i de foregående år. Den nye regjeringen
fant det riktig etter valget høsten 2021 å signalisere en reversering av
dette arbeidet. Dette er Mental Helse Ungdom uenige i og vi har kjempet
for at dette skal bestå. 2022 vil vise hvordan vi lykkes med det.
Den nye regjeringen har også varslet et betydelig løft gjennom en
ny opptrappingsplan for psykisk helse. 2021 var derfor året hvor
organisasjonen arbeidet med å fylle opptrappingsplanen for barn og unges
psykiske helse med innhold slik vi ser det. Vi legger til grunn at den nye
regjeringen vil dra oss inn i dette arbeidet i 2022, og at planen vil gi barn og
unge i Norge et bedre psykisk helsetilbud.
Mental Helse Ungdom har bidratt betydelig i utviklingen av deler av den
tidligere opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse fra den
forrige regjeringen og fikk i 2019 og 2020 betydelige gjennomslag for
flere av de foreslåtte tiltakene. Spesielt fikk vi gjennomslag for en styrking
av den reelle brukermedvirkningen av og blant barn og ungdom, og da
spesielt i kommunene – og vi forventer at den nye regjeringen ikke svekker
dette arbeidet.
I organisasjonen har utviklingen vært svært god også i 2021. Vi har
gjennom året hatt stabil medlemsvekst og jobbet for sterke lokallag som
skaper unike og gode tilbud for medlemmene våre. Noen lokallag sliter
som følge av blant annet Covid-19-pandemien og vanskelighetene det
medfører i kontakt med medlemmer og myndigheter, og vi gjør det vi kan
for å avhjelpe dette.
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Treffstedene våre lokalt er en fast prioritering i Mental Helse Ungdom og
er sammen med lokallagsarbeidet svært viktig for å utvikle gode lokale
møteplasser for barn og ungdom.
Vi har i 2021 fortsatt arbeidet med å utdanne enda flere kursledere og
brukermedvirkere, og vi har gjennomført ulike kurs i alle regioner på tross
av situasjonen – og er godt fornøyd med resultatene.
Prosjektene
Mental Helse Ungdom er en prosjektorganisasjon. Fra sin spede
begynnelse som selvstendig organisasjon i 2011 oppfyller vi i dag i stor
grad formålet vårt gjennom å gjennomføre ulike prosjekter som er i tråd
med vårt politiske program.
Prosjektene som er i drift per 2021 er i tallet 18 stykker og for første
gang må jeg av plasshensyn henvise til nettsidene for en nærmere
beskrivelse. Ut over dette er Mental Helse Ungdom involvert i flere
forskningsprosjekter, samt eksterne prosjekter. Av de største kan
nevnes et forskningsprosjekt på bruk av tvang ovenfor barn og ungdom
i spesialisthelsetjenesten hvor vi sammen med Nordlandsforskning for
første gang i Norge skal kartlegge tvangsbruk ovenfor denne gruppen.
Til slutt vil jeg på vegne av organisasjonen takke alle medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte som har gjort - og som fortsatt gjør - en fantastisk
innsats for formålet og for organisasjonen.
Jeg vil takke for den ekstreme fleksibiliteten, stå-på-viljen og jeg vil takke
for den utrettelige innsatsen hver og en av dere gjør for at barn og ungdom
i Norge skal velge livet som utvei.
Tusen takk!

ADRIAN WILHELM KJØLØ TOLLEFSEN
GENERALSEKRETÆR
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Året 2021 blir husket som «den nye normalen» med
pandemiens evige tilstedeværelse. I administrasjonen
har vi lært å leve med usikkerheten, blitt flinke med video
og til å skape samhold til tross for tider med sviktende
internettdekning. Lokallagene har også vist en stor
utvikling og tilpasningsdyktighet med stadig flere kreative
måter å få til treffsted og andre aktiviteter, både fysisk og
digitalt.
Dette viser at vi er en organisasjon som er laget av
standhaftige ildsjeler, om det er ansatte, medlemmer
eller frivillige, hvor det vi brenner for; ungdom og deres
psykiske helse, er en evig kilde av skapende energi og driv.

Høydepunkter 2021:
•

Lokallags- og medlemsstrategien ble utarbeidet og vedtatt

•

4 nye lokallag ble stiftet og vi har nå 18 aktive lokallag spredt
utover alle Norges regioner

•

Over 200 likepersonsaktiviteter ble arrangert i og av lokallagene

•

Sommerleir ble gjennomført, tross pandemien og strengt
smittevern.

•

Tre regionsamlinger, samt én styre- og strategisamling ble
gjennomført, tross pandemien!

•

Landsdekkende samarbeidsprosjekt mellom Indie Film AS og
Mental Helse Ungdoms lokallag

•

Opprettet samarbeid med stiftelsen Prospera
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KRISEHENVENDELSER
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Jeg er så ensom... Livet virker
meningsløst. Jeg orker ikke mer...

Krisehenvendelsene har i 2021 i stor grad kommet inn via
Mental Helse Ungdoms Hjelpechat, samt at Kostholdschatten
også har mottatt noen av disse henvendelsene. Likevel har vi
tidvis også blitt kontaktet gjennom sosiale medier av unge som
opplever noe vanskelig, og som i enkelte tilfeller også har ført til
varsling til nødetater.
2021 har vært Mental Helse Ungdoms Hjelpechat sitt første hele
år, og vi har dette året fått inn 1762 henvendelser som har blitt
besvart av våre frivillige chatverter. Den desidert største gruppen
som tar kontakt med tjenesten er unge voksne i alderen 18-24 år
(45,46%). De gruppene som er mest representert etter dette er
25-29 år, 30-34 år og 15-17 år.
Tematikken som kommer inn på chatten er ofte alvorlig, med
selvmordsplaner eller vold i nære relasjoner for å nevne noe.
Her gjør våre frivillige en viktig jobb med å vurdere
alvorlighetsgrad og hvorvidt de skal varsle nødetater eller ikke.
De fem hyppigste temaene som kommer inn i chatten er
depresjon, selvmordstanker, angst, kjærlighet og ensomhet –
og ofte er det flere ting som kommer opp i én og samme samtale.
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LOKALLAG OG TREFFSTED

Organisasjon
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I 2021 har Mental Helse Ungdom hatt 18 aktive lokallag
spredt utover de fleste fylker i Norge. Det har vært en
sterk økning av interesse for å starte lokallag, og ved
årsskiftet hadde 4 nye lokallag blitt stiftet. Samtidig ble
et par lokallag som ikke har vært aktive lagt ned.

Aktivitetene har tatt seg
litt opp i år ettersom
lokallagene fant nye måter
å være sammen på – både
digitalt og fysisk. Fortsatt er
aktivtetsnivået lavere enn ved
en normal smittefri tilværelse,
og hyppigheten av aktiviteter
varierer veldig fra lokallag til
lokallag.
Totalt er det blitt registrert
212 likepersonsaktiviteter for
2021, og i gjennomsnitt har
hvert lokallag holdt nesten 12
likepersonsaktiviteter hver,
sammenlignet med i 2020
hvor det var et gjennomsnitt
av ti likepersonsaktiviteter per
lokallag. Dette er en økning,
særlig med tanke på at 4 av
våre 18 aktive lokallag først
startet lokallaget sitt midt i
2021 eller senere.
Aktivitetene har samlet blitt
arrangert av i overkant 40
ulike likepersoner. Digitale
aktiviteter har vært gamingog quizkvelder, samt
digitale treffsted.

Plattformen Discord har vært
viktig i gjennomføringen av de
digitale aktivitetene. Fysisk
gjennomførte aktiviteter har
blant annet vært turer i skog
og mark, klatretur, kaféturer,
middager, at de har laget mat i
felleskap, hatt brettspillkvelder,
bowling, grilling, kinoturer og
hobbyverksteder i tillegg til
vanlige treffsted.
I 2013 startet Mental Helse
Ungdom arbeidet for å utvikle
en modell for etablering av
lokale treffsteder for barn
og unge. Treffstedene har
siden den gang blitt en sentral
del av lokallagenes praksis.
Hensikten med treffstedene
er å bygge pålitelige lokale
møteplasser for unge, hvor
målet er å legge til rette
for økt aktivitet gjennom
deltakerstyrte prosjekter, kurs
og likepersonsarbeid.
I 2021 ble det holdt tre kurs i
lokallagene i alt fra økonomi
og styrearbeid til fridykking.

Organisasjon

MHU Nord-Jæren mottok hele 125.000 kr i støtte fra
Sval Energi AS!

MHU Kongsberg er en rå gjeng!

En bedre middag før kino på MHU Oslos treffsted

MHU Romerike prøvde gocart for første gang i 2021!

MHU Sotra på kurs i fridykking
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SENTRALSTYRET

Sentralstyret i Mental Helse Ungdom behandlet 53
styresaker i 2021. Av større saker som ble behandlet
i flere omganger var strategi for medlems- og
lokallagsvekst, innsamlingsstrategi og strategi for
internasjonalt arbeid.
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Mental Helse Ungdom avholder landsmøte hvert andre år. I 2021 satt
det samme styret som ble valgt inn i organisasjonen på organisasjonens
landsmøte på Gardermoen i oktober 2020:

Landsleder

Martine Antonsen

1. nestleder

Thomas Frey

2. nestleder

Thea Maria Rytterager

Styremedlem

Benedikte Marie Lio

Styremedlem

Aleksandra Alice Lønøy

Styremedlem

Christian Holmboe Ruud

Styremedlem

Vebjørn Leite Olsen

Styremedlem

Marta Engevik Fjæreide

Styremedlem

Lisa Evensen

ADMINISTRASJONEN

Organisasjon

Administrasjonen til Mental Helse Ungdom har siden mars 2017 hold til i lyse og
trivelige lokaler i Dronningens gate 17, Oslo
Administrasjonen i Mental Helse Ungdom bestod pr. 31.12.21 av til sammen
9 årsverk fordelt på generalsekretær, assisterende generalsekretær, organisa–
sjonssjef, prosjektsjef, innsamlingssjef, økonomicontroller , rådgiver innsamling,
rådgiver aktivitetsprogrammer og sosiale medier, samt rådgiver for lokallag og
treffsteder.

Ut over dette har organisasjonen i gjennomsnitt ca. 16 årsverk
i 2021 i midlertidige stillinger, engasjert i ulike tidsavgrensede
prosjekter eller som vikarer
I 2021 hadde vi et sykefravær på 3,02 %. Sykefraværet skyldes i hovedsak
tre medarbeidere som har vært langtidssyke av grunner utenfor virksomheten.
Arbeidsmiljøet i Mental Helse Ungdom ansees særdeles godt.
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POLITISK ARBEID

I løpet av året som har gått har organisasjonen
sentralt vært representert i en rekke fora. De som har
representert Mental Helse Ungdom har i stor grad vært
sentrale tillitsvalgte og ansatte i administrasjonen, men
andre tillitsvalgte lokalt har også deltatt i dette arbeidet.
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Representasjonen innebærer
deltakelse i ulike møter og andre
fora hos myndighetene der vi
har drevet brukermedvirkning,
påvirkning og lobbyarbeid. I
tillegg har vi møtt og representert
organisasjonen blant et stort
antall private aktører.
I 2021 har vi jobbet betydelig
opp mot den nye regjeringen.
Av viktige saker kan nevnes
arbeidet med å få på plass statlig
finansiering av Mental Helse
Ungdoms hjelpechat. Det ble i
denne anledning gjennomført
møter med både Helse- og
omsorgsdepartementet, med
ulike stortingsrepresentanter,
samt at organisasjonen deltok i
budsjetthøring i Stortinget høsten
2021. På tross av dette har vi
ennå ikke lykkes med å få på
plass en statlig finansiering for
en så viktig tjeneste – og Mental
Helse Ungdom er fortsatt helt
avhengige av private gaver for å
drifte chat-tilbudet.
Vi har også ovenfor den nye

regjeringen jobbet med innspill
knyttet til opptrappingsplan
for psykisk helse. Den
forrige regjeringen vedtok
og implementerte en ny
opptrappingsplan for barn og
ungdom. Den nye regjeringen
fortsetter dette arbeidet, men
nå med en opptrappingsplan
for alle på psykisk helsefeltet.
Foruten varsel om oppstart av
et slikt arbeid, er lite annet kjent
og Mental Helse Ungdom følger
utviklingen.
Det er fortsatt viktig at alle
barn og ungdom skal få lik
behandling uavhengig av hvor i
landet de bor, en bedre og mer
forutsigbar brukeropplevelse,
mer brukermedvirkning og
mindre unødvendig ventetid.
Dette er innspill som vi har
forsterket og tydeliggjort, og
som vi tidlig i 2022 vil levere som
innspill til prosessen med ny
opptrappingsplan, slik vi gjorde i
den forrige planen også.

Organisasjon

Våren 2021 var preget av store
bekymringer rundt konsekvensene
av pandemien på barn og unges
psykiske helse, vi jobbet med å
synliggjøre konsekvensen i de
fora vi hadde. I mars ble vår leder
invitert med i ekspertgruppen
regjeringen nedsatte som
skulle sammenstille tilgjengelig
kunnskap om konsekvensene
koronapandemien har hatt for
folks livskvalitet, psykiske helse
og bruk av rusmidler. Gruppen
skulle også vurdere konsekvenser
av pandemien for tjenestetilbudet
i helse- og omsorgstjenestene til
befolkningen, og foreslå tiltak for
å møte de aktuelle utfordringene.
Mental Helse Ungdoms målgruppe
og erfaring kommer tydelig til
syne i både gruppas rapport
og i tiltakene som ble tatt inn i
revideringen av statsbudsjettet.
I NAV sitt sentrale brukerutvalg
har Mental Helse Ungdom
hatt fokus på unge i NAV og
ungdomsmedvirkning.

Helsedirektoratets brukerråd for
rus og psykisk helse (BrukerRoP)
har vært en sentral arena for
Mental Helse Ungdom gjennom
hele pandemihåndteringen i
2021. Helsedirektoratet har
hatt regelmessige møter
med organisasjonene, hvor
generalsekretæren har møtt.
Videre har vi bidratt med våre
synspunkter gjennom høringssvar
og blant de mest sentrale er
høringen på oppfølging av
forslagene fra Tvangslovutvalget,
endringer i lovverk knyttet
til kroppspress, høring på
nasjonale faglige råd om bruk av
psykofarmaka blant barn og unge
og høring på midlertidig forskrift
om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner.
Utover dette har Mental Helse
Ungdom levert et betydelig
antall oppdrag på foredrag og
prosessledelse til en rekke ulike
private og offentlige aktører i
løpet av 2021.
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SAMARBEID OG
REPRESENTASJONER

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

Mental Helse
Vi samarbeider på flere områder for å fremme felles interesser for
myndigheter, samarbeidspartnere og i samfunnet forøvrig. I 2021 har
vi fortsatt samarbeidet rundt prosjektet UngArena som fikk støtte fra
Stiftelsen Dam.

Stiftelsen Dam
Mental Helse Ungdom får betydelige tilskudd fra Stiftelsen Dam til
våre prosjekter. Flere av våre prosjekter hadde vært umulige uten
stiftelsen. Generalsekretær Adrian Tollefsen er for tiden nestleder i
Stiftelsen Dam.

Unge funksjonshemmede
Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon der Mental
Helse Ungdom er medlem sammen med 38 andre organisasjoner
på funksjonshemmede-feltet. De er en naturlig samarbeidspartner
innenfor mange områder når det kommer til rettigheter, og innen kurs
og opplæring. Tidligere nestleder Elena Dahl er for tiden nestleder
i styret.

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

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

Sentrale aktører vi har samarbeidet med i 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Helse- og omsorgsdepartementet
BrukerROP
Helsedirektoratet
Miljødirektoratet
Fordelingsutvalget
Dyrebeskyttelsen
Gjensidigestiftelsen
Oslo kommune
Ankeutvalget, Norsk psykologforening
Godkjenningsutvalget, Norsk psykologforening
Fontenehuset i Drammen
Rådet for psykisk helse
Forebyggingsenhetens rådgivende utvalg Sivilombudsmannen
0-24-samarbeidet
Regionrådet i RBUP Sør-Øst
Stiftelsen Dam
Barneombudet
NAV
Bufdir
Styret i Pilar
Akuttnettverket og KviP
Nasjonalt Kompetansesenter RO
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STYRE- OG STRATEGISAMLING
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Organisasjon

Den 22. til den 24. oktober arrangerte Mental Helse
Ungdom en fysisk Styre- og strategisamling i Oslo,
hvor 50 deltagere deltok, mange fra de helt nystiftede
lokallagene. Anledningen ble benyttet til å styrke
lokallagene. I løpet av helgen jobbet vi med konsepter
som medlemsreisen, hvor fokus er hvordan man ivaretar
medlemmer, og hvordan lokallag kan styrke sitt nettverk
og få mer synlighet i sitt nærmiljø, i tillegg til motivasjon.

REGIONSAMLINGER

Videre i 2021 ble det avholdt tre helgelange fysiske regionsamlinger
for våre medlemmer fordelt ut fra helseregionene i Norge. På
regionsamlingene fikk medlemmene opplæring i brukermedvirkning,
arrangering og inkludering, påvirkningsarbeid og økonomi. I tillegg til
det faglige var det lagt opp til sosiale aktiviteter, slik at medlemmer
fra ulike lokallag kunne få mulighet til å bli bedre kjent og utveksle
erfaringer.
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SAMARBEID RETTET MOT
MEDLEMMER OG LOKALLAG

Organisasjon
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I 2021 hadde lokallagene
i Mental Helse Ungdom et
samarbeid med Indie Film AS
om ti spesialvisninger av en sterk
og vakker film kalt Nattebarn.
Visningene skjedde i regi av
lokallagene, med flere andre
lokale aktører som kommunale
tjenester, andre organisasjoner og
profilerte personligheter innenfor
det psykiske helsefeltet som
delaktører og inviterte.
Lokallagene viste stor
grad av selvstendighet,
gjennomføringskraft og ikke
minst kreativitet. Dette var en
stor anledning for lokallagene å
vise seg frem, skape nettverk og
engasjere mange i vårt arbeid
for å fremme fokus på unges
psykiske helse.

I 2021 fikk MHU gleden av å få
støtte fra Prospera, en frivillig
tverrfaglig konsulenttjeneste som
var en gave til MHU fra Gjensidige
Stiftelsen. Prospera fikk
oppgaven av å kartlegge MHUs
medlemsreise og definere tiltak
for å forbedre hvordan vi tar vare
på våre medlemmer. Resultat
av samarbeid ble en sterkere
medlemstrategi og et verktøy
som lokallagene kan bruke for å
forbedre sine tilbud og forvaltning
av medlemmene. Dette vil bli
lansert i 2022.

FRIFOND

Organisasjon

Frifond organisasjon er et tilskudd vi videreformidler
til våre lokallag fra Landsrådet for Norges Barne- og
ungdomsorganisasjoner. I tillegg til gaver og kommunale
tilskudd, er dette for mange av lokallagene i Mental
Helse Ungdom en svært sentral inntektskilde til drift av
treffsted og aktiviteter.
Frifond organisasjon blir finansiert
gjennom bevilgninger over
statsbudsjettet og gjennom deler
av overskuddet fra Norsk Tipping.
I 2021 fikk Mental Helse Ungdom
208 008 kr, som rest fra 2020
hadde vi igjen 24 590 kr, noe som
til sammen ga oss 232 598 kr, som
vi kunne fordele ut til lokallagene
i 2021.
Lokallagene i Mental Helse
Ungdom søkte i 2021
aktivitetsmidler fortløpende med
bakgrunn i planlagt aktivitet. Det
kan søkes et ubegrenset antall
ganger så lenge lokallaget har
brukt minst 75 prosent av midlene
fra forrige søknad.

Som beskrevet i retningslinjene
er det lov til å søke om maks
10 000 kr per søknad. Selv om
2021, i likehet med året før var
et år preget av pandemien var
lokallagene kreative og lystne på å
arrangere morsomme og givende
aktiviteter for sine medlemmer.
Deres engasjement gjorde at vi
klarte å bruke opp omtrent 180 000
kr, fordelt på lokallag i alle
11 fylker.
Midlene har blant annet gått til
spill- og pizzakvelder, jule- og
påskeverksted, digitale treffsted,
tur i skogen med bål, pølser og
marshmallows, restaurantbesøk
og turer til Tusenfryd og badeland.

MHU Sunnmøre

MHU Sandnes

MHU Trondheim

MHU Bergen

MHU Nord-Jæren

MHU Kongsberg

MHU Stjørdal

MHU Ås

MHU Oslo

MHU Romerike
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SOMMERLEIR

Mental Helse Ungdoms 14. sommerleir ble i 2021
arrangert fra 20.-25. juli. Denne gangen var vi tilbake på
Bjerkely Folkehøyskole hvor leiren har blitt holdt mange
ganger før.

Forberedelsene til sommerleiren
2021 bar preg av mye usikkerhet,
og først noen få uker før selve
leiren kunne vi med sikkerhet
si at den kunne gjennomføres.
Gjennomføringen bar preg av
smittevernsrestriksjoner, og vi
måtte av den grunn dessverre
begrense antall deltakere på
leiren, noe som førte til en
ventelisteordning. Grunnet
pandemien erfarte vi også
frafall av flere deltakere og
frivillige rett før leir. I 2021
deltok 27 unge i alderen 16-30.
I tillegg hadde vi med oss en
leiransvarlig, fem verkstedsledere,
en verkstedslederansvarlig som
også hadde ansvar for foto og
leiravis, fire fra administrasjonen,
ni frivillige, og en ekstern
sikkerhetsansvarlig.
Innskrenkningene førte likevel
til at det ble skapt en intim
leir, hvor ansatte, frivillige og
verkstedsledere hadde mulighet
til å følge opp deltakerne tettere,
og skape samhold og relasjoner.
En fra administrasjonen fikk i år
rollen som inkluderingsansvarlig.
Å ha en rolle med ekstra fokus
på å inkludere og skape gode
sosiale møter for deltakere og
frivillige, trygge samtaler og godt
samarbeid var ekstra viktig når
avstand og regler jobbet mot oss.
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For å inkludere nye og unge
inn i organisasjonen hadde vi i
2021 et ønske om å oppnå 50 %
nye deltakere som aldri hadde
vært på Mental Helse Ungdoms
sommerleir før, samt at 70 % av
deltakerne skulle være under
26 år. Kvotene ble innfridd ved
påmelding, men grunnet frafall
kort tid før leir endte vi med
48 % nye deltakere, samt at 67 %
av deltakerne var under 26 år.
Under sommerleiren kunne
deltakerne velge mellom flere
aktiviteter. Alle meldte seg på et
verksted i forkant av leiren hvor
de tilbragte mye tid gjennom
uka. Vi arrangerte fire ulike
verksteder innen kategoriene
mestring og påvirkning;
politisk påvirkning, sosialt
entreprenørskap, kreativ skriving
og hobby & redesign. I 2021 var
det både nye verkstedsledere og
verkstedsledere som hadde vært
med før. Samtlige veldig dyktige
og trygge innen sitt område.
Grunnet smittevernsrestriksjoner
la vi denne gangen opp til ekstra
mange utendørsaktiviteter
utenom verkstedene, med
blant annet utendørs rebusløp,
fotball, kubb, badetur, volleyball
og to kvelder med bålkos, hvor
deltakere, frivillige og ansatte

Organisasjon

samlet seg utendørs med musikk,
bål og snacks. Gamle tradisjoner,
som Åpen scene og varulv-kvelder
ble også videreført.
På lørdagen arrangerte vi en
utstilling hvor deltakere fra hobby
og redesign kunne vise frem
sitt arbeid. Kvelden ble avsluttet
med det årlige showet hvor
alle verksteder presenterte det
de hadde lært gjennom uken, i
tillegg til noen kulturelle innslag.
En fin og minnerik avslutning på
sommerleiren. Særlig flott var det
at Kiwanis i år besøkte oss på
lørdag og dermed fikk være med
på både fellesbildet og
showet vårt.

Mental Helse Ungdom er utrolig
takknemlige for bidrag gitt
fra Kiwanis, Nerdelandslaget,
Bufdir og Helsedirektoratet
som i 2021 gjorde det mulig for
oss å gjennomføre en trygg og
smittevernsvennlig sommerleir.
Vi er også takknemlige for alle
bidrag gjort av privatpersoner
som donerte gamle plagg og
tekstiler til redesign-bruk, og Spar
Simensbråten, Spar Sperrebotn og
Eurospar Skarnes som støttet oss
med snacks og smittevernsutstyr.
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I 2021 ble det gitt ut tre utgaver av medlemsbladet
Inspira. De tre utgavene hadde alle ulike temaer som på
forskjellig vis var koblet til organisasjonen og psykisk
helse. I året som har gått har Oda Archer fortsatt som
redaktør med Adrian Tollefsen som ansvarlig redaktør.
Layout har blitt satt sammen av Maja Granli Jensen og
Oda Archer i samarbeid.

Arbeidet med å få inn unge
talentfulle illustratører i bladet
har fortsatt i 2021. Illustratørene
Clemence Merouze, Kornelia
Engqvist, Robin Pereira, Cathrine
Louise Finstad, Eivind Gulliksen,
Camilla Nordbø, Linda Heggen,
Kjersti Synneva Moen og Emil
Johnsom Ellefsen bidro med
illustrasjoner i 2021-utgavene.
I tillegg var vi så heldige å
få fortsette samarbeidet
med Paulina og Katarina
Tarabczynska. Vi er også svært
glade for at Andrea Holst, vår
faste skribent, ønsket å bidra til
alle 2021-numrene.
Hver utgave som ble gitt ut i 2021
hadde sitt helt egne tema. Det
første nummeret av Inspira 2021
kom ut i midten av april. Da hadde
vi levd under pandemien i over
et år og det var derfor naturlig å
gjøre seg opp noen tanker om
fremtiden. Derfor bestemte vi oss
for at det første nummeret skulle
ha tema «fremtid». Ønsket var å
gi leserne tankefulle tekster som
kunne skape håp og fremtidstro.
Den andre utgaven kom ut i
oktober. Da var det mange
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nyhetssaker om hvordan
pandemien har påvirket oss
og hvordan vi kan virke inn på
hverandres hverdager med
telefonsamtaler, gåturer og
andre oppmerksomheter. Dette
nummeret fikk derfor temaet
«påvirkning». I dette nummeret
kunne man blant annet lese om
hvordan å påvirke verden politisk,
hvordan det kan være å være en
mann, hvordan musikk påvirker
mennesker, hvordan å takle
ensomhet og hvordan lokallagene
våre i Oslo og Grenland jobber
med påvirkning.
Tredje og siste utgave av Inspira
i 2021 kom ut i desember
og hadde tema «frivillighet».
Hensikten med dette bladet,
som ble sendt ut like før jul, var å
fokusere på viktigheten av å gjøre
noe for andre og hvordan dette
kan gjøre at du selv opplever
overskudd og glede. I dette
nummeret fikk medlemmene
blant mye annet servert en
julequiz, Svar fra en ekspert om
hvordan det å delta i frivillig
arbeid kan påvirke oss, tanker
fra fem frivillige i Mental Helse
Ungdom og litt om året som var.

Organisasjon

MEDLEMSMAGASIN FOR MENTAL HELSE UNGDOM - 1/2021

MEDLEMSMAGASIN FOR MENTAL HELSE UNGDOM - 2/2021

MEDLEMSMAGASIN FOR MENTAL HELSE UNGDOM -3/2021

TEMA:

TEMA:

PÅVIRKNING

Positive
koronaeffekter?:

Av Hanne Thorsen
SIDE 8

viktigere, sterkere
og flere:

Av Martine Antonsen
SIDE 10

Nytt
medlemstilbud:
Epsyk
SIDE 18

politisk påvirkning
Hva er det?
SIDE 8

Mat og påvirkning

Av Elisabeth Olsen
SIDE 16

FRIVILLIGHET

vinnertekst skriv:
Et stille år
SIDE 20

Året som har gått

Av Adrian Tollefsen
SIDE4

Svar fra en ekspert
Isa M. Isene i LNU
SIDE 16

Visste du dette

Om frivillighet
SIDE 20
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I 2021 har vi hatt et stort fokus på de som ønsker å bidra
i arbeidet vårt for å bedre barn og unges psykiske helse.
Vi har hatt et fantastisk engasjement fra både private
givere og fra næringslivet som begge er svært viktige for
at vi skal vokse og kunne hjelpe enda flere.

I løpet av 2021, har Mental Helse
Ungdom fått 601 nye fastgivere.
Våre faste givere er svært viktige
for organisasjonen da de gir
forutsigbarhet i arbeidet vårt.
Organisasjonen har fått 8948
gaver fra engangsgivere, både av
private og organisasjoner
Skoler og unge selv har i 2021
samlet inn midler til arbeidet
vårt. Fantastiske klasse 10C på
Flåtestad Ungdomsskole samlet
inn 30.000 kroner til Mental Helse
Ungdom. I tillegg til dette har vi
fått god støtte fra næringslivet.
De største giverne, som begge
støtter for 2.år på rad, var Circle
K med 1.240.000 kroner (1
krone per tank eller lading på
Circle K stasjoner i desember)
og DNB med årets julegave på
1 million kroner. Næringslivet er
svært viktige for Mental Helse
Ungdom, og vi gjør vårt ypperste
for å legge til rette for ulike

Hannah og Thomas i MHU under innsamlings-streamen til Komplett.no
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samarbeid. Næringslivet bidrar
også mye ved å løfte kjennskapen
til organisasjonen, så enda flere
barn og unge får informasjon om
våre tjenester.
Det har blitt avholdt flere
«charity-streams» til inntekt
for organisasjonen, igjennom
Twitch. Dette har ikke bare gitt
organisasjonen midler, men også
tilgjengeliggjort informasjon og
kunnskap til en gruppe mange
sliter med å nå ut til, gamere.
Til sammen har det blitt samlet
inn ca. 1,4 millioner, hvor
Nerdelandslaget (med Stian Blipp
i spissen) samlet inn 1 million
kroner. Komplett.no har også
vært en stor bidragsyter med
egen innsamlings-stream og som
samarbeidspartner i streamen til
Nerdelandslaget.

Stian Blipp under innsamlings-streamen
til Nerdelandslaget

I MEDIA OG SOSIALE MEDIER

Effekten har vært større kjennskap blant unge gamere,
høyt fokus på å «snakke om det», og vi har fått dele
livsviktig informasjon om våre hjelpetjenester.

I media

Sosiale medier

Som vi alle vet har
nedstengingene i forbindelse
med covid-pandemien gitt
alvorlige konsekvenser for barn
og unges psykiske helse. Vi har
naturligvis vært svært aktive i
mediebildet i 2021 for å tale
vår sak.

Vi har hatt en enorm vekst i
sosiale medier i 2021. Ved et
bevisst fokus på synlighet
og innholdsproduksjon har vi
på Instagram hatt en vekst
på 200% fra 5.000-15.000
følgere. Dette er vi veldig stolte
av da vi ikke har ansatte som er
dedikert til sosiale medier, det
hele driftes gjennom frivillighet
fra engasjerte ansatte.

I 2021 ble Mental Helse
Ungdom omtalt 444 ganger i
media, hvorav 122 var i trykte
medier fordelt på 50 ulike
aviser, blader og magasiner. Av
de 444 var 313 nettsaker fordelt
på 50 ulike nettsteder, mens 9
av omtalene skjedde på NRK via
TV/radio. (Retriever).
Vi har også deltatt på TV2
Nyhetskanalen ved flere
anledninger, Debatten på
NRK, ulike podcaster, og
mediehusene sine egne sosiale
medier rettet mot barn og
unge.

Målet vårt er å nå ut til så
mange som mulig med
kunnskap om psykisk helse,
tjenestene våre og å bygge
kjennskap til organisasjonen.
Ved å benytte egne kanaler
når vi ut kostnadseffektivt til
større deler av målgruppen.
Vi er også synlige i andre
sosiale medier (FB, LinkedIN,
YT), men prioriteringen for
2021 var Instagram, der vi
når målgruppen best med
ressursene vi har.
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2021 har vært et særdeles spennende år for det
internasjonale arbeidet i organisasjonen. Ved inngangen
til året hadde MHU kun ett internasjonalt prosjekt i
Uganda, og ved utgangen av 2021 hadde vi fått satt i
gang to til!
Det har blitt etablert et prosjekt
i Etiopia hvor psykologer
arbeider for å sikre barn og unge
inkluderende utdanning og vi har
startet et samarbeidsprosjekt
med Atlas-Alliansen, UNICEF og
International Disability Alliance
for å arrangere «Global Disability
Summit for Youth». Dette skjer i
forbindelse med toppmøtet som
Norge er vertskap for sammen
med Ghana i 2022. Alle disse
prosjektene kan du lese mer om
i denne årsrapporten. Best av
alt var at det endelig ble flere i
organisasjonen som jobber med

internasjonale prosjekter. Nå
er vi fire gode kolleger på det
internasjonale teamet!
I 2021 vedtok styret en strategi
for internasjonalt arbeid, «Ingen
skal ha det så vanskelig at
døden blir eneste utvei – uansett
hvor i verden man hører til»,
som legger grunnlaget for
hva organisasjonen ønsker
å oppnå med internasjonalt
prosjektarbeid og partnerskap
fra 2021 til 2024. Strategien
sier at helse og rehabilitering
for barn og unge med psykiske

Strategien sier at helse og rehabilitering for barn og unge
med psykiske helseproblemer skal være en hovedsatsning
for Mental Helse Ungdoms bistandsarbeid i
årene som kommer.
helseproblemer skal være en
hovedsatsning for Mental Helse
Ungdoms bistandsarbeid i årene
som kommer. Dette innebærer å
utvikle prosjekter som fremmer
målgruppens rettigheter og
øker tilgjengelig informasjon og
tjenester for psykisk syke barn
og unge.

I 2021 har vi også søkt på å
få midler gjennom Operasjon
Dagsverk. Vårt prosjekt, «Tabu,
skam og psykisk helse i Uganda»
kom videre til finalen på høsten,
og spilte inn video som skal
presenteres på de mange
ungdoms- og videregående skoler
rundt om i landet i begynnelsen
av 2022.

Internasjonalt arbeid

Vi har søkt sammen med SOS
Barnebyer og har etablert et
godt partnerskap med dem for å
fremme barn og unges rettigheter
til god psykisk helse. Vi håper
arbeidet vi har lagt ned dette året
gir avkastning i det neste og at vi
vinner OD!
I 2021 ble det et regjeringsskifte,
noe som naturligvis innebærer
endringer i de politiske
prioriteringene. Mens avtroppende
utviklingsminister Dag-Inge Ulstein
løftet frem funksjonshemmede
som en sårbar gruppe og dedikerte
både tid og ressurser til saken,
har nåværende utviklingsminister
Tvinnerheim lagt ned
budsjettposten for sårbare grupper
og omdisponert 238 millioner
kroner til andre saker den nye
regjeringen mener er viktige.

Hva ny regjering betyr
for bistandsarbeidet for
funksjonshemmede er fortsatt
usikkert ved inngangen til 2022.
Tvinnerheim har anerkjent det
gode sivilsamfunnsarbeidet som
gjøres på området, eksempelvis
Together for Inclusion – hvor
Etiopia prosjektet vårt er finansiert,
og sagt at arbeidet vårt skal bli tatt
godt vare på. Vi håper det faktum
at Norge skal være vert for Global
Disability Summit i 2022 legger
press på at også denne regjeringen
må prioritere å løfte frem
funksjonshemmedes rettigheter
og forplikte midler til et særdeles
viktig internasjonalt arbeid for
inkludering. Vi håper også at denne
regjeringen viderefører arbeidet
forrige regjering gjorde med å
løfte psykisk helse opp på den
internasjonale agendaen. Alle har
en psykisk helse- uansett hvor i
verden man hører til.

Ansatte i Internasjonal avdeling
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GLOBAL DISABILITY YOUTH
SUMMIT – GDS YOUTH

Internasjonalt arbeid

Målet med GDS Youth er å fremme ideer og
bekymringer til de om lag 200 millioner unge med
funksjonshemminger over hele verden og deres
organisasjoner.

32

Mental Helse Ungdom sammen
med International Disability
Alliance, Atlas Alliansen
arrangere GSD Youth 14.02.22.
I september ble det avgjort at
UNICEF blir med som den fjerde
co-hosten, de har vært et viktig
bidrag i planleggingen. Det har
vært en kompleks prosess for å
få til et godt samarbeid mellom
alle disse organisasjonen og mye
av arbeidet har gått til å utvikle et
godt rammeverk.
Etter regionale konsultasjoner
gjort av IDA, ble det besluttet
at GDS Youth vil ta form i et
24-timers arrangement for å få
best representasjon av unge
fra hele verden. For å sikre
at GDS Youth virkelig er et
toppmøte for og av ungdom,
ble det etablert 6 regionale
arbeidsgrupper. 1 arbeidsgruppe
er ansvarlig for opprettelsen av
et ungdomscharter, som vil bli
presentert på hoved-GDS. De
resterende 5 gruppene, som hver
representerer sin region, er selv
ansvarlige for å koordinere sin
regions bidrag til GDS Youth.

Mental Helse Ungdom ledet
arbeidet med å utforme en global
sosiale medier kampanje.

Kampanjen bestod av unge
fra hele verden, som deler
sine erfaringer rundt stigma
og diskriminering og det har
gått over all forventing.
Kampanjen vil fungere som en
30-dagers nedtelling for GDS
Youth som vil bli lansert 14.01.22.
Helt på tampen av året økte
vi aktivitet på sosiale medier
for å sikre et godt grunnlag for
kampanjen.
Ettersom Norge er vertsland
for toppmøtet, har vi
annenhver uke arrangert et
referansegruppemøte bestående
av norske organisasjoner for
å sikre eierskap til GDS Youth.
Gruppen består av PRESS, Norges
Idrettsforbund, Y-Global, Unge
funksjonshemmede, Norges
Handikapforbund Ungdom samt
to ungdomsorganisasjoner fra
Mosambik og Rwanda.
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SAMMEN OM INKLUDERING
I ETIOPIA

Together for Inclusion (TOFI) Etiopia er et samarbeids–
prosjekt mellom norske og etiopiske partnerorganisasjoner,
med hovedmål å oppfylle rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne i Etiopia.
TOFI konsortiet består av
mainstream-organisasjoner
og funksjonshemmedes
organisasjoner, disse
samarbeider om å skape et
inkluderende samfunn ved å
utføre aktiviteter på skoler, i
arbeidslivet og i helsetjenestene,
der funksjonshemmede
inkluderes. Mental Helse Ungdom
inngikk et toårig partnerskap
i 2020 med Natanim som en
del av TOFI konsortiet. Før
partnerskapet trådte i kraft i
2021 bestod Natanim kun av
to psykologer, som over flere
år hadde levert psykososiale
tjenester i sitt lokalsamfunn uten
særlig mye økonomisk støtte.
Med litt økonomisk hjelp og
Mental Helse Ungdoms støtte,
har Natanim begynt å bygge
et organisatorisk rammeverk
som fremmer organisasjonens
bærekraft og vekst. De har
også fått økt kapasiteten sin og
ansatt en økonomiansvarlig, to
psykologer, en sosial arbeider og
en prosjektleder. De har også fått
på plass et styre! Dette betyr at
Natanim har kunne økt aktiviteten
sin og nådd ut til flere enn før.
Til tross for mange utfordringer

knyttet til Covid-19 og en
eskalerende krigssituasjon i
Etiopia gjennomførte Natanim i
løpet av de første seks månedene
betydelige aktiviteter på skoler,
sykehus og institusjoner. 64
kreftpasienter og leprapasienter
fikk uformell opplæring i lesing og
skriving, 92 individer mottok klinisk
rådgivning, 89 individer mottok
gruppeveiledning, 38 personer
med funksjonshemminger mottok
familierådgivning og nesten 9
000 individer på skoler mottok
bevisstgjørende informasjon om
psykisk helse.
Natanim har produsert
informasjonsmateriell om
funksjonshemming, inkluderende
utdanning og psykisk helse. I
samarbeid med TOFI-partneren
Norsk Forbund for blinde
og svaksynte (NABP) ble alt
materiellet også produsert i
blindeskrift. Natanim trente 8 TOFI
Etiopia-partnere i psykisk helse,
ga informasjon til 5 skoler om
hensiktsmessige henvisningsveier
for barn med funksjonshemminger
og rekrutterte en referansegruppe
for å styre og veilede aktiviteter.

Til tross for mange utfordringer knyttet til Covid-19
og en eskalerende krigssituasjon i Etiopia, leverte
Natanim betydelige aktiviteter på skoler, sykehus
og institusjoner
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HJELPETELEFON I UGANDA

Internasjonalt arbeid
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I Uganda samarbeider vi med Mental Health Uganda for å
etablere og drifte en gratis hjelpetelefon – slik at psykisk
helsehjelp blir mer tilgjengelig for dem som trenger det.
I 2020 inngikk Mental Helse
Ungdom en samarbeidsavtale
med Mental Health Uganda.
Sammen skulle vi etablere landets
første hjelpetelefon for unge med
psykiske helseproblemer. For unge
mennesker i Uganda, som ofte
står helt uten hjelpetilbud når livet
er vanskelig, ville tilbudet kunne
utgjøre en stor forskjell. Prosjektet
er bevilget midler gjennom AtlasAlliansen og underlagt Norads
rammeavtale, hvilket betyr at dette
er et femårig prosjekt som strekker
seg fra 2020-2024.
I mai 2021, etter ett år med
planlegging, lanserte vi
hjelpetelefonen, spente på om folk
ville benytte seg av tilbudet eller
forholde seg skeptiske. 7 måneder
inn i driften kan vi rapportere om
1404 individuelle klientløp og 4212
gjennomførte samtaler.
Vi fører oversikt over type
funksjonsnedsettelser i
prosjektet. Data viser at 46
prosent av dem som ringer inn
rapporterer angst/depresjon som
funksjonsnedsettelse, mens 18
prosent rapporterer om kognitive
problemer, som for eksempelvis
å huske eller konsentrere seg.
7 prosent rapporterer at de har
problemer med å kommunisere.
Tematikk som går igjen i disse
samtalene er økonomiske
problemer og arbeidsløshet,

vanskelige familierelasjoner, angst
og depresjoner, overgrep, og kjønn
og seksualitet.
Gjennom prosjektet jobber vi
også med politisk påvirkning for
å få myndighetene til å ta ansvar
for det manglende psykiske
helsetilbudet i landet. I Uganda er
det lovfestet at alle distrikter skal
ha en mental helse koordinator.
Mange distrikter har ikke ansatt en,
fordi de har ventet på retningslinjer
fra myndighetene om hva en slik
ressursperson skal brukes til
og ha i ansvarsområde. Mental
Helse Uganda ble i 2021 bedt av
Helsedepartementet, avdeling for
mental helse, om å utvikle disse
retningslinjene da myndighetene
ikke hadde ressurser til å gjøre
et slikt konsultasjonsarbeid
med distriktene selv. Sammen
med 8 distrikter ble det utviklet
retningslinjer som nå ligger til
grunn for finansiell støtte til en
mental helsekoordinator i lokale
budsjettforhandlinger, samt
utvikling av andre aktiviteter som
støtter innbyggernes mentale
helse i distriktenes treårsplaner.
Mental Helse Uganda kommer til
å overse at det man blir enige om i
budsjettforhandlinger og politiske
møter blir gjennomført. Det blir
spennende å se om det politiske
påvirkningsarbeidet i 2021 bærer
frukter inn i 2022.

Internasjonalt arbeid

Til tross for at vi vet at det er kvinner som oftest rammes av psykiske
helseplager, så var 61 prosent av innringerne menn, mens 39 prosent var kvinner.
Mannlige innringere

Kvinnlige innringere

68 prosent av innringerne var mellom 18-30 år, noe som betyr at vi treffer
målgruppen godt. 21 prosent var over 30 år, mens 7 prosent var barn.
Innringere som var barn

Innringere over 30 år

Innringere mellom 18-30 år

Noe overraskende var det at 75 prosent av innringere sier at de ringer inn på
vegne av et familiemedlem eller en venn. Det kan hende tallet stemmer, men
det kan også hende at stigmaet rundt det å ha psykiske helseproblemer gjør at
enkelte ikke våger å være ærlige på at søker råd og støtte på egne vegne.
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Internasjonalt arbeid

Etiopia: Natanim-ansatte støtter en pasient med spedalskhet på
African Lepra Research Hospital (ALERT) i Addis Abeba

Etiopia: Kvinner som utforsker "tillit" i et seminar om økonomisk empowerment
med Natanim-partneren Hope for Korah
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Internasjonalt arbeid

Uganda: Staben i Mental Health Uganda på lanseringsdagen

Global Disability Youth Summit
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I 2021 fikk Mental Helse Ungdom støtte til 12
prosjekter, finansiert av ulike ordninger hos Stiftelsen
Dam, hvor vi har 20 prosjekter i drift når vi teller både
interne og eksterne prosjekter. Alle våre prosjekter har
ulike temaer, men har i sin essens som mål å bedre barn
og unges psykiske helse og virke selvmordsforebyggende.

Der hvor 2020 føltes som
“annerledesåret” har det vært
en mer normalisert tilstand for
prosjektarbeidet i Mental Helse
Ungdom i 2021. Vi tenker mer naturlig
over det digitale og det fysiske planet,
og på en integrert måte legger vi
planer for både fysiske og digitale
møter.
Det har absolutt vært situasjoner hvor
vi fremdeles har måttet snu oss raskt
og tilpasse oss nye smittevernregler,
men med så mye øvelse på dette
som vi fikk i 2020 så har det i større
grad vært preget av rutine i 2021.
Vi beholder og styrker fokuset på
gutter og unge menns psykiske
helse, kosthold og psykisk helse,
det viktige samspillet mellom fysisk
og psykisk helse. I tillegg til at vi
fokuserer stødig på ungdom med
frafallsproblematikk i videregående
skole, hørselshemmedes tilgang til
psykiske helsetjenester og det å finne
gode innganger tilbake til arbeidslivet
gjennom arbeidstrening.

På toppen av dette har vi vært
søkerorganisasjon for flere eksterne
aktører som Salaam, Indiefilm, A5
Film og Stiftelsen Christian Radich,
som har mottatt støtte for sine viktige
prosjekter gjennom oss.
Med et tilbakeblikk på 2021 ser vi
en større trygghet til å manøvrere i
ukjent korona-farvann, kompetente
prosjektkoordinatorer som finner
gode løsninger når covid-spøkelset
lurer rundt hjørnet og korte, men
likevel svært gledelige, perioder
hvor vi alle kunne møtes på kontoret
og få en sårt tiltrengt pause fra
hjemmekontoret.
Takk til alle dyktige ansatte i
prosjektavdelingen for det gode
arbeidet dere gjør for at alle barn og
unge skal ha en best mulig psykisk
helse, og for at ingen skal ha det så
vanskelig at døden blir eneste utvei.
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Prosjekt

MENTAL HELSE UNGDOMS
HJELPECHAT

Å tilby samtaler over chat for ungdom og unge
voksne (18-35 år) som trenger noen å snakke med.
Hjelpechatten besvarer også henvendelser fra
andre alderssegmenter.
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Året 2021 har i stor grad handlet
om å styrke tjenesten fremfor å
vokse, med hovedmål om å ha et
robust grunnlag som tåler at vi
med tiden utvider både åpningstid
og frivilligbase. Vi har siden
november 2020 rekruttert frivillige
fra hele landet, og vaktene har
vært digitale hele 2021.
I januar 2022 har vi 58 aktive
frivillige, og åpent tre timer hver
mandag, tirsdag og torsdag. Av
disse er 18 frivillige rekruttert i
2020, og de resterende 40 har
kommet inn i chatten i løpet av
2021.
Rekruttering:
I 2021 hadde vi ordinær
rekruttering i april og oktober,
i tillegg til ekstrarekruttering
i september etter en del
frafall gjennom sommeren og
rekruttering av frivillige fra Circle
K i forbindelse med åpen chat i
jula.
Vi har utarbeidet en egen
intervjuguide i samarbeid med
Lysne Psykologer – denne skal
hjelpe oss med å finne de frivillige
vi trenger i tjenesten.
Høsten 2021 la vi inn et krav for
å kunne være frivillig, og det er at
man binder seg til å være frivillig
i minimum 6 måneder etter
gjennomført opplæring.

Frivilligstruktur
For å styrke oppbyggingen
av chatten har vi nå tre
ulike frivilligroller: chatvert,
vakthavende og teamleder.
Teamleder har ansvar for oppsett
av vakt, og er tilgjengelig på
telefon gjennom hele vakten.
Vakthavende har ansvar på
selve vakten, og rapporterer til
teamleder underveis og etter endt
vakt.
Teamlederrollen styrker tjenesten,
fordi de som er teamledere er
erfarne frivillige som frigjør
noe av tiden det tar å sette opp
vakter og være tilgjengelig på
ettermiddagstid. Dette gjør oss
mye bedre rustet for å kunne
utvide sånn som vi ønsker/håper
på i 2022.
Kompetanseheving
I løpet av året har vi arrangert
følgende kompetanseheving for
våre frivillige:
• 2-timers kurs i
selvmordsforebygging med
Vivat i juni.
• Kurs i kjønns- og
seksualitetsmangfold (Rosa
kompetanse) i juni.
• Kurs med ROS – Rådgivning
om spiseforstyrrelser i
oktober.
• 2-dagers kurs med
Vivat, «Førstehjelp ved
selvmordsfare» i november.

Prosjekt

De vanligste temaene
i samtalene i 2021:

1. Depresjon
2. Selvmordstanker
3. Angst
4. Kjærlighet
5. Ensomhet

Veiledning
I samarbeid med Lysne har vi hatt
tre veiledningstimer på 1,5 t for
frivillige i løpet av året. Her er fokus
på rollen som frivillig, egenomsorg
og utfordringer de ønsker spesiell
veiledning på.

Innskrivere
Blant de som har tatt kontakt med
oss i 2021 oppgir 67,75% at de er
kvinner og 19,14% at de er menn.
1,46% oppgir kategorien «Annet»,
og 11,65% vil ikke oppgi kjønn.
Den desidert største gruppen
henvendelser aldersmessig er
unge i alderen 18-24 år (45,46%).
Etter dette følger alderen 25-29 år
(15,87%), 30-34 år (9,84%) og 15-17
år (9,15%).

Ved stor pågang hender det at
innskrivere må vente litt i kø, og
de får da informasjon om andre
steder å ta kontakt. Sammenligner
vi perioden 2.juli-31.des 2020
med samme periode dette året
ser vi nesten en dobling i antallet
henvendelser fra 502 i 2020 til 937
henvendelser i 2021.

I løpet av 2021 har Hjelpechatten besvart 1762 henvendelser fra
ungdom og unge voksne som trenger noen å snakke med.
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KLATREVEGGEN

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

I 2021 har vi hatt andre runde
med klatring, der deltakerne har
klatret ukentlig i 4 måneder fra
september. Denne gangen var det
rekordmange som meldte seg
på prosjektet. Vi valgte derfor
å rekruttere dobbelt så mange
deltakere, og har hatt 4 grupper
med til sammen 40 deltakere
som ukentlig har klatret sammen
på Oslo klatresenter.

vi oss på ulike klatregrader, og
tok med oss teknikken vi lærte
i buldringen. Til slutt lærte
deltakerne å klatre og sikre på en
trygg måte, og alle de som hadde
et ønske om å ta brattkorttesten
gjorde det mot slutten av
prosjektet. Denne testen gjør de
selvstendige til å kunne klatre
og sikre hverandre uten en
klatreinstruktør.

De første ukene gikk med på
kartlegging og skjemautfylling,
viktig informasjon for
forskningsdelen av prosjektet.
I tillegg var disse samlingene
en intro til prosjektet,
forventningsavklaring, bli
kjent med hverandre og få litt
inspirasjon.

Deltakerne har gjennom hele
prosjektperioden imponert oss i
måten de har støttet, hatt troen
og heiet hverandre frem. Dette
har vi sett både i forhold til
klatringen, men også om noen
har en dårlig dag. De har alle vært
ivrige til å lære, entusiastiske
og positive. Mange har også
engasjert seg og fortsatt å klatre
sammen også etter prosjektslutt.

Vi var heldige og fikk utført
alle klatresamlingene uten
begrensninger eller restriksjoner.
De første klatreøktene ble vi kjent
med senteret, prøvde buldring
og autobelay (selvsikring).
Bevegelse i veggen, klatreteknikk
og fallteknikk stod i fokus. Videre
ble vi kjent med tauklatring og
bruk av autobelay. Her prøvde

Forskerne ved NIH har nå ferdig
innsamlet data fra prosjektet og
jobber nå med å analysere disse
dataene. Prosjektet vil avslutte
etter at resultater fra forskningen
i august 2022 presenteres på
åpent seminar.

UNGHØRT

Prosjekt

Prosjektet skal kartlegge hvilke behov hørselshemmede
unge har når det kommer til psykisk helsehjelp.
Målet er å finne ut hva som kan gjøre det enklere for
unge hørselshemmede og døve å ta kontakt med
helsetjenester og hvordan behandlingen kan gjøres
bedre ut fra deres reelle behov.
Når døve og hørselshemmede oppsøker psykisk helsehjelp møter de
ofte utfordringer fordi helsetjenestene mangler kunnskap om tegnspråk,
døve og hørselshemmedes kultur, livssituasjon og hvordan de skal
tilrettelegge for god kommunikasjon. Mangelen på kunnskap hos
helsetjenestene kan senke kvaliteten på behandlingen de blir tilbudt.
Det gjør at døve og hørselshemmede ungdom er flerdobbelt utsatt for
psykiske plager enn sine hørende jevnaldrende. Prosjektet UngHørt
skal, ved hjelp av forskning og brukermedvirkning, bidra til å bedre
helsetilbudet rettet mot unge hørselshemmede og døve. For å samle
informasjon om hvilke barrierer hørselshemmede og døve ungdommer
opplever i sitt møte med psykiske helsetjenester skal det gjennomføres
kartleggingsintervjuer med opptil 30 hørselshemmede og døve mellom
16 og 25 år. Resultatene skal sammenfattes i en forskningsrapport
og to veiledere, som skal brukes til å synliggjøre behovene for et bedre
psykisk helsetilbud til døve og hørselshemmede ungdommer.
I løpet av de tre første månedene av året ble det gjennomført flere
kartleggingsintervjuer med informanter i målgruppen. Da alle intervjuene
var gjennomført jobbet forskergruppen med å transkribere intervjuene.
Etter at intervjuene var transkribert ble de kodet, slik at vi kunne starte
å analysere informasjonen vi hadde samlet inn. Vi fikk samlet inn mye
viktig informasjon som danner grunnlaget for rapporten som skal
skrives. Forskergruppen påbegynte arbeidet med å skrive rapporten i
løpet av våren, og ble ferdig med et førsteutkast som ble lagt frem for
referanse-, og faggruppen i løpet av høsten. På den måten fikk vi gode
tilbakemeldinger og innspill fra både faggruppen og referansegruppen og
sikrer brukermedvirkning i prosjektet.
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Prosjekt

PSYKT NORMALT

YouTube er en av de mest populære plattformene for
unge i dag. Her kan man finne både søte katter, folk som
faller og triksevideoer av forskjellig slag. Hva med filmer
som tematiserer psykisk helse?
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Vi i Mental Helse Ungdom så
mangelen på god kunnskap om
psykisk helse på denne populære
plattformen, og bestemte
oss derfor å søke midler hos
Stiftelsen DAM for å kunne
opprette vår egen YouTube-kanal:
PSYKT NORMALT. Prosjektet gikk
over to år.
En stor takk sendes til
Malin Nesvoll som skrev
prosjektsøknaden, Cappelen
Damm for samarbeid og til alle
som har sett på innholdet vi har
skapt. Vi ønsker også å sende en
spesiell takk til Hanna Skogstad,
Marie Myklebostad og Magne
Håheim som stilte opp som vikar
i en periode der prosjektet var
preget av sykdom.
Gjennom Mental Helse Ungdoms
to-årige prosjekt «PSYKT
NORMALT» har vi laget to
YouTube-serier med innhold som
normaliserer psykisk helse i en
språkdrakt som målgruppen kan
kjenne seg igjen i. Målet med
prosjektet er å gi ungdom psykisk
helsefremmende kompetanse,
et uttrykk som brukes for å vise
hvordan kunnskap kan gjøre
mennesker i bedre stand til å ta
gode valg til fordel for egen og
andres psykiske helse gjennom
et medium hvor ungdommer
tilbringer mye tid.

Vi har til sammen produsert 21
episoder. 10 episoder av «Spør
mer» og 11 episoder av «Føler’n».
Til sammen har disse to seriene
bidratt til et seertall på omtrent
120 000. Målgruppa er ungdom
mellom 13 og 18 år som bruker
You Tube eller befinner seg på
andre relevante digitale flater
som Instagram, Snapchat og
Facebook.
Vi har laget to konsepter,
Føler’n og Spør Mer. Føler’n er
konseptet der vi sikter oss inn
på unge menn og gutter, for å få
opp bevisstheten rundt denne
tematikken gutter/unge menn og
psykisk helse. Programleder er
Oskar Fjørtoft Sandanger.
Gjennom å bruke gaming som
virkemiddel valgte vi et konsept
som vi erfarte treffer målgruppen
godt. Vi har hatt et fokus på å få
med gode forbilder til å prate om
forskjellige følelser.
Vi har hatt med disse kjendisene
som gjester:
Herman Flesvig, Victor Sotberg,
Joakim Kleven, Niklas Baarli,
Arman Suhrezi, Sjur Vatne Brean,
John Arne Riise, Helene Olafsen,
Bent Høie og Nicolay Ramm.
I Spør Mer fikk vi med oss
komiker og samfunnsdebattant

Prosjekt

Sofie Frøysaa som programleder.
I tillegg var Benjamin Silseth fast
psykolog i studio. Sofie Frøysaa
fungerte i dette konseptet som
ungdommens talerør, som
gjennom innsamlede spørsmål
fra ungdom rundt tematikker
innenfor psykisk helse stilte
disse videre til Silseth. Vi tok opp
disse tematikkene i Spør Mer:
Angst, psykisk helse, depresjon,
kroppspress, kjærlighet, pride,
seksuell helse, skam, ensomhet
og selvmord. Vi har erfart at denne
serien fungerte veldig godt, og har
fått gode tilbakemeldinger
fra seere.

Vi har gjennom å bruke kjente
forbilder, dyktige programledere
i Sofie Frøysaa og Oskar Fjørtoft
Sandanger, samt fagpersonell
i psykolog Benjamin Silseth
bidratt til å normalisere og gjøre
det akseptert å snakke om
psykisk helse. Vi har gjennom
forskjellige episoder gitt unge gode
helsefremmende verktøy, samt at
vi hele vegen har hatt fokus på at
det alltid finnes hjelp om du trenger
det. Det er alltid noen du kan
snakke med, og du skal aldri
være alene.
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Prosjekt

TA VARE – MED HANNAH
OG OSKAR

I podcasten “Ta vare – med Hannah og Oskar” har vi
besøk av inspirerende og gode rollemodeller, som
forteller om sine erfaringer og forhold til psykisk helse –
og hvordan ta vare på den. Det er mange måter å ta vare
på sin egen psykiske helse, og vi utforsker noen av disse.
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Oskar Fjørtoft Sandanger og Hannah Christin Lerfaldet startet opp
podcasten “Ta vare – med Hannah og Oskar” høsten 2021, som
et sideprosjekt til deres ordinære roller i Mental Helse Ungdom.
Podcasten er et samarbeid mellom Mental Helse Ungdom og BAUER
MEDIA, hvor vi får bruke studio og podcastplattformen til BAUER
MEDIA (Podplay). Podcasten har gitt Mental Helse Ungdom en ny
arena å være synlige på, og en ny måte å være en del av folks hverdag.

Høsten 2021 spilte vi inn sju episoder, med følgende gjester:
•

Episode 1 – Kathrine Nygård
Tema: Annerledeshet,
selvfølelse, og det å være sin
egen beste venn.

•

Episode 5 – Thea Sofie
Loch Næss
Tema: Grensesetting og
følelseslivet som skuespiller.

•

Episode 2 – Sofie Frøysaa
og Maria Østhassel
Tema: Vennskap i voksen
alder og ærlighet.

•

•

Episode 3 – Espen
P.A. Lervaag
Tema: Håndtering av negative
følelser.

Episode 6 – Andrine
Stolsmo Hegerberg
Tema: Forventningspress
i fotball og hvordan man
jobber mentalt innenfor en av
verdens største idretter.

•

Episode 7 – Daniel Kvammen
(spilt inn i 2021, sluppet
januar 2022)
Tema: Det å ta vare de man
er glad i, å synes at en selv er
verdifull og viktigheten av å si
“fy fader jeg er god”.

•

Episode 4 – Angelica
Sophie Thorsen
Tema: Hvordan klær kan
påvirke vår selvfølelse,
erfaringer med det å bli
flinkere til å snakke om
hvordan man har det.

Podcasten har gitt Mental Helse Ungdom en ny
arena å være synlige på, og en ny måte å være en
del av folks hverdag.

Episoden med høyest lyttertall er den med Sofie Frøysaa og
Maria Østhassel, med 278 lyttere. Vi ser også at gjennomsnittlig lyttertid (hvor langt ut i en episode man lytter) er høy. Vi har
mottatt mange positive tilbakemeldinger fra lyttere, som forteller at podcasten betyr mye for dem.
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GOD HELSE – IKKE SOSIAL
KONTROLL

Å skape kunnskap om i hvilken grad unge minoritets–
norske menn opplever negativ sosial kontroll og hvordan
det påvirker den psykiske helsen. I samarbeid med
målgruppen utvikle et veiledningshefte for å skape
dialog og spre kunnskap gjennom kompetanseheving
hos foreldre, skole og religiøse miljøer.
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Etter 2 år er nå prosjektet
avsluttet, og vi sitter igjen med
god måloppnåelse. Vi har ny
kunnskap om helsekonsekvenser
av negativ sosial kontroll og
rasisme. Vi har resultater
fra kvalitativ metode (10
dybdeintervjuer med unge i alder
18-26 år og 3 fokusgruppeintervju
med voksenpersoner i deres
sfære) som gir oss mer kunnskap
om negativ sosial kontroll av
unge minoritetsetniske menn og
deres psykiske helse.
Vi har produsert en rapport
som sammenfatter funn og
resultater fra kartleggingen. Vi
har gjennomført lansering av
både rapport og veiledningshefte
med påfølgende debatt,
lanseringene har vært under
Arendalsuka august 2021 og
i Oslo september 2021. Vi har
utviklet et veiledningshefte for
kommunikasjon, informasjon
og myndiggjøring for primærog sekundærmålgruppa. Vi
har produsert en rapport på
bakgrunn av alle funn og
erfaringer vi har gjort underveis
i prosjektet. Veiledningshefte

og rapporten kan deles fritt med
alle som ønsker å benytte det
og vil være tilgjengelig i trykket
form og digitalt. Vi kan derfor
oppsummere at vi har nådd alle
resultatmål vi har satt oss.
Prosjektet har skapt et nytt og
etterlengtet kunnskapsgrunnlag
om hvordan denne gruppa har det
gjennom kartleggingen. Det er
ønskelig at statlige, kommunale,
fylkeskommunale og private
aktører kan bruke det nye
kunnskapsgrunnlaget for å skape
flere og mer målrettede psykisk
helsetiltak og intervensjoner.
Det er også ønskelig at de skal
benytte veiledningsheftet for å
komme i dialog med primærog sekundærmålgruppe.
Likestillingssenteret KUN
vil fortsette arbeidet etter
prosjektets slutt, i tillegg til at
vi i Mental Helse Ungdom vil
promotere prosjektet og dets
resultater på våre hjemmesider
og i sammenhenger der dette
er aktuelt.

SLAGKRAFT

Prosjekt

Målet med Slagkraft er å skape et fysisk aktivitetstilbud
kombinert med gruppesamtaler der alle som definerer
seg som gutt/mann erfarer den positive effekten
boksing som treningsform har på deres psykiske helse.
De vil lære å kanalisere sin identitet, maskulinitet, sine
styrker, frykt, sinne og glede på en konstruktiv måte i
trygge og inkluderende omgivelser.
Slagkraft gjennomførte sitt første
kurs i 2021, hvor prosjektet har
en varighet på 3 år. Michelle
Badiane Iversen ble ansatt våren
2021, og valgte å takke ja til
et masterstudie som gjorde at
hennes stilling ble redusert til en
30% stilling i en periode frem til
ny prosjektkoordinator ble ansatt
høsten 2021. I en periode jobbet
Michelle og ny prosjektkoordinator,
Michael Lie, overlappende, for å
sikre kompetanseoverføring og
fremdrift for prosjektet.
Prosjektet gjennomførte sitt første
boksekurs for målgruppa gjennom
Michelle og Michael sin innsats
og gode samarbeid, og resultatet
samt erfaringene deltakerne fikk
gjennom kurset var veldig positive.

Kombinasjonen av kurs med
boksetrening og gruppesamtaler
etter trening har vært god.
Deltagerne har fått rom til å åpne
seg og snakke om det de synes
har vært vanskelig, uavhengig om
det har vedrørt pandemi, skole eller
personlige utfordringer. En synlig
effekt av kurset er samholdet som
har oppstått i deltagergruppen.
I slutten på 2021 så vi behov
for å endre samarbeidspartner i
prosjektet, og har fra neste år av
etablert et samarbeid med Norges
Bokseforbund. Dette samarbeidet
er vi svært glade for, og gleder
oss til å kunne fortsette prosjektet
i tett samarbeid med Norges
Bokseforbund og deres lokale
klubber!

I dette prosjektet har vi også erfart flere foreldre og
foresatte som har tatt kontakt med oss og
ønsket dette kurset for sine barn.
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KOSTHOLD OG ERNÆRING

Prosjekt
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Målet med prosjektet «Kosthold og ernæring» er å bidra
til å forbedre psykisk helse ved å bedre kostholdsvaner
hos unge med psykiske helseplager. I tillegg har
prosjektet som mål å redusere urealistiske forventninger
til eget kosthold hos unge, samt hjelpe med å redusere
forvirring knyttet til hva et helsefremmende kosthold
egentlig innebærer.
Prosjektet «Kosthold og
ernæring» er et tredelt og treårig
prosjekt med oppstart i 2020.
Prosjektet innebærer et nasjonalt
lavterskeltilbud som tilbyr en
kostholdschat, samt gratis
individuell kostveiledning hos
klinisk ernæringsfysiolog digitalt
eller via fysisk oppmøte. I regi av
prosjektet er det også opprettet
ulike plattformer i sosiale medier
hvor det spres kunnskapsbasert
kostholdsinformasjon under
navnet @sunnhjernemat.
I løpet av første del av 2021
var prosjektets fokus å
rekruttere frivillige studenter i
klinisk ernæring fra Universitet
i Oslo til kostholdschatten.
Disse studentene ble
rekruttert via klinisk ernærings
studentorganisasjon
«Mathjelpen». Totalt ble 11
studenter rekruttert, og disse
fikk i løpet av våren en grundig
opplæring i forkant av lansering
og åpning av kostholdschatten
som var planlagt i mai.
Kostholdschatten åpnet
som planlagt i mai 2021,

men det ble dessverre kun
gjennomført fem vakter før
tilbudet ble midlertidig stengt
grunnet at prosjektansvarlig
ble sykemeldt fra sin stilling.
I juni 2021 ble det ansatt en
ny prosjektansvarlig som i
ettertid har drevet prosjektet.
Kostholdschatten startet opp
igjen i august 2021 og siden
oppstart har vi hatt en nokså
jevn pågang av henvendelser.
Totalt har vi fått inn 173 unike
samtaler. Basert på statistisk
rapportering fra de frivillige ser vi
at de dominerende temaene for
samtalene er vanskelig forhold til
kropp og mat (28,1 %), generelle
kostholdsspørsmål (22,1 %) og
spiseforstyrrelser (21,7 %).
Parallelt med gjenåpningen
av kostholdschatten ble
også tilbudet for individuell
kostholdsveiledning åpnet, og
helt fra start har etterspørselen
for dette tilbudet vært stort.
Totalt er det i høst gjennomført
118 konsultasjoner med 31
individuelle brukere. Brukerne av
tilbudet domineres av kvinner
(90 %), men vi har

også oppfølging av noen menn.
Typiske problematikker som går
igjen er ønske om veiledning knyttet
til vektreduksjon eller vektoppgang
(ofte i forbindelse med tidligere
spiseforstyrrelser), utfordringer
knyttet mage, tarm og fordøyelse,
usikkerhet rundt hva som er et
normalt og helsefremmende
kosthold, samt utfordringer knyttet
til matinntak i forbindelse med
depresjon og angst.

Takket være Mental Helse Ungdom sin kostholdsveiledning har jeg endelig innsett hvor viktig
det er med et konsist spisemønster, både for min
fysiske og psykiske helse. Ernæringsfysiologen
har også hjulpet meg med å finne nye og kreative
måltidsideer, noe som er til stor hjelp når man er
litt matlei og deprimert.				
				

- Kvinne 25 år

Jeg har aldri klart å få et sunt forhold til mat
på egenhånd, men er ikke syk nok til å få hjelp
av et overbelastet helsesystem. Dette har vært
redningen for meg og jeg håper dette prosjektet
vil utvides på sikt slik at flere kan få denne typen
hjelp. Jeg vet det er mange der ute som kunne
trengt et slik tilbud og jeg unner dem den økte
livskvaliteten jeg selv har opplevd etter å ha fått
hjelp av Elisabeth.
			

- Kvinne 27 år
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DIGIMAT
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Digimat er et gratis, digitalt matlagingskurs for unge
voksne som plages av en form for psykiske helseplager.
Gjennom et fokus på enkel, sunn og billig mat, har
matlagingskurset som mål å styrke deltakernes
matlagingsferdigheter, matglede og mestringstro
på kjøkkenet, samt å øke deltakernes kunnskap om
kosthold og sammenhengen mellom kosthold og
psykisk helse. Prosjektets overordnede mål er å bidra til
bedre kostholdsvaner og bedre psykisk helse hos både
kursdeltakerne og målgruppen generelt. Kurset er et
samarbeidsprosjekt mellom Unge Kokker og
Mental Helse Ungdom.
Prosjektet hadde oppstart i
juni 2021. I månedene juni, juli
og august startet utviklingen
av kurskonsept og innhold
gjennom medvirkning. Det ble
innledningsvis gjennomført
en kartleggingsundersøkelse
for å fange opp ønsker og
behov blant målgruppen, samt
at en referansegruppe ble
rekruttert. Digimats prosjekt-,
fag- og referansegruppe
utviklet i denne perioden gode
rammer, innhold og føringer
for kurset. I september og
oktober ble det spilt inn to
prøveepisoder for å teste og

sikre et solid kurskonsept. Det
ble også rekruttert frivillige
studenter til å lede kursene,
samt at markedsføring av
prosjektet ble igangsatt. I
november og desember ble
kursdeltakerne rekruttert, alt
digitalt materiale ferdigstilt og
planen for kursgjennomføring
landet. Det var svært mange
som ønsket å delta på kurset,
så rekrutteringsprosessen
gikk over all forventning. Dette
viser et tydelig behov for
helsefremmende prosjekter som
kobler kosthold og psykisk helse
sammen.

Prosjektets overordnede mål er å bidra til bedre
kostholdsvaner og bedre psykisk helse hos både
kursdeltakerne og målgruppen generelt.
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Målene som ble oppnådd i 2021:
•
•

•

Kurskonsept, kursinnhold og plan for kursgjennomføring ble utviklet
og ferdigstilt
Medvirkning og frivillighet ble sikret gjennom å gjennomføre
kartleggingsundersøkelser blant målgruppen, rekruttere
referansegruppe, samt testdeltakere til prøvekurs, involvere
faggruppe, frivillige kursledere og andre interessenter i arbeidet
Målet om å rekruttere 30 kursdeltakere fra målgruppen ble nådd
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RETTIGHETSTELEFONEN/
JUSSCHAT

Jusschat er et lavterskeltilbud der frivillige jurister og
jusstudenter gir gratis juridisk veiledning. Målet er å
styrke unge voksnes rettsstilling i samfunnet, og å være
en enkel og pålitelig informasjonskanal for personer som
trenger råd og veiledning i juridiske spørsmål.
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I mars 2021 lanserte vi vårt nye
chattetilbud, som skulle bidra til
at flere brukere kunne få hjelp,
og at tjenesten skulle oppleves
som enda mer lavterskel. Nå
tilbyr vi derfor både veiledning
via chat og telefon innenfor våre
åpningstider to ettermiddager
i uken. Det er flere som har
benyttet seg av chatten, og denne
type veiledning har vist seg å
fungere særlig bra på spørsmål
som kun krever korte svar. Det er
likevel også mange som fortsatt
benytter seg av telefontilbudet,
da de har problemstillinger
som er komplekse og kan være
vanskelige å forklare skriftlig.
Som følge av nytt chattilbud,
så vi behovet for å endre navn
for å tydeliggjøre at tilbudet er
utvidet. Rettighetstelefonen
endret derfor navn til Jusschat,
med etterfølgende relansering av
tilbudet i januar 2022. I tråd med
endringene i tilbudet, har vi fått
ny nettside og nå blitt en integrert
del av Mental Helse Ungdom sin
nettside.

Vi er avhengige av frivillige
jurister og jusstudenter, og i
mars ansatte vi 12 nye frivillige,
og én ny frivillig i september.
Tjenesten har i år vært driftet
med 17 frivillige, inkludert
prosjektkoordinatorene.
Som følge av covid-19 har vi
måttet holde stengt i korte
perioder da vi er avhengige av
å være på kontoret grunnet
telefontilbudet.
Vi har mottatt flere henvendelser
i 2021, med stor bredde i
spørsmålene. Det er særlig
straffe- og velferdsrettslige
spørsmål som har vært mest
aktuelt. Det er fortsatt for
lav aktivitet på tjenesten, og
tjenesten når ikke ut til alle.
Vi hadde derfor økt fokus
på markedsføring i siste
kvartal. Vi får allikevel gode
tilbakemeldinger, som fra en
bruker som sa «Må si jeg er veldig
glad for at dere finnes – nå vet
jeg så mye mer enn Google kan gi
meg svar på.»

I mars 2021 lanserte vi vårt nye chattetilbud,
som skulle bidra til at flere brukere kunne få
hjelp, og at tjenesten skulle oppleves som enda
mer lavterskel.
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INNGANGSBILLETTEN #STUDIER MED STØTTE

Målet med prosjektet er å videreutvikle et tilpasset
undervisningstilbud med personlig og faglig støtte til
unge med psykiske helseutfordringer og som har falt ut,
eller holder på å falle ut av videregående skole.

Majoriteten av de som faller
fra videregående rapporterer
psykiske helseutfordringer
som hovedårsak for frafallet.
Dette frafallet ønsker vi å
gjøre noe med! Gjennom et
samarbeid med Mental Helse
Ungdom, Fontenehuset Oslo
Øst og Fontenehus Norge
ønsker prosjektet å skape et
undervisningstilbud i trygge
omgivelser med nær oppfølging
slik at deltakeren får økt
mestringsfølelse og tro på egne
ferdigheter, både faglige og
personlige.
Prosjektet hadde oppstart
i februar 2021 og de første
ukene ble brukt på å få på
plass samarbeidet med
Fontenehuset Oslo Øst og på
å finne medlemmer til fag- og
referansegruppen for å sikre
faglig kvalitet og medvirkning
fra brukergruppen. To møter
med fag- og referansegruppen
ble gjennomført i april
og juni. På disse møtene
ga de innspill til hvordan
undervisningsopplegget
og oppstartssamtalen bør
være, og hva som burde

være med i opplæringen til
de frivillige. Disse innspillene
ble sammen med en
kartleggingsundersøkelse
grunnlaget for
undervisningsmodellen.
I slutten av august var
undervisningsopplegget i
gang med 7 par bestående
av en frivillig lektorstudent
og en deltaker i en 1-1
oppfølging. Dessverre så vi at
undervisningsopplegget ikke
fungerte optimalt ved at det
var en del frafall og fravær.
Med utgangspunkt i disse
observasjonene, ble det i
desember sendt inn et forslag
til en revidert fremdriftsplan for
å ha en ny pilotperiode med et
endret undervisningsopplegg.
I denne modellen vil
undervisningen foregå på
dagtid når Fontenehuset er
åpent, gå fra 1-1 oppfølging
til smågrupper, samt fjerne
aldersbegrensningen. Disse
endringene gjør forhåpentligvis
at undervisningsopplegget
kan oppnå det mer helhetlige
tilbudet som er ønsket, enn å
kun være ren «leksehjelp».

I slutten av august var undervisningsopplegget
i gang med 7 par bestående av en frivillig lektorstudent og en deltaker i en 1-1 oppfølging.
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FRISK PUST OG MESTRING
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Tiltaket skal gi økt livskvalitet og økt livsmestring
gjennom friluftslivsaktiviteter som er ment å gi
mestrings- og fellesskapsfølelse. Turene gjennomføres
som et lavterskeltilbud i trygge rammer. Prosjektet er
støttet av Miljødirektoratet
For femte året på rad fikk Mental
Helse Ungdom, takket være
Miljødirektoratet, muligheten til å
arrangere lavterskel friluftsturer
for ungdom. Bevilgningen ga
oss mulighet til å arrangere tre
helgeturer til Åkersætra, som vi
har brukt siden oppstarten i 2017.
Åkersætra er et leirsted som
eies av Hamar og Hedemarken
Turistforening. Stedet er som
skreddersydd til vårt formål. Her
lever vi enkelt i naturskjønne
omgivelser med alt vi kan
tenke oss i umiddelbar nærhet.
Stedet har ikke innlagt strøm
og drikkevann. Vann tar vi med.
Mat lages på gass eller grill.
Toalettfasilitetene er en utedo
som har vært en utfordring for
noen ved første besøk, spesielt i
mørket på høsten. Som flere har
uttalt: Dette er som et opphold på
Farmen/TV 2.
Antall deltakere og ledere hadde
en svak økning fra året før. Vi var
totalt 55 personer inklusive ledere
på Åkersætra i 2021. Trygghet
og nærhet er meget viktig for
oss. Antallet er hensiktsmessig.
Blir vi flere vil vi miste noe av
mulighetene de enkelte har til å
bli sett og hørt.
Året 2021 ble igjen et Corona
år med enkelte restriksjoner. Vi

har tilpasset oss og har kunnet
gjennomføre alle helgene uten
større utfordringer. For flere
av deltakerne var disse turene
det eneste sosiale tilbudet
de hadde i 2021, og av denne
grunn særdeles viktige bidrag
til den enkeltes mentale helse.
Deltakerne kommer fra hele
landet og hele tilbudet inkludert
reise er gratis. Turene arrangeres
slik: Vi samles på Gardermoen
fredag formiddag, derfra felles
buss til Åkersætra, retur til
Gardermoen på søndag.
Nytt av året har vært
kubbeturneringer. Det kom et
ønske fra flere om å kjøpe inn
et spill. Det ble gjort, og mange
har tilbragt flere timer hver
dag i heftige turneringer. Det
må nevnes, uten å trekke fram
navn, at enkelte har et stort
forbedringspotensial og bør trene
hjemme før neste sesong starter.
I tillegg til kubbespillet går vi på
turer, bader, padler kano og fisker.
Alt er lavterskel, tilpasset den
enkelte og været.
En meget viktig del av et
menneskes liv, og ikke minst på
våre turer, er maten. Den er enkel,
men den slår alltid meget godt an
hos alle. Hver fredag har vi tacobuffet. Denne har i alle år vært
noe alle gleder seg til, og maten

Prosjekt
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går ned på høykant. Lørdagene griller
vi, eller vi har spagetti med kjøttsaus.
Dette er like populært. For de som
av ulike årsaker ikke kan spise alt vi
serverer, tilpasser vi maten.
En annen viktig del av oppholdet
er det sosiale. Flere har liten sosial
omgang med andre i det daglige. Det
å komme til Åkersætra og dele rom
i enkle hytter, sammen med ulike
personer fra hele landet, gir minner
for livet. Enkelte prater både på innog utpust. Andre er mer rolige. Felles
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for alle er trivsel i et trygt miljø hvor
alle tar vare på hverandre. Vi er meget
nøye med at alle skal være en del av
fellesskapet og føle seg inkludert.
Prosjektet har vært meget vellykket.
Samtlige deltakere har uttrykt
meget stor tilfredshet ved å få
være med på turene. MHU har søkt
Miljødirektoratet om penger til å
gjennomføre flere turer i 2022.

Prosjekt

DYREASSISTERT
ARBEIDSTRENING

Prosjektets primære mål er å styrke prosjektdeltagernes
mestringstro og psykiske helse slik at de kommer i
utdanning eller jobb etter deltakelse i prosjektet.
I løpet av 2021 har ni kandidater
vært i arbeidstrening, fordelt
mellom Dyrebeskyttelsen
Norges lokallag i Tromsø, Oslo,
Nord-Jæren og Mandal. Hvert
lokallag har omsorg for katter
og smådyr som av ulike grunner
skal omplasseres. Kandidatene
arbeider med stell, sosialisering
og generell omsorg og trygghet
for dyrene som så sårt trenger
det. Året begynte med å samle
fag- og referansegruppe for
innspill og erfaringsutveksling
tilknyttet utforming av prosjektet.
I møtene diskuterte vi også
oppbygning og faglig innhold
til mentorkurs i psykisk helse,
kommunikasjon, relasjoner
og grensesetting. Videre ble
mentorer, som følger opp
kandidatene tett i arbeidstrening,
rekruttert fra Dyrebeskyttelsen
Norges lokallag.
I forbindelse med rekruttering
av deltagere har NAV bistått
med aktuelle kandidater. På
Mental Helse Ungdoms nettsider
har også påmeldingsskjemaer
vært åpne og blitt markedsført
gjennom Instagram og Facebook.

Etter gjennomført kartleggingog oppstartssamtaler
med kandidatene startet
arbeidstreningen i august og
september. Basert på individuell
tilpasning og tilrettelegging
har hver enkelt startet med
varierende grad av arbeidstid.
MHU har fulgt opp den enkelte
jevnlig hver uke, og justert
arbeidsoppgaver og mengde
etter behov og ønske. Midtveis
i arbeidstreningsløpet besøkte
prosjektkoordinator kandidatene
og mentor ved arbeidsstedet for
samtale og midtveisevaluering.
Kandidatene fikk tilbud om å delta
på arbeidssøkerkurs i regi av NAV
med fokus på intervjutrening og
CV- og søknadsskriving.
Mot slutten av året fortsetter
fire av deltagerne videre i
arbeidstrening i seks nye
måneder i 2022. Flere oppgir
at arbeid med dyr oppleves
meningsfullt og positivt, og
noen av kandidatene oppgir at
de ønsker å utdanne seg videre
innen arbeid med dyr etter endt
arbeidstrening.
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BOBILEN

Prosjektets overordnede mål er å etablere et mobilt og
lavterskel samtale- og informasjonstilbud for ungdom
og unge voksne i Oslo.
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Etter 1 og ½ år i koronadvale
greide Bobilen endelig å stable
seg på beina i løpet av høsten
2021 med hele 17 engasjerte
frivillige. De frivillige er i all
hovedsak i 20-årene og starten
av 30-årene, og går blant
annet sykepleie-, psykologi-,
vernepleie-, pedagogikk-, politi- og
lærerutdanning. Flere har også
erfaring fra arbeid i helsevesenet
eller ungdomsarbeid.
I løpet av høsten har Bobilen
også fått gode innspill fra
referansegruppen og faggruppen.
Referansegruppen består av
representanter fra Mental
Helse Ungdom Oslos Lokallag,
Agenda X, Skeiv Ungdom, Skeiv
Verden og Elevorganisasjonen.
I etterkant av første møte har
Barn av Rusmisbrukere også
vist interesse for deltakelse
i referansegruppen og
blir sannsynligvis med fra
2022. Faggruppen består av
representanter fra Ungdom
mot vold, Rådgivning
om spiseforstyrrelser,
Spiseforstyrrelsesforeningen,
Natteravnene, LEVE, Helsestasjon
for gutter og Foreningen for
human narkotikapolitikk. Stine
Sofies stiftelse og Nok.Oslo har
også vist interesse for deltakelse
i faggruppen og blir sannsynligvis
med fra 2022.

Bobilen har i løpet av høsten
2021 fått smykket seg med
både egen logo og Mental Helse
Ungdoms logo. Det var i løpet
av høsten også planer om å
få pyntet bobilen ytterligere
med for eksempel graffiti for å
gjøre den mer iøynefallende og
tiltalende for Bobilens målgruppe.
Dette var dessverre ikke like lett
gjennomførbart som først antatt,
men forhåpentligvis byr 2022 på
nye muligheter og løsninger for å
gjøre bobilen enda freshere.
Helgen 12.-14. november sto
Bobilen tilgjengelig på SpillExpo
(Spillmesse) i Lillestrøm sammen
med ansatte i Mental Helse
Ungdom, frivillige fra Bobilen
og andre ivrige hjelpere. Her sto
Bobilen tilgjengelig både for å
synliggjøre Mental Helse Ungdom
som organisasjon og Bobilprosjektet som på det tidspunktet
ventet sin nært forestående
jomfrutur.
Lørdag 27. november hadde
Bobilen sin jomfrutur og sto
tilgjengelig på Caltexløkka
ved Tøyen. Bobilen hadde
fire øvrige vakter i løpet av
desember, hvor den også sto
tilgjengelig ved Fellesverket på
Majorstuen, Sofienbergparken
og Frederikkeplassen på
Universitetet i Oslo. Det var
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I slutten av året mottok Bobilen tilskudd fra både
Helseetaten, Bydel Gamle Oslo og Bydel Nordre Aker,
noe som bidrar til å trygge videre opprettholdelse
av tjenesten.
størst respons ved Fellesverket på
Majorstuen, sannsynligvis fordi det
er flere som krysser dette området.
Det er ingen som enda har ytret
ønske om samtale i Bobilen, men
flere som har vist nysgjerrighet for
og positivitet rundt tilbudet. I tillegg
er det flere som har tatt med seg
brosjyrer både med informasjon
om Mental Helse Ungdom og om
andre hjelpetilbud i byen, enten til
seg selv eller til andre. Derfor kan vi
håpe at vi til en viss grad er på vei
til å nå prosjektets resultatmål 4: «Å
fortelle om andre organisasjoners
veilednings- og støttetilbud». I

tillegg kan det tenkes at vi på grunn
av dette indirekte og til en viss
grad er på vei til å nå prosjektets
effektmål 4: «At flere barn og unge i
målgruppen søker hjelp dersom det
er behov for det», i og med at noen
har tatt med seg informasjon om
ulike organisasjoners tilbud som de
forhåpentligvis enten benytter seg av
selv eller informerer andre de kjenner
om.
I slutten av året mottok Bobilen
tilskudd fra både Helseetaten, Bydel
Gamle Oslo og Bydel Nordre Aker,
noe som bidrar til å trygge videre
opprettholdelse av tjenesten.
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RÅD OG VEILEDNING

Råd og veiledning har i 2021 gått fra å være et lite tilbud,
til å bli et større tilbud om «en til en» samtaler mens man
venter på hjelp i helsevesenet
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Høydepunkter 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antall henvendelser i 2021 var 90. Dette er en
økning på 45 % fra 2020
Antall personer som har fått samtaler er 86
Antall samtaletimer totalt er 295
Gjennomsnittlig timer per person, ca. 5 timer
Gjennomsnittlig alder 22 år
Kjønnsfordeling menn 24 %
Kjønnsfordeling kvinner 76 %
Andelen som har hatt videosamtaler er ca. 35 %
(noen har både hatt video og fysiske samtaler)
De fem største problemområdene var:
- Relasjoner
- Angst
- Depresjon
- Ensomhet
- Tilknyting

Sitater fra klienter:
Før jeg begynte her så var verdenen trang og liten nå er det som
om jeg har mye større plass og handlingsrom. Jeg bryr meg ikke
så mye om hva andre mener, jeg spiser uten å skamme meg og
tenker; har jeg overlevd dette kan jeg overleve det meste.
							- Kvinne 23 år

Når jeg startet her, var jeg falsk. Jeg har oppdaget at jeg jeg ikke
er så tøff som jeg ville være, men at det både har noen positive
og negative sider ved seg. Jeg har klart å finne trygghet i at jeg
kan velge selv og at kroppen kan være med på dette. Jeg kjenner
en større trygghet i å kunne være meg selv genuint og ekte.
							- Mann 33 år

Sitater fra frivillige:
Å være frivillig er utrolig givende, spennende og lærerikt. Jeg opplever
at noe av det fineste med å være frivillig er at jeg får mulighet til å
påvirke andres liv på en positiv måte, og kan være en ressurs for
mennesker som trenger noen å snakke med. Jeg synes det er spesielt
fint at vi i Råd og veiledning kan gi et tilbud til et bredt spekter av
mennesker, og for et bredt spekter av utfordringer og problemer.
Menneskene jeg møter forteller at det er godt å ha noen å snakke
med og at tilbudet bidrar positivt inn i deres hverdag. Dette gjør at
jeg opplever mitt frivillig verv som meningsfylt og givende. 			
						

- Lone

Noe av det jeg har satt mest pris med å få være frivillig i råd og
veiledning er å ha fått lov til å titte inn til den verden de jeg prater med
lever i, med de perspektivene, tankene og følelsene som følger med
denne. Derfor setter jeg så pris på å få den tillitten til de som ønsker
å prate med noen og prøver så godt jeg kan å forvalte denne på en
god måte. Selv om vi ikke møtes fysisk, så har videokonsultasjon vist
seg å være et format som passer godt for dette samarbeidet mellom
frivillig og klient.
							- René
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EKSTERNE PROSJEKTER
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Mental Helse Ungdom er medlem av Stiftelsen Dam,
noe som betyr at eksterne parter kan søke prosjekter
gjennom oss. Det er mulig å søke på ordningene Helse,
Utvikling og Forskning. I 2021 hadde vi tre eksterne
forskningsprosjekter og tre eksterne helseprosjekter.
Forskning
Skolefrafall – risiko og beskyttelse: NORCE research
Prosjektets mål er å undersøke hvordan depresjonssymptomer og
beskyttelsesfaktorer hos personen selv og familien henger sammen
med frafall fra videregående skole. Prosjektet undersøker denne
mulige sammenhengen mellom depresjonssymptomer og frafall for
gutter og jenter separat og for ulike alvorlighetsgrader av depresjon.
Hovedfunnene fra prosjektet vil kunne være avgjørende for å identifisere
ungdom som står i risiko for å avslutte skolegang, og for å tilpasse
framtidige intervensjoner, for slik å arbeide målrettet mot å identifisere
risiko- og beskyttelsesfaktorer. Prosjektet går mot slutten og i løpet
av 2021 er to av hovedartiklene i prosjektet «Symptoms of depression
in late adolescence and completion of upper secondary school» og
«Can protective factors associated with resilience moderate the
association between symptoms of depression and school dropout in
late adolescence?» sendt inn til vitenskapelige tidsskrift for vurdering
og publisering. I tillegg er det påbegynt en artikkel som ser nærmere
på sammenhengen mellom karakterer og frafall. I alle artiklene er det
flere spennende og viktige funn som det blir viktig å spre når disse
publiseres. I løpet av 2021 er funn fra prosjektet presentert på den
andre konferansen arrangert i regi av International Network for School
Attendance, INSA.
Bedret liv ved medfødt bekkenbunnssykdom
Prosjektets målsetting er å skape mer kunnskap om somatisk helse
(tarm, vannlating- og seksualfunksjon), og om psykisk helse og
livskvalitet hos barn, unge og voksne med endetarmsmisdannelser.
Målet med prosjektet er å gi bedre og mer persontilpasset behandling og
oppfølging, samt se på hvordan samarbeid mellom foreldre, helsesøstre,
fastleger, barneleger og barnekirurgisk avdeling kan bedres, hvordan
voksne pasienter mener postoperativ oppfølging har vært og bør
være, om blokkinger av endetarmen hos små barn i kun få måneder
påvirker deres senere psykososiale og mentale helse, og til slutt hvilken
behandling for avføringslekkasje (blindtarmstomi, posestomi eller
rektalskylling) som gir best tarmkontroll og livskvalitet.
Vi sluttførte i 2021 inklusjon av ungdommer født med bekken–
bunnssykdom til prosjektet, og vi har startet bearbeiding av data og
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planlegger å ferdigstille minst to manuskripter i løpet av 2022. Foreløpige
resultater ble presentert på nasjonal kongress for kirurger, samt på Europas
største barnekirurgiske kongress. Det var stor interesse for resultater om
ungdommenes seksual- og vannlatingsfunksjon. Vi har også presentert
resultater på nasjonal barnelegekongress fra en studie som undersøker
hvordan man kan bedre samarbeidet mellom barnekirurger og barneleger
når det gjelder oppfølging av barn med medfødt bekkenbunnssykdom. Vi
har også gjennomført flere mestringskurs for ungdom og voksne født med
bekkenbunnssykdom, og resultater fra disse kursene planlegges presentert
på internasjonal kongress i løpet av 2022.
Til tross for Covid-19 pandemien har vi lykkes med å gjennomføre prosjektet
omtrent som planlagt selv om rekruttering av pasienter til studien har
blitt noe forsinket. Prosjektet er nyskapende og har fått både nasjonal og
internasjonal oppmerksomhet. Et doktorgradsarbeid utgående fra prosjektet
er planlagt ferdigstilt i 2022.
Ungdom, sosiale medier og psykisk helse, UiO
Dette prosjektets formål er å bidra til mer kompetanse på feltet ved
å utforske hvordan ungdom bruker sosiale medier, og undersøke
sammenhenger av sosialt mediebruk og psykososial helse over
tid. Prosjektet er originalt i at det er blant de første store empiriske
forskningsprosjektene i Norge som utforsker denne tematikken.
Til tross for den pågående Covid-19 pandemien som ga utfordringer for
datainnsamlingen, var vi i stand til å gjøre god fremgang i prosjektet i
2021. Vi har gjennomført en longitudinell spørreundersøkelse, der vi har
kartlagt motivasjoner for unges bruk av Instagram og studert effekten
av Instagram-bruk på unges velvære over tid. Videre undersøkte vi
sammenhengen mellom individuelle forskjells faktorer, som personlighet
og sosial sammenligningsorientering, opplevelser av nettmobbing og unges
problematiske bruk av sosiale medier.
Som en del av denne studien har vi dessuten utviklet et spørreskjema som
måler motivasjoner for unges bruk av sosiale medier og som omfatter
motivene til identitetsutforskning, emosjonell eskapisme, utsettelse og
inspirasjon. Dette spørreskjemaet vil bli brukt som del av spørsmålsbatteriet i
videre forskning i prosjektet og vil hjelpe oss til å få mer omfattende innsikt i
unges sosial mediebruk.
Vi har dessuten ferdigstilt forberedelser til en stor longitudinell
nettverksstudie, som skal gjennomføres ved videregående skoler i Oslo i
løpet av 2022. Studien har som formål å undersøke forholdet mellom sosial
mediebruk generelt og mer spesifikt det sosiale nettverket ungdom har online
og deres offline nettverk på psykisk helse, velvære og identitetsutvikling
over tid.
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Helse
IndieFilm prosjekt: Veien Hjem
Veien Hjem er en dokumentarfilm og et formidlingsprosjekt om
historien til Kine som ble adoptert til Norge fra Sri Lanka i 1992. Kine
er en av 20 000 utenlandsadopterte i Norge og sliter som mange
av disse med utenforskap, rasisme og identitetskonflikter. Denne
virkeligheten for utenlandsadopterte er lite undersøkt i Norge, og den
offentlige samtalen og verktøyene disse barna har for å forstå seg
selv er begrenset. Målsettingen for prosjektet er å vise kompleksiteten
ved internasjonal adopsjon og å løfte opp en skambelagt samtale.
Historien til Kine Priyangika skal bidra til forståelse for de
psykiske påkjenningene, ofte knyttet til identitet, biologisk opphav,
takknemlighetsgjeld, utenforskap og rasisme. Filmen skal bli
distribuert til et minimum av 500 000 seere gjennom festival, TV,
debattvisninger, VoD og Den kulturelle skolesekken.
Veien Hjem ble i 2021 tatt ut til det internasjonale talentprogrammet
Dok.incubator der åtte prosjekter fra hele verden gjennomgår en seks
måneders workshop med ledende veiledere i faget klipp, produksjon
og lansering. Ved årsskiftet har vi låst klippen og er nå i postproduksjon og forbereder lansering av filmen og verdenspremiere
på en A-festival denne våren. Vi ser fram til at filmen i 2022 møter
publikum på NRK, DR, SVT og festivaler.
IndieFilm prosjekt: Nattebarn
Mental Helse Ungdom sentralt har vært medarrangør på 13 visninger
av filmen Nattebarn i 2021.
Mange av Mental Helse Ungdoms medlemmer tilhører filmens
primærmålgruppe (16-24 år), og organisasjonens og filmens
målsetting samsvarer svært godt. Mental Helse Ungdom har derfor
vært en viktig ressurs i lanseringsperioden. Vi har samarbeidet
i planleggingen og gjennomføringen av 13 spesialvisninger, og
sentralleddet og 10 lokallag har bidratt betydelig i kommunikasjons–
arbeidet. Fordi kinovisningene inngår som et verktøy i et større
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kampanjearbeid om åpenhet rundt psykiske utfordringer, har det hatt
stor verdi at MHU har kommunisert filmens budskap ut via sine kanaler
og nettverk, også til mange som ikke har gått på kino for å se Nattebarn
men som er opptatt av filmens tematikk og problemstillinger. Dette har
gjort at filmen har snakket til mange unge som den ikke nødvendigvis
ville nådd ut til uten samarbeidet.
Våre lokallag samarbeidet med Indie Film AS om 10 spesialvisninger
av Nattebarn. Visningene skjedde i samarbeid med flere andre lokale
aktører som kommunale tjenester, andre organisasjoner og profilerte
personligheter innenfor psykisk helse feltet. Lokallagene viste stor grad
av selvstendighet og gjennomføringskraft og det var en fornøyelse å
samarbeide med alle de dyktige lokallagsmedlemmene.
Stolt og Høylytt «Proud and Loud»
Salam Norges prosjekt Stolt og Høylytt har som mål å skape
holdningsendring mot rasisme, homofobi og transfobi ved å
synliggjøre rollemodeller og forbilder i dokumentariske filmsnutter.
I 5 korte filmsnutter samt en lang forteller disse unge med doble
minoritetsbakgrunner om deres opplevelser og virkelighet. Videre vil
prosjektet tematisere de negative helsekonsekvensene av rasisme og
diskriminering gjennom skolebesøk med dialogmøter, arrangementer og
sosiale medier. I 2021 klarte vi i Stolt og Høylytt å finne fem forskjellige
skeive svarte personer til å være hovedpersoner i filmene som skulle
lages. Seks dokumentariske kortfilmer ble produsert etter en uke
med filming.
Vi lanserte en kort trailer i juni under Oslo Pride og når filmene ble ferdig i
oktober hadde vi en full filmlansering på Melahuset i Oslo.
November og desember ble brukt på å utvikle et skoleopplegg i
samarbeid med vår referanse- og faggruppe. Vi brukte også den tiden på
å være i dialog med potensielle skoler vi kunne besøke med opplegget
vårt. Alt i alt var 2021 et veldig produktivt år i prosjektet.
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I løpet av 2021 har Mental Helse Ungdom enda en
gang merket økt vekst, og omsetningen for 2021
er rekordhøy for organisasjonen.
Inntektene skriver seg i hovedsak fra
prosjekttilskudd på 9,7 millioner, gaver fra
virksomheter, Facebook, Vipps og privatpersoner.
Samtidig har det også vært en økning i offentlige
tilskudd.
De totale driftsinntektene for Mental Helse
Ungdom ble i 2021 totalt kr 30 058 969,
mot kr 19 677 961 i 2020.

Høydepunkter 2021:
•

I 2021 mottok organisasjonen 7 355 274 ,–
i offentlige tilskudd.

•

Fordelingsutvalget og Bufdir bidro med kr 516 374 ,–
i nasjonal grunnstøtte.

•

14 254 256,– ble gitt av private aktører til Mental Helse
Ungdom i 2021.

•

Organisasjonen mottak 1 173 277 ,– som gaver gitt via
Facebook i 2021.
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Offentlige tilskudd
Av vesentlige tilskudd fikk organisasjonen i 2021 driftstilskudd fra
Fordelingsutvalget og fra tilskuddsordning for funksjonshemmedes
organisasjoner ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Vi fikk også tilskudd
fra tilskuddsordningen til bruker- og pårørendearbeid i Helsedirektoratet, samt
tilskudd fra de regionale Helseforetakene. I 2021 mottok vi også prosjektmidler
fra blant annet Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet, Stiftelsen Dam og Kiwanis.
Organisasjonen mottok i 2021 kr 7 355 274 i offentlige tilskudd. Av dette var
Helsedirektoratet størst med kr 4 751 417. Dette har vært viktig for å kunne
svare på krisehenvendelser, fortsette driften av den nasjonale Hjelpechatten og
gjennomføre Sommerleir. Av andre offentlige tilskudd har Fordelingsutvalget og
Bufdir bidratt med kr 516 374 i nasjonal grunnstøtte. Mental Helse Ungdom har
også mottatt tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner på kr 660 892.
Tilskudd fra private
Mental Helse Ungdom mottok i 2021 kr 14 704 606 fra private aktører, dette
utgjorde en økning på kr 2 417 109 fra 2020. De private tilskudds yterne
inkluderer blant annet Stiftelsen DAM og Atlas-alliansen. I løpet av 2021 hadde
organisasjonen 14 aktive prosjekter via Stiftelsen DAM, i tillegg til 5 eksterne
prosjekter. Gjennom Atlas-Alliansen har Mental Helse Ungdom i løpet av 2021
hatt tre prosjekter, et i Uganda, et i Etiopia samt ansvar for Global Disability
Summit Youth.
Gaver og andre inntekter
I 2021 var det til sammen 5 796 267 i gaver og andre inntekter.
Av disse var kr 1 173 277 gaver mottatt via Facebook.
Kostnader i 2021
Mental Helse Ungdoms årsregnskap reflekterer alle kostnader for organisasjonen
fordelt på avdeling 40 – organisasjon, avdeling 41 – prosjekter, avdeling 42 –
DAM prosjekter, avdeling 44 – ESL, avdeling 45 - Internasjonalt. Av vesentlige
kostnader for organisasjonen totalt er lønnskostnader på kr 13 547 961 og andre
driftskostnader på kr 14 739 227.
Lønnskostnader
Mental Helse Ungdom hadde i 2021 totalt sett 22 årsverk i administrasjonen.
Dette utgjorde en total lønnskostnad på kr 13 547 961. Av disse midlene er
6,2 årsverk knyttet til avdeling 40 – organisasjon som fast ansatte, herunder
oppføling av medlemmer, tillitsvalgte, lokallag, generell administrasjon, lønn og
personal. Her sorterer også forvaltning Frifond, kurs og opplæring, samt styring
av prosjekter. De øvrige årsverk er knyttet til prosjekter.
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Omestning 2005 - 2021
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Private tilskudd, 48,1%

Gaver var 19,6%

Offentlig tilskudd 24,8%

Driftsresultatet før finansposter for Mental Helse Ungdom
samlet sett ble for 2021 på kr 1 697 321.
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Cirkle K
DNB Bank ASA
Sparebank 1 Spleis AS
Komplett Services AS
Posten
Bane NOR
Eidsiva
Oda Group Services
Statnett
Stiftelsen Scheibler
Mega Flis
Akershus Eiendom AS
One Plus
Xledger

TAKK
Takk til alle som har støttet oss. Alt av stort
og smått betyr noe for de unge vi er her for.

Vi ønsker å gi en ekstra takk til Circle K, DnB og
Nerdelandslaget for deres engasjement og særlige
bidrag til Mental Helse Ungdom i 2021.

Vi setter stor pris på å samarbeide med dere,
og gleder oss til tiden fremover!
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