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Toril Krogsund

Styremedlem

Årsberetning for LPP legges fram for perioden mellom landsmøter. Denne  

beretningen tar for seg 2014. Årsberetningen legges fram som landsmøtesak 

nummer 3 på landsmøtet i 2015.

Beretningen er enstemmig godkjent av landsstyret.

10.3 %
Medlemsvekst siste periode

2 850
Registrerte medlemmer 31.12.14

31
Lokallag
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Om 
foreningen
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er en landsomfattende forening for pårørende 

til mennesker med psykiske lidelser. Gjennom å sloss for både de pårørendes, men også brukernes 

rettigheter, arbeider LPP daglig for å bedre livskvaliteten for en rekke ulike mennesker.

LPP skal:

Arbeide for en bedre forståelse for 
psykiske lidelser, støtte en utvikling 
av hjelpeapparatet og forebyggende 
tiltak innen det psykiske helsevern 
og det psykiske helsearbeid.

Arbeide for å motvirke fordommer 
mot psykiske lidelser, og støtte  
opplysningsarbeid om psykiske 
lidelsers karakter, forebyggelse og 
behandling, samt styrke 
brukergruppenes rettssikkerhet.

Bistå pårørende med råd og 
veiledning når det gjelder psykisk 
helsevern og psykisk helsearbeid.

Arbeide for en bedre prioritering av 
samfunnsmessige ressurser for å 
styrke tilbud og tiltak i og utenfor 
behandlingsinstitusjon.

Arbeide for en bedre kommuni-
kasjon mellom psykiske helsevern, 
helsearbeid, behandlingsinstitus-
jonen, brukere og pårørende.

Arbeide for foreningens  
representasjon i alt som vedgår 
psykisk helsevern og helsearbeid.

Støtte forskning omkring alvorlige 
psykiske lidelser, herunder bruker-
styrt forskning.

Arbeide for å fremme kontakt med 
nærstående organisasjoner i Norge 
og i andre land.

Dette gjør vi fordi vi vet at 
mange sliter, og fordi vi ønsker 
en bedre hverdag for enkeltin-
dividet. Gjennom å fokusere på 
de pårørende, setter vi også de 
pårørendes situasjon på dagsorden.

Ved å styrke den pårørende, mener 
vi at vi også styrker den enkelte  
brukerens situasjon. Vi vet av 
forskning og erfaring at dette henger 
sammen.

Med samhandlingsreformen på full 

fart inn i  kommunesektoren, vil det 
være viktigere enn noen gang at vi 
finnes, at vi og fortsetter kampen 
for å bedre de pårørendes situasjon 
spesielt, og gjennom dette også 
brukeren og det psykiske  
helsevernet generelt.

Sammen står vi sterkere, og 
sammen skal vi fortsette denne 
kampen.

Vi setter de pårørendes situasjon på 
dagsorden. Gjennom å gjøre det, er 
vi også med på å bedre den enkelte 

brukers situasjon.
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To gode år for LPP
2013 og 2014 har vært to gode år i LPP. Stadig flere mennesker knytter seg til organisasjonen, vi 
vokser, blir tatt på alvor og blir invitert inn i stadig nye fora og utvalg. Vi har også fått på plass stadig 
nye tekniske løsninger, som nytt medlemsregister, nye nettsider, og nytt kontorlokale for sekretariatet.

Starten på 2013 var preget av uroligheter, men etter å ha iverksatt en rekke ulike tiltak, som å få på 
plass nytt medlemsregister og nettside, ble vi raskt klare for å drive med det vi faktisk skal drive med, 
nemlig pårørendesaken. Organisasjonen vår er på plass, og de store rammene står nå oppreist, 
og fungerer. Det gir oss ro til å kunne fokusere på den viktige jobben vi skal gjøre for alle landets 
pårørende.

Sentralleddet er i ferd med å nærme seg lokallagene på en helt annen måte enn hva man er vant til 
fra tidligere, og vi er i ferd med å få den ene, helhetlige organisasjonen som vi faktisk trenger. Jo mer 
samlet vi greier å være, jo sterkere står vi, og der er vi i full gang med å komme. Med Likepersonkon-
feransen i 2014 hadde vi rekord i antall deltakere, og det var den største samlingen i LPPs historie. 

En del prosesser har vært ubehagelige, men det har medført resultater. Med en god vekst i medlems-
massen og en organisasjon som strutter av optimisme, skal vi allikevel si oss godt fornøyd med årene 
som har gått. Vi har fortsatt heftige debatter, men vi er konstruktivt uenige og finner sammen de gode 
løsningene. Et skjær i sjøen var da vi i 2014 fikk beskjed om at vi ikke lengre mottar støtte fra BUFdir. 
Det er snakk om 1 million kroner i driftsmidler, og LPP har klaget til BUFdir og Sivilombudsmannen. 

Flere lokallag har også styrket seg, men vi ser fortsatt noen som sliter. Dette er selvfølgelig noe vi 
også må prioritere videre. Jeg har også vært en del rundt i lokallagene og holdt foredrag og støttet 
opp under deres arbeid. Vi skal være her for hverandre, på godt og vondt. Vi skal gi beskjed dersom 
det gjøres noe galt, men vi skal også gi beskjed når det gjøres noe bra. Vi skal støtte hverandre og 
vi skal hjelpe hverandre. Bare sånn tror jeg at vi kan nå våre mål.

Anne-Grethe Terjesen,
Styreleder

Organisasjonen vår er på 
plass. Det gir oss ro til å 
fokusere på den viktige 

jobben vi skal gjøre for alle 
landets pårørende.



Atle Utkilen 
Nestleder

Atle er 60 år, er gift, har 2 voksne barn, 1 barnebarn og bor i Austrheim i Horda-
land. Han er utdannet ingeniør og takstmann og er selvstendig næringsdrivende. Han er  
brukerrepresentant i DPS, kommuner og i ulike forskningsprosjer. Atle er opptatt av helhetlige tilbud, med god  
kommunikasjon i alle ledd, samt at pårørende, brukere og fagfolk blir likeverdige parter.

Anne Sund
Styremedlem

Anne er 62 år, har voksne barn, barnebarn og bor i Skien. Hun er utdannet pedagog og har jobbet 
med LPP lokallag i Telemark siden 2004. Hun har drevet prosjekt med grupper for pårørende og 
er igang med opplæring i KIB kurs for pårørende. Hun er engasjert som brukermedvirker i helse-
foretak, kommuner og ved høgskolen og ønsker de skal få styrket sin kompetanse om pårørende, 
familie og nettverksarbeid.

Øistein Edvardsen
Styremedlem

Øistein er 68 år, og har tre voksne barn. Han bor i Ålesund, men kommer fra Arnøy i Troms. Han 
er utdannet lærer og har arbeidet i barne- og ungdomsskolen. Nå har han tatt ut pensjon. Øistein 
er leder i LPP Ålesund og omegn. Han er opptatt av at bruker- og pårørendestemmen skal bli hørt.

Toril Krogsund
Styrelemedlem

Toril er 63 år og har 2 voksne barn, og 2 barnebarn som alle bor i Drammen. Hun er utdannet innen 
regnskap og lønn, og er fortsatt yrkesaktiv. Hun har arbeidet med LPP sitt lokallag i 10 år og er 
engasjert som brukermedvirker i helseforetak, for tiden nestleder i VVHF.

Dag Morken
Styremedlem

Dag er 60 år, har 3 voksne barn, 1 barnebarn og bor på Harpefoss i Sør-Fron. Er utdannet mekaniker 
og har jobbet som mekaniker og gårdbruker. Har jobbet i LPPs lokallag i Gudbrandsdalen i 6 år. 
Han er brukermedvirker på helseforetak og spesielt opptatt av selvmordsproblematikk. Dag ønsker 
at  kommuner og spesialisthelsetjenestene skal få bedre kompetanse om pårørende.

Borghild Spiten Mathisen
Styremedlem

Borghild er 57 år og har 4 barn+. Hun jobber tett på pårørende og brukere i en travel hverdag og 
sitter i klinikksjefens stab som brukermedvirker på Sørlandet sykehus. Hun er også veileder på 
universitetet. Borghild er opptatt av at pårørende skal bli hørt og sett, og at de vi er pårørende til 
skal få mer inflytelse på sin behandling.
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Anne-Grethe Terjesen
Styreleder

Anne-Grethe er 51 år, gift, har to ungdommer og bor i Oslo. Hun er utdannet bedriftsøkonom 
og vernepleier, og har lederutdanning fra Forsvaret. Anne-Grethes engasjement ligger i 
å løfte frem bruker- og pårørendestemmen i hele helse- og sosialfeltet. Gjennom hennes 
pårørende- og yrkeserfaring har hun tilegnet seg kompetanse om hvordan systemet fungerer.

Landsstyret 2013 - 2015



Styret har i 2013 og 2014 behandlet 188 saker. Fokus har i stor grad vært på utadrettet virksomhet. Organi-
satorisk drift er i stor grad ivaretatt av sekretariatet, noe som har gjort det mulig for styret å ha fokus på det 
utadrettede. 1. vara Jostein Jakobsen har også deltatt på de fleste styremøter siste år. Øvrige  
vararepresentanter har vært Rita Jonas, Arnhild Litlere og Laurist Bjørdal.

Styrets medlemmer har deltatt i en rekke ulike råd og utvalg. Det har blant annet vært avholdt møter med 
Helsedirektoratet, ulike politikere, samarbeidspartnere og lignende. For å fremme pårørende politikken har 
styrets leder blant annet hatt innspill til AP på Stortinget om pårørende politikk, hatt møte med politisk 
rådgiver fra Høyre, samt hatt innspill ovenfor Helse- om omsorgsdepartementet (HOD) i form av foredrag 
og møte. 

Vi ser en stadig økende etterspørsel etter vår kompetanse, noe som altså har medført mye deltakelse på ulike 
konferanser, nettverksmøter og annet. Styreleder har blant annet deltatt på Helsedirektoratets studietur til 
Italia. Samtlige av styrets medlemmer har deltatt på ulike konferanser, hvorav flere med innlegg og som 
foredragsholdere. I tillegg er styret representert i flere kommiteer og har ulive verv. LPP var også medar-
rangør for Topplederkonferansen om medisinfrie tiltak.

Styret kommer til å fortsette med å ha fokus på lokallagene og styrking og synliggjøring av disse, da mye av 
den viktigste jobben gjøres nettopp lokalt.

Styret jobber for å sikre den fremtidige driften av rådgivningstelefonen. Styreleder betjener telefonen en 
gang i uken og har dialog med PIO-senteret. Søknadsfristen for videre drift er utsatt pga sammenslåing av 
mange tilskuddordninger i 2014.

Landsmøtets vedtatte handlingsplan er ledestjernen og alt arbeid i landsstyret har fokus på oppnåelse og 
gjennomføring av de mål og tiltak som ligger i denne. Flere tiltak er allerede gjennomført, og styret ser gode 
muligheter for å ha gjennomført de fleste tiltak som ligger i handlingsplanen i løpet av perioden.
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Styrets arbeid i perioden
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LPP hadde ved utgangen av 2014 
31 lokallag fordelt over hele landet. 
I september 2014 fikk vi endelig på 
plass et lokallag i Finnmark, noe 
som betyr at det nå finnes lokallag 
i alle landets fylker. Størrelsen 
på lokallagene er svært varierte, 
med alt fra 5 til 797 medlemmer. 
29 av lokallagene er registrert i 
Brønnøysundregistrene 31.12.2014, 
mot 23 i 2013.

Aktivitetsnivået i lokallagene har 
vært varierende. De mest aktive 
lagene har hatt et omfattende tilbud 
til sine medlemmer som i hovedsak 
består av: Medlemsmøter, individuell 
rådgivning og familierådgivning, 
samtalegrupper for pårørende – 
noen inndelt etter type pårørende 
(forelder -, voksne barn -, søsken 
til den som har en psykisk lidelse), 
sosiale arrangementer som juleavs-
lutning, sommeravslutning eller 
lignende.

I lokallagene har det vært likeper-
sonarbeid og opplæring i likeper-
sonarbeid, temakvelder, åpne møter 
med foredragsholdere og lignende, 
telefonmøter mellom pårørende, 
markeringer på Verdensdagen for 
Psykisk helse og deltakelse på ulike 
markeringer med informasjonsstand.

Noen lokallag er også engasjert i 
de brukerstyrte sentrene: 

- LPP Oslo driver PiO-senteret i  
 partnerskap med Oslo kommune
- LPP fylkesstyret i Troms fylke 
 er med i styret til Bikuben  
 regionalt brukerstyrt senter
- LPP Trøndelag er med i styret
 til Vårres regionalt brukerstyrt  
 senter og i styret til KBT Midt- 
 Norge, kompetansesenter 
 for brukererfaring og tjeneste-  
 utvikling
- LPP Vest-Agder og Grimstad/Aust- 

 Agder er med i styret i ROM  
 Agder, brukerstyrt kompetanse- 
 senter for Agder innen psykisk  
 helse og avhengighet
- LPP Midt-Hedmark er med i  
 stiftelsesstyret til Sagatun
 Brukerstyrt senter.

I perioden har styret og sekretariatet 
vært på besøk over hele Norge og 
mange steder opp til flere ganger. Vi 
har blant annet besøkt  Finnmark, 
Vesterålen, Trøndelag, Bergen, 
Telemark, Aust- og Vest Agder, 
Moss, Asker, Bærum og Oslo.

Både landsstyret og sekretariatet 
tilstreber å si ja til alle henven-
delser som kommer fra lokallagene. 
Dette er også en oppgave som vil 
bli prioritert for fremtiden, både 
med tanke på organisasjonssty-
rking og organisasjonsbygging. 

LPPs kompetanse er svært etter-
spurt i ulike råd og utvalg. Dette 
er positivt, men vi ser at man etter 
hvert må finne andre løsninger for 
å kunne etterkomme etterspørselen. 

LPP er blant annet representert i:

Brukerutvalget Helse Sør Øst, 
Brukerrådet i Helsedirektoratet( 
BrukerROP), Representert i FFO 
i sentralt,  Representert i Rådet 
for Psykisk Helse, Helsedirek-
toratets arbeidsgruppe som skal 
utarbeide retningslinjer for ECT 
behandling, Referansegruppen 
for Nasjonal kompetansetjeneste 
for læring og mestring (LMS), 
Akuttnettverk arbeidet, Styrem-

edlem i erfaringskompetanse.
no,  Referansegruppen i NAPHA,   
Styremedlem i SEPREP, Refer-
a n s e g r u p p e n  i  Na s j o n a l 
k o m p e t a n s e t j e n e s t e  f o r  
personlighetspsykiatri (NAPP), 
Referansegruppen i implementering 
av pårørendeprogrammet.no, Refer-
ansegruppen i Helsedirektoratet 
om å utarbeide» Handlingsplan for 
forebygging av selvmord, selvmords-
forsøk og selvskading» . Jurymedlem i 
Husbankens gjennom Kommunal- og  
regionaldepartementet - ny pris for 
godt bustadsosialt arbeid. Eksper-
trådet til Nasjonal kompetan-
setjeneste for samtidig rusmis-
bruk og psykisk lidelse (ROP). 
Ekspert gruppen i den nasjonale  
pasientsikkerhetskampanjen I trygge 
hender - forebygging av selvmord.

Utover disse vervene er flere i komiteer 
som arrangerer ulike konferanser 
og arrangementer.

Hvem som er representert og hva 
vervet innebærer vil være mer 
detaljert beskrevet og lagt ut på 
LPP sine nettsider.

Handlingsplanen har vært grunnlag 
for alt det landsstyret har foretatt seg 
i året som gikk. Landsmøtene i april 
2013 og 2014 vedtok et omfattende 
dokument som innebar en rekke 
mål og tiltak. Flere av tiltakene er 
gjennomført, enkelte mål er nådd, 
mens andre jobbes det videre med. 
Det vises til egen oversikt over 
handlingsplanen for hvilke mål og 
tiltak som er oppfylt og gjennomført.

Det ble i november 2013 og oktober 
2014 avholdt landssamlinger der 
arbeidet med handlingsplanen og de 
foreløpige resultatene ble lagt frem.

Lokallagene

Verv

Møter med 
lokale lag

Handlingsplan
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Den store samlingen i 2013 var 
landsmøtet, som ble avholdt 20.-21. 
april på Thon Hotel Opera i Oslo

Som en forlengelse av landssamlingen 
i november, ble det også avholdt 
likemannskonferanse. Denne ble 
avholdt på Thon Hotel Arena på 
Lillestrøm, og samlingen hadde 
over 70 deltakere. Programmet 
inneholdt blant annet hvordan å nå 
frem til lokale beslutningstakere, 
merkevarebygging, hvordan være 
brukerrepresentant

Høydepunktet i 2014 var Likeper-
sonkonferansen på Gardermoen, 
som ble avholdt 18-19. oktober på 
Quality Airport Hotel Gardermoen, 
og var en forlengelse av Landssa-
mlingen. Her hadde LPPs historisk 
rekord, og ca. 120 pårørende satt i 
salen.  Det var en god blanding av 
eksterne og interne foredragsholdere, 
og på programmet var blant annet 
Helse- og omsorgsdepartementets 
tanker om samarbeid med brukere 
og pårørende, politisk duell mellom 
AP og Høyre, innføring i pårørendes 
rettigheter, samt parallelle sesjoner 
med samtalegrupper, brukererfaring, 
selvhjelp, medietrening og opplæring 
i LPPs medlemsregister. I tillegg 
var det  mange gode diskusjoner 
om likepersonarbeid.

LPP var i 2013 og 2014 medlem av:
Funksjonshemmedes Fellesorgan-
isasjon (FFO)
Funksjonshemmedes Studieforbund 
(Funkis)
Rådet for Psykisk Helse
Frivillighet Norge
European Federation of Associations 
of Families of People with Mental 
Illness (EUFAMI) og Virke.

Valgkomite for perioden 2013-2015: 
Leder: Guri Jaer –LPP Bærum 
Medlem: Evelyn Scobie – LPP Salten 
Medlem:  Turid Helland Pleym –  
LPP Kristiansund og omegn 
Varamedlem: Arnhild Almås – LPP 
Ålesund og omegn 
Varamedlem: Hanne Moss – LPP 
Vestfold

Kontrollutvalget for perioden 2013 
– 2015:
Leder: Vibeke Erichsen – LPP 
Bergen og omegn 
Medlem: Anna-Margrethe Andersen 
– LPP Grimstad/Aust-Agder
Medlem: Odd Skrøvset – LPP Oslo 
Varamedlem: Rolf Johansen – LPP 
Vesterålen 
Varamedlem: Siri Hangeland – 
Vest–Agder

Revisor for perioden: 
Sølvi Aaker, Partner Revisjon DA.
Aaker har vart revisor for LPP 
siden 2001.

Bente Weimand disputerte med 
sin doktoravhandling “Experience 
and Nursing Support of Relatives of 
Persons with Severe Mental Illness”, 
14. september 2012. I 2013 ble denne 
oversatt til norsk: “Sammenvevde 
liv”, og selges nå av LPP. Høsten 
2014 måtte nytt opplag trykkes opp.

LPP er med i en nettverksgruppe for 
forskning. Denne administreres av 
Universitetet i Stavanger, og omfatter 
da UiS, i tillegg til Bente Weimand 
og hennes forskergruppe på Ahus, 
samt blant annet PIO-senteret, 
Pårørendesenteret i Stavanger, en 

rekke kommuner og DPSer, NAPHA 
og LPP.

LPP fortsetter samarbeidet med 
Mental helse, We shall overcome 
(WSO), Aurora og Hvite Ørn 
om: ”Fellesaksjonen for medisin-
frie behandlingsforløp i psykiske 
helsetjenester”. Dette har blant annet 
resultert i to felles henvendelser til 
brukerutvalgene og brukerrådene 
for å få økt fokus på saken.

Styreleder er leder i Helsedirektora-
tets brukerråd som heter BrukerRop 
der de fleste brukerorganisasjonene 
innen psykisk helse og rus er repre-
sentert.  Her diskuteres en del felles 
saker og man har som målsetning å 
få et tettere samarbeid i saker som 
LPP er spesielt opptatt av.
Gjennom Pårørende Kompetanse 
har LPP også samarbeid med Voksne 
for Barn.

LPP har også inngått et formelt 
samarbeid med Nasjonalt senter for 
erfaringskompetanse innen psykisk 
helse, Napha. Dette samarbeidet 
skal blant annet munne ut i en felles 
pårørendekonferanse i februar 2015, 
men også være med på å skape økt 
fokus på pårørendesaken generelt.

Via medlemskapet i EUFAMI har 
LPP også et løst samarbeid med våre 
skandinaviske søsterorganisasjoner. 
Organisasjonen har også åpnet et 
større nettverk av andre europeiske 
samarbeidsorganisasjoner gjennom 
konferansene og kontaktnettet som 
EUFAMI gir.

Interne komiteer 

og verv

Medlemsskap

Samlinger

Samarbeid 
med andre 

organisasjoner

Forskning og 
samarbeid
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I 2012 fikk LPP innvilget støtte til 1 nytt prosjekt. 
Den grønne tråden et et toårig prosjekt som har 
pågått i 2013 og 2014. Prosjektet ble delvis satt på 
hold i 2013. Årsaken til dette skyldes at prosjektet 
ble omorganisert, ved at samarbeidspartnere er 
trukket og nye har kommet inn. Prosjektet ble 
drevet videre av samme prosjektleder, men med 
en helt ny organisering. I 2014 gikk prosjektet 
som planlagt, og er nå avsluttet.

I 2013 fikk LPP innvilget midler fra Extrastiftelsen  
til 3 nye prosjekter som har pågått i 2014. Dette 
er samtalegrupper i Bergen og Moss, og Unge 
på tur i Vesterålen. 

Unge på tur.
Prosjektet er initiert av LPP Vesterålen og går ut 
på å tilrettelegge for at ungdom som sliter med 
sin psykiske helse og unge pårørende kommer inn 
i et fellesskap, og får oppleve friluftsliv sammen 
med andre. Mange unge som sliter psykisk og 
unge pårørende er lite aktiv, og mange er avhengig 
av god tilrettelegging for å komme seg på bane 
sosialt, i en sårbar og viktig fase i livet.

Nye prosjekter 2015
LPP fikk i 2014 innvilget midler til 1 nytt prosjekt, 
som skal gå over to år. Med chat-funksjon på 
nettsidene vil det bli en lavere terskel for å 
kontakte LPP for å få råd i rollen som pårørende. 

I løpet av perioden har LPP 
drevet en rekke prosjekter 
som kommer medlemmene 

til gode. LPP er søkerinstans 
hos Extrastiftelsen, og 

søker prosjektmidler 
fra Helsedirektoratet og 

Bufdir. De fleste prosjektene 
er ledet av frittstående 

prosjektledere. LPP har 
ansvaret for oppfølging av 

drift og økonomi.
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Sekretariatet
Sekretariatet gjennomførte en omfattende omorganisering i 2013. Pascal G.E. Lhote var ansatt som gener-
alsekretær frem til februar, hvor han da sluttet i LPP. Det var også tilknyttet en vikar i 30-50% stilling frem til 
juni (Kine Renate Olsen), som arbeidet med sekretær- og økonomioppgaver, samt medlemsregister. 

Det ble ansatt en ny daglig leder i mai 2013 og en organisasjonsrådgiver i september 2013. I april 2014 gikk 
Solveig ut i fødselspermisjon, og Lina ble ansatt som vikar fra 1. mai 2014 til 28. februar 2015. Inger-Synøve 
sa opp sin stilling, og jobbet ut september 2014. 
 
Året 2013 har sekretariatet jobbet med implementering av nye nettsider og nytt medlemsregister. Det har
vært gjennomført kurs i disse to programmene, samt kurs i organisasjonsarbeid for lokallagene. Videre har
sekretariatet jobbet med en felles markedsføring, hvor brosjyrer og plakater er laget og distribuert ut til
lokallagene. Det er innkjøpt profilartikler som er utlevert lokallagene, samt laget en nettbutikk hvor disse
artiklene selges. LPPs rådgivningstelefon er profilert i mye større grad, slik at medlemmene ringer direkte
til denne linjen i stede for innom sekretariatet først. Sekretariatet har også arbeidet i større grad med innholdet 
på medlemssidene i PsykOpp Nytt, hvor blant annet sideantallet er økt betraktelig.  

Året 2014 har sekretariatet implementert nytt regneskapssystem og jobbet med videreutvikling av nettsider 
og oppdatering av medlemsregisteret.  Videre har sekretariatet jobbet med markedsføring, hvor brosjyrer og 
plakater er laget og distribuert ut til lokallagene, samt at et reklamebyrå er hyret inn for å lage ny brosjyre- og 
annonseprofil. Nyinnkjøpte profilartikler er utlevert lokallagene, samt at sekretariatet har bistått lokallag i 
utsendelse av medlemspakker. Sekretariatet holder på å utarbeide en nettbasert kunnskapsbase, og har jobbet 
med å få på plass denne. Nye varer er lagt til i nettbutikken.

Pr. 31.12.14 jobbet følgende i LPPs sekretariat:

Daglig leder Kenneth Lien Steen 

Kenneth ble først ansatt som 
organisasjonskonsulent i februar 2013, 
men tiltrådte stillingen som daglig leder i 
mai. Han har en mastergrad i management, 
bachelor i PR og grunnfag i pedagogikk. 
Han er gift og har en liten gutt på 2 år. Av 
tidligere arbeidserfaring har Kenneth flere 
år fra politisk sekretariat.

Organisasjonsrådgiver  
Solveig Stang 

Solveig ble ansatt i september 2013. Hun 
kommer fra Tun Media konsern, hvor hun 
har jobbet i 13 år og har lang erfaring 
innen administrasjon og personal. Hun 
er gift og har tre barn; en jente på 6, en 
jente på 2 og en gutt på 1 år. Solveig har 
fødselspermisjon til mai 2015.

Organisasjonsrådgiver 
Lina Tørum 

Lina er vikar for Solveig, fra mai 2014 
til februar 2015. Hun har en bachelor 
i medier og kommunikasjon, og har 
tidligere jobbet på ambassaden i 
Washington, DC og har over 10 år i 
bokbransjen bak seg. Hun bor i Oslo 
sammen med sin samboer.

Sykefravær: 2013: 5,3 %
2014: 12,84 % langtidsfravær og  

2,17 % korttidsfravær

Medarbeidersamtaler er  
gjennomført.

Det er ikke forekommet 
arbeidsuhell og/eller 

arbeidsulykker



1 2  |  Å R S B E R E T N I N G  2 0 1 3  -  2 0 1 4

På de kommende sider følger LPPs årsregnskap for 2013 og 2014. Revisors beretning følger også. Landsstyret er av den oppfatning 
at LPP har en sunn økonomi, noe regnskapet vil vise.

Regnskap
               Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse 
 
Resultatregnskap 2013 
 
 
 
Inntekter  Note Inkl.P Eks.P Prosj. Budsj. Avvik   Inkl.P 
   2013 2013 2013 2013 2013     2012 
 
Medlemskontingent 1   541 793   541 793     620 000    -78 207     597 300 
Tilskudd   3 863 241    3 616 204    247 037 3 690 500    -74 296  4 741 705 
Andre inntekter     898 243    844 026      54 217    423 000   421 026     458 214 
Driftsinntekter  5 303 277    5 002 023    301 254 4 733 500   268 523  5 797 222 
 
Kostnader 
 
Tilsk.lokal- og fylkeslag 2    831 971    781 971         50 000       570 000   -211 971 1 383 526 
Personalkostnad 3,4 1 860 181 1 860 181               0 2 618 000    757 819 1 626 061 
Kostnad lokaler  7    316 409    316 409               0    352 000      35 591    392 508 
Regns. rev. og a.hon. 6       695 481    685 481      10 000    300 000   -385 481       583 815 
Kontor kostnader       34 302      34 302                   0               0     -34 302         82 961 
Møte/kurs kostnader     577 178    296 583    280 595    339 000      42 417    308 240 
Telef. porto og komm.     195 059    195 059               0    192 000       -3 059      98 906 
Reisekostnader     260 584    244 045      16 539    370 000    125 955    304 142 
Psykopnytt og annet info      488 190    488 190               0    460 000     -28 190    360 798 
Utvikling        33 168      33 168               0    270 000    236 833               0 
Andre driftskostnader       94 639      94 639               0      55 000     -39 639      61 411 
Driftskostnader   5 387 161 5 011 387    375 774 5 526 000    514 613 5 202 368 
 
Driftresultat       -83 885    -28 005     -55 880   -792 500    764 495    594 854 
Finans og EO         7 552       7 552                   0               0        7 552      11 956 
 
Resultat e. Finans      -76 332    -20 452     -55 880   -792 500    772 048    606 810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utarbeidet av: Byrå 17 AS (ARS) 
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Balanse 2013 
                                                                 Note 1.1.2013 Endring 31.12.2013 

 1005 Forskning og utvikling, egenut              7 0 31 625 31 625 
 Immatrielle eiendeler mv. 0 31 625 31 625 
 1280 Kontormaskiner                                     7 0 17 804 17 804 
 Tr.sportmidl, inv, maskiner 0 17 804 17 804 
 1380 Fordringer ansatte 1 080 -1 080 0 
 1396 Depositum Leie Maridalsvn. 24 900 -24 900 0 
 1397 Depositum Brugata 1 0 42 434 42 434 
 Finansielle anleggsmidler 25 980 16 454 42 434 
 Anleggsmidler 25 980 65 883 91 863 

 1501 Fordringer kontingent 4 700 -4 700 0 
 1530 Opptjente ikke fakt.driftsinnt 17 562 -17 562 0 

                               1570  Andre kortsiktige fordringer 0 30786 30786   
 1550 OBS Konto -5 550 5 550 0 
 1572 Lønnsforskudd 0 6 495 6 495 
 Kundefordringer 16 712 20 569 37 281 
 1700 Forskuddsbetalte leier 22 077 -22 077 0 
 1740 Forskuddsbetalte kostnader 3 268 10 593 13 861 
 Andre fordringer 25 345 -11 484 13 861 
 1900 Kontanter 4 198 -4 198 0 
 1920 Kontingent 7038 05 41694 1 658 719 -1 304 606 354 113 
 1930 Driftskonto 7038 05 41139 434 517 1 557 141 1 991 659 
 1931 DnB 5076.09.04233 66 174 1 707 67 881 
 1950 Skattetrekk kto 5010 06 85865            10 131 368 -12 363 119 005 
 1960 Fondskonto 5081.20.14320 (Gave 48 830 571 49 401 
 Kontanter, bank og post 2 343 805 238 254 2 582 058 
 Omløpsmidler 2 385 862 247 339 2 633 201 

 Eiendeler 2 411 842 313 222 2 725 063 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Byra 17 AS 
LPP Landsfor. for pårørende innen psykisk helse Side 1  
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Regnskapsprinsipper 
Sammensetningen av inntekter/kostnader i regnskapet inneholder også prosjekter. 
 
 
Inntekter 
Inntektsføring av medlemskontingent er kun av medlemmer som har betalt. Tilskudd innteksføres etter hvert som 
de mottas.  

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. 
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år 
etter transaksjonsdagen.  

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.  

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 5 år og 
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. 
 
 

Note 1 - Medlemskontigent 
      2013  2012 
Enkeltmedlemmer     1 317                     1 386 
Familiemedlemmer       332                     1 006 
Støttemedlemmer bedrift         23        8 
Støttemedlemmer personlige         43                          51 
Sum antall betalte medlemmer    1 715                     2 451 
  
 

Note 2 -  Direkte kostnader  
                                                                                                         2013                      2012 
Medlemskontigent lokallag                                                         365 407                          285 774 
Overført lokallag                                0        0 
Opptrappingstilskudd                                0        0 
Momskomensasjon lokallag                    414 596                 253 565 
Videreformidlet prosjekter                      50 000                 828 487 
Administrasjonsgebyr                                0                   15 700   
Tilskudd til oppstart lokallag     1 968                            0 
Sum                                          831 971              1 383 526 
 
 

Note 3 - Lønnskostnader etc. 
Spesifikasjon av lønnskostnader    2013  2012  
Lønn                 1 470 820              1 239 608 
Styrehonorarer                   131 382                 148 530 
Arbeidsgiveravgift                   224 803                 202 848 
Obligatorisk tjenestepensjon                    19 420                   18 948 
Andre personalkostnader                     13 756                   16 127 
Sum                 1 860 181              1 626 061 
 
Antall årsverk: 3,0                     
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Note 4 - Ytelse til ledende personer 
 
Type ytelse Daglig leder Styret 
Lønn 410 474   24 218 
Styrehonorar  131 382 
Pensjonsutgifter            0            0 
Annen godtgjørelse     8 725   45 031 
Sum 419 199 200 631 
 
Tidligere daglig leder sluttet 30.04.2013 og hadde lønnskostnad på kr. 265 070,-.  
Annen godtgjørelse kr. 3 598,-. 
 

Note 5 - Obligatorisk tjenestepensjon 
Obligatorisk tjenestepensjon 
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert 
pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. 
 
 

Note 6 - Revisjonshonorar 
Revisjon og andre tjenester 
Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr. 50 000,- inkl.mva. Honorar for annen bistand utgjør  
kr. 24 375,- inkl. mva . 
 
 

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler 
Spesifikasjon varige driftsmidler Forskning Driftsløsøre  
 og utvikling inventar o.l Sum 
Anskaffelseskost 1.1.2013  290 000 290 000 
Tilgang i året 37 500 23 738 61 238 
Avgang i året 0 0 0 
Anskaffelseskost 31.12.2013 37 500 313 738 351 238 
    
Akkumulerte avskr. 31.12.2013 (5 875) (295 934) (301 809) 
Balanseført verdi pr. 31.12.2013 31 625 17 804 49 429 
    
Årets avskrivninger 5 875 5 934 11 809 
Økonomisk levetid 5 år                     3 år  
Avskrivningsplan Lineære              Lineære  
 
 
 
 

Note 8 - Overførte midler  
Følgende midler er overført til neste år  
Prosjekt navn Prosjektnr.                 2013   2012 
Den Grønne Tråd 20205            765 363         0 
Likemannskurs 10888   0         0 
Extramidler              223 300         0 
 
Sum                988 663                            0   
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Note 9 - Likemannsmidler 
     2013  2012 
Mottatte likemannsmidler                   186 400                 100 016 
Egenandel likemannskonferanse                    54 217        0 
Overførte midler                               0                   45 716 
Sum                    240 617                            145 732 
 
Samlet tilskudd av likemannsmidler utgjør kr. 186 400,- 
 
 
 
Motatte likemannsmidler er brukt følgende: 
Overført til lokallag  
Veiledningsbrosjyre 
Likemannskonferanse                    296 498                 242 348 
Administrasjonsgebyr                               0                   15 700 
Sum                     296 498                 258 048 
 
Totalen for likemannsmidler viser et underskudd på kr. 55 881,- som er overført til LPP Sentralt. 
 
 

Note 10 - Bankinnskudd 
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr. 119 005,-.  
Skyldig skattetrekk er kr. 68 718,-.  
 
 

Note 11 - Egenkapital 
Spesifikasjon egenkapital                  Annen EK 
Egenkapital 1.1.2013                    1 230 273 
Årets resultat                       - 76 333 
Egenkapital 31.12.2013                    1 153 940 
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Landsforeningen for pårørende innen Psykisk Helse

Resultatregnskap 2014
Note 2014 2013

Driftsinntekter:
Medlemskontingent 1 660 080 541 793
Salgsinntekter 174 268 0
Tilskudd 2 3 412 337 3 863 241
Tilskudd Den Grønne Tråd 2 765 363 0
Andre inntekter 120 531 898 243
Sum driftsinntekter 5 132 578 5 303 277

Driftskostnader:
Tilsk. Lokal- og fylkeslag 3 382 896 831 971
Momskompensasjon 12 -264 641 0
Lønnskostnad 4,5,6 1 819 512 1 860 181
Kostnad den grønne tråd 769 720 0
Kostnad Likeperson 300 190 0
Landssamling 52 376 0
Kostnad lokaler 8 187 326 316 409
Regnskapshonorar, revisjonshonorar og annet honorar 7 208 940 695 491
Kontorkostnader 131 983 34 302
Møte/kurs kostnader 25 150 577 178
Telefon, porto og komm. 179 664 195 059
Reisekostnader 343 306 260 584
Psykopnytt, reklame og annet 609 912 488 190
Utvikling 31 625 33 168
Andre driftskostnader 86 747 94 639
Sum driftskostnader 4 864 705 5 387 171

Driftsresultat 267 873 -83 895

Finansposter:
Finans og EO 5 269 7 562
Netto finansposter 5 269 7 562

Ordinært resultat før skatt 273 142 -76 332

Årets resultat 9, 11 273 142 -76 332

Overføringer:
Annen egenkapital 273 142
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Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Balanse pr 31.12

Note 2014 2013
EIENDELER

Anleggsmidler
immatrielle eiendeler
Forskning og utvikling 8 0 31 625           
Sum immatrielle eiendeler 0 31 625           

Varige Driftsmidler
Kontormaskiner 8 0 17 804           

0 17 804           

Finansielle Anleggsmidler
Depositum Karl Johans gate 171 250 0
Depositum Brugata 1 42 684 42 434
Sum finansielle anleggsmidler 213 934 42 434

Sum anleggsmidler 213 934 91 863

Omløpsmidler
Fordringer:
Kundefordringer 8 532 0
Andre kortsiktige fordringer 0 37 281
Forskuddsbetalt leiekostnad 23 506 0
Foskuddsbetalte kostnader 2 510 13 861
Andre fordringer 3 552 0
Sum fordringer 38 100 51 142

Bankinnskudd og kontanter:
Innestående bank 10 1 777 687 2 582 058
Sum omløpsmidler 1 815 787 2 633 200
Sum eiendeler 2 029 721 2 725 063
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Noter 2014 

Regnskapsprinsipper 
Sammensetningen av inntekter/kostnader i regnskapet inneholder også prosjekter. 
 
Inntekter 
Inntektsføring av medlemskontingent er kun av medlemmer som har betalt. Tilskudd inntektsføres etter hvert som 
de mottas. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. 
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år 
etter transaksjonsdagen.  
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.  
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og 
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. 
 

Note 1 - Medlemskontingent 
 2014 2013 
Enkeltmedlemmer 1626 1317 
Familiemedlemmer 376 332 
Støttemedlemmer bedrift 22 23 
Støttemedlemmer personlige 51 43 
Sum antall betalte medlemmer  2075 1715 
 
 

Note 2 - Tilskudd 
 2014 
Helsedirektoratet 2 800 000 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 507 937 
Mental helse 85 000 
ExtraStiftelsen 784 763 
Sum 4 177 700 
 

Note 3 - Direkte kostnader 
 2014 2013 
Medlemskontingent lokallag 382 896 365 407 
Overført lokallag 0 0 
Opptrappingstilskudd 0 0 
Momskompensasjon lokallag 0 414 596 
Videreformidlet prosjekter 0 50 000 
Administrasjonsgebyr 0 0 
Tilskudd oppstart lokallag 0 1 968 
Sum 382 896 831 971 
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Note 4 - Lønnskostnader etc 
 
Spesifikasjon av lønnskostnader 2014 2013 
Lønn 1 128 120        1 470 820  
Styrehonorar                                   111 500            131 382  
Arbeidsgiveravgift                                   202 752            224 803  
Obligatorisk tjenestepensjon                                      26 252              19 420  
Andre personalkostnader 350 889              13 756  
Sum                                   1 819 513        1 860 181  

   
Antall årsverk  3 3 
 
 

Note 5 - Ytelse til ledende personer 

Ytelse til ledende personer 
Type ytelse  Daglig leder Styret 
Lønn   516 731 25 840 
Styrehonorar  0 144 794 
Pensjonsutgifter  0 0 
Annen godtgjørelse  12 163 10 793 

  528 894   181 427 
Fakturert fra landsstyreleder    218 500 
 
 

Note 6 - Obligatorisk tjenestepensjon 
Obligatorisk tjenestepensjon 
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert 
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.  
 

Note 7 – Revisjonshonorar 
Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr. 77 550,- inkl. mva. Av dette beløpet vedrører kr. 30 500 inkl. mva 
honorar for særattestasjon.  
 
 

Note 8 - Spesifikasjon av varige driftsmidler 
Spesifikasjon varige driftsmidler Forskning 

og utvikling 
Driftsløsør
e inventar 
o.l 

Sum 

      
Anskaffelseskost 1.1.2014  31 625 17 804 49 429 
Tilgang i året   0 0 0 
Avgang i året   0 0 0 
Anskaffelseskost 31.12.2014 31 625 17 804 49 429 

      
Nedskrivninger. 31.12.2014 -31 625 -17 804 -49 429 
Balanseført verdi pr. 31.12.2014 0 0 0 
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Note 9 - Overførte midler 
Prosjekt navn Prosjektnr.  2014 2013 
Den Grønne Tråd 20205 0 765 363 
Extramidler  0 223 300 
Sum    
 
Innvilgede prosjektmidler utbetalt i 2013 ble uriktig overført til 2014, noe som medfører et feilaktig overskudd i 
2014.  
 

Note 10 - Bankinnskudd 
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 125 974. Skyldig skattetrekk er 
kr. 75 580. 
 

Note 11 – Egenkapital 
Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum 
Egenkapital 01.01.2014 1 153 940 1 153 940 
Årets resultat 273 142 273 142 
Egenkapital 31.12.2014 1 426 082 1 426 082 
 
 
Note 12 – Momskompensasjon  
Bokføringen av momskompensasjonen er i 2014 vurdert som en kostnadsreduksjon og bokført i regnskapet som et 
nettobeløp. Dette er ulikt vurderingen i 2013 der posten ble inntektsført i sin helhet og videre kostnadsført som 
tilskudd til lokallagene.  
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Videre følger kommentarer som oppsummerer mye av arbeidet med gjeldende handlingsplan (2013-2014)

1. Samfunnet og politisk virksomhet
Mål 1: Alle lokallag skal ha fått informasjon om samhandlingsreformen og hvilke konsekvenser denne har 
for de pårørende. Organisasjonen skal være en pådriver for å sikre gode løsninger for å ivareta pårørende og 
brukeren i samhandlingsreformen.

Tiltak for å nå målet: LPP setter ned arbeidsgrupper i organisasjonen for å utarbeide dokumentasjon og infor-
masjon om hvilke konsekvenser samhandlingsreformen har for de pårørende. Det avholdes landssamling der 
tema behandles. Organisasjonen, sentralt og lokalt, skal delta aktivt i det offentlige rom for å få til gode avtaler 
rundt Samhandlingsreformen.

Kommentar: Landssamling ble avviklet i november 2013, det er sendt ut informasjonsmateriale, og LPP har 
hatt flere åpne møter om samhandlingsreformen. Alle lokallag har fått informasjon om samhandlingsreformen. 
Både lokalt og nasjonalt. Samhandlingsreformen kommer på nytt som tema på likepersonkonferansen i 
oktober 2014. 13 lokallag har gjennomført dialogmøter om samhandlingsreformen. Her har både politikere, 
helsepersonell og pårørende deltatt. Generell informasjon, inklusive presentasjon, om samhandlingsreformen 
er utsendt. LPP er blitt med i en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet med tema utskrivningsklare pasienter. LPP 
er også jevnlig i kontakt med flere politikere og byråkrater rundt temaet, og har holdt innlegg og foredrag 
om samhandlingsreformen i ymse eksterne fora (eksempelvis Faglig Forums konferanse for psykisk helse og 
rus, Pårørendedag på Ahus, ol.). LPP har tatt initiativet til et møte med Helsedirektoratet som medførte et 
rådslag for å ivareta pårørendepolitikken. Dette på bakgrunn av stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorg». 
En videreføring av dette er at det skal utarbeides en ny veileder om pårørendes betydning og medvirkning. 
LPP er med i arbeidsgruppen for voksne som pårørende. LPP har også kommet med innspill til veilederen 
«sammen om mestring». Dette er en veileder for 1. og 2. linjetjeneste. LPP har også samarbeid med ulike andre 
organisasjoner og instanser, som Erfaringskompetanse, NAPHA og lignende. Det er blant annet gjennomført 
en pårørendekonferanse, rettet mot fagfolk, i samarbeid med nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen 
psykisk helse og NAPHA. Formål med konferansen var å bevisstgjøre hvilke tiltak som finnes og få en spred-
ning av eksisterende gode tiltak. Konferansen hadde 120 deltakere fra hele landet.

Mål 2: Få et tettere og bedre samarbeid med ulike beslutningstakere.

Tiltak for å nå målet: Invitere ulike politikere til dialogmøter. 

Kommentar: Det har vært møte med helseministeren og gjentatte møter med AP, SP, V, KrF, H og FrP, både 
individuelt og i fellesmøter med andre organisasjoner. LPP har knyttet gode samarbeidsbånd med Helse-
direktoratet. Både temabasert, gjennom Brukerrådet og andre. Dette følges kontinuerlig opp. LPP har også 
p.t. leder for Helsedirektoratets BrukerROP. Vi har også hatt innspill i en rekke ulike arbeidsgrupper rundt 
ulike veiledere, planer, strategier og føringer. Eksempler på dette er «y sykehusplan», «primærhelsetjenesten», 
«morgendagens akuttmedisinske tjeneste», «redusert tvang i psykisk helsetjeneste» og «pårørende en ressurs». 
Deltatt i arbeidsgruppe for opprettelse av nytt brukerråd i Helsedirektoratet og utvikling av brukermedvirkning 
internt i direktoratet og eksternt. Foredrag om brukermedvirkning for topplederne i Helsedirektoratet. Deltar 
i ulike fora i FFO og Frivillighet Norge. Samarbeidet med brukerorganisasjonene er også styrket betydelig. 
Dette ser vi spesielt ovenfor politikerne og i andre utvalg, der rollene er tydeliggjort. LPP er pårørendepers-
pektivet. De andre er brukerperspektivet. Mental Helse Ungdom er ungdomsperspektivet. Vi har også vært i 
møte med helseministeren i forbindelse pakkeforløpet, og kommer til å bli involvert der. På bakgrunn av leder 
i BrukerROP får vi også tildelt mange viktige posisjoner. Blant annet referansegruppa for kvalitetsindikatorer. 
Helsetilsynet om risiko rop-pasienter. Evaluering av kompetansesentre, og lignende. Lederkonferanse DPS, 
BUP. Mye foredragsvirksomhet, også nå på barnesiden. Fagforeningene har begynt å ta kontakt, eksempelvis 
foredrag for Fagforbundet nå i senere tid. Har også kontakt med andre miljøer, eksempelvis samarbeid om å 
kåre beste pårørendekommune i 2016. Samarbeid med Barns Beste, NAPHA, Pårørendesenteret i Stavanger, 
NKS veiledningssenter. Vi er også med i Helsedirektoratets innovasjonsarbeid, der eksempelvis m-helse vil 
kunne bli en del av pårørendes hverdag.
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Mål 3: Øke kompetansen innen de ulike offentlige instansene om pårørenderollen. Være en pådriver for at 
alle høyskoler, sykehus, DPS og kommuner skal ha egne tema om pårørendesituasjonen og pårørende sine 
lovfestede retter som del av opplæringen/etterutdanningen.

Tiltak for å nå målet: LPP bistår med å utvikle opplæringsmoduler/program. Eksempel på dette er pårøren-
deprogrammet.no som markedsføres mot helsepersonell. I tillegg har LPP et høyskolesamarbeid med A-hus, 
vi har ulike brukerråd på sykehus, er med i referansegruppen SEPREP, og snakker med kommunene.

Kommentar: LPP deltar i arbeidet med pårørendeprogrammet.no. LPP gjennomfører opplæring av bydel-
sansatte i Oslo. Dette er et pilotprosjekt. LPP deltar også i referansegruppe for nytt emne i familiearbeid på 
HIOA. LPP er også på sonderingsnivå angående et mer konkretisert samarbeid med TIPS. Det er søkt om 
prosjekt om pårørendeombud i kommunene, og LPP er med i SEPREP. Flere av LPPs lokallag er direkte 
involvert i ulike utdanningsløp på Høgskolene og i de videregående skolene. Se også kommentarer under mål 
1. Gjennomført opplæring i «raskere psykisk helsehjelp» og ulike foredrag i en rekke ulike fora. Eksempelvis 
«Tvangskonferansen», «Fagdag på Voss – sammen om mestring» og «Temakafe i Bodø». Landsstyreleder har 
eksempelvis også hatt fast kronikk i psykologforeningens blad, der helseministeren også selv har svart på en 
av disse kronikkene. Vært medarrangør på rådslag rundt den planlagte nye rusreformen. Her hadde LPP et 
eget pårørendebord med 8 representanter. LPP har også representant i arbeidsgruppen rundt ECT. Deltar i 
flere referansegrupper, blant annet TIPS. Medarrangør for Solaseminaret.

Mål 4: Brukerne skal ha et tilbud om tilpasset bolig.

Tiltak for å nå målet: LPP skal synliggjøre behovet for tilpasset bolig for brukere. 

Kommentar: Landsstyreleder er medlem av juryen for boligsosialt arbeid i Husbanken. LPP holder også kurs 
i Oslo kommune en gang i året om temaet. Gjennom Helsedirektoratets BrukerROP jobbes det aktivt med 
boligsosialt arbeid. Dette med utgangspunkt i NOU «Bygge, bo og leve» og departementenes strategi «Bolig for 
velferd». Temaet kommer også opp på landssamlingen i oktober. Det er også satt fokus på temaet i Psykopp nytt.

Mål 5: Det skal finnes tilbud om medikamentfrie behandlingsenheter i alle helseforetak innen 2015.

Tiltak for å nå målet: Samarbeider med de øvrige organisasjonene for å få et medisinfri tilbud og bolig, gjennom 
eksempelvis felles brev/aksjon til Helse- og omsorgsdepartementet og Helseforetakene. 

Kommentar: LPP er med i fellesaksjonen for et medisinfritt behandlingstilbud. Dette sammen Mental Helse, 
WSO, Hvite Ørn og Aurora. Det er sendt brev til alle RHF og politikere. Det er også laget en egen brosjyre 
for aksjonen. Møter er avholdt med både statsråder og statssekretærer. På bakgrunn av arbeidet som er gjort, 
gjennomføres det også en topplederkonferanse i samarbeid med Erfaringskompetanse. Aksjonen har også 
fått egen nettside med informasjon og mulighet for innspill fra andre. Det er gjennomført flere foredrag om 
temaet. Det jobbes aktivt for å påvirke den nye regjeringen. Dette har også vært omtalt i Psykopp nytt. LPP 
har også forespurt alle RHF om hvordan de ligger an med dette arbeidet, med nedslående tilbakemeldinger. 
Det har kommet i oppdragsdokumentet for 2015 at de ulike RHFene skal tilby medikamentfri behandling.

Mål 6: Familien får tilbud om å være med i behandlingsforløpet i spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Tiltak for å nå målet: Vise til de gode resultatene der man tar med nettverket/familien inn i behandlingsfor-
løpet, og støtte opp under metoder som ivaretar familien og nettverket.

Kommentar: Gjennom det nye masteremnet på HIOA skal helsepersonell bevisstgjøres viktigheten og nødven-
digheten av å inkludere familien. LPP er inkludert i flere undersøkelser, både nasjonale og internasjonale, for 
å synliggjøre behovet og slik kunne legge press på myndighetene for å gi familien et slikt tilbud. Dette er et 
tema det vil settes stort fokus på i tiden som kommer. Se også kommentarer under mål 1.
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2. Pårørendes situasjon
Mål 1: Arbeide for å implementere de 5 målene i Nasjonal Strategigruppe II, «Arbeidsgruppe 1. Pårørende 
som ressurs»: 
1. Opplæring av helsepersonell om pårørendes rettigheter.
2. Innhenting av samtykke fra pasienten.
3. Tiltak for pårørende.
4. Råd for mestring av pårørendes egen situasjon.
5. Systematiske tilbakemeldinger fra pårørende 

Tiltak for å nå målet: Som det blir sagt i NOU 2011-17 «Når sant skal sies om pårørendeomsorg», skal LPP 
arbeide for å utvikle og innføre verktøy og ordninger som kan avlaste og støtte pårørende. Eksempel på dette 
er pårørende kontrakt, som er en forpliktelse mellom pårørende og de ulike samarbeidspartnerne, og som 
sikrer de pårørendes rettigheter. LPP skal også purre de instanser som har forpliktet seg til å gjennomføre 
tiltakene i Nasjonal strategigruppe.

Kommentar: LPP har vært pådriver for to nye retningslinjer, og påvirket til at disse ble trykket opp av Helsedi-
rektoratet. LPP påvirker til at denne blir implementert hos helsepersonell, men sender den også til pårørende 
og lokallag. LPP vil forsøke å få verv i sentrale råd innen departementene, spesialisthelsetjenesten, KS og NAV, 
samt å delta i lokallag. Flere lokallag har jobbet fram en egen pårørendemappe. LPP har også søkt midler om 
å holde KIB-kurs i alle lokallag (kurs i belastningsmestring).

Mål 2: Arbeide for å styrke pårørendes juridiske rettigheter

Tiltak for å nå målet: 
LPP skal ha verv innen departementene, spesialhelsetjenesten, KS og NAV, og delta i lovutvalg mv. Ta opp 
med myndighetene å skolere helsepersonell om pårørendes rettigheter og helsepersonellets plikter, jf. bruk av 
taushetsplikten. Tydeliggjøre hvordan brukermedvirkning skal gjennomføres i helseforetakene og kommunene. 
Dette for å sikre at brukere og pårørende gjennom sin organisasjon eller enkelte brukergrupper er med i 
arbeidsgrupper og lignende som arbeider med saker som gjelder psykisk syke og deres pårøren 

Kommentar: Pårørendes rettigheter var et av temaene på likepersonkonferansen i oktober 2014. Det ble også 
løftet frem for fagfolk på pårørendekonferansen i mars 2015. Gjennom deltakelse som brukerrepresentanter 
er vi også med på å påvirke pårørendes rettigheter på ulike nivåer. Spesielt gjennom deltakelse i Kontrollkom-
misjonene. Dette gjelder både innen 1. og 2. linjetjenesten. Pårørendes rettigheter har vært tema på alle LPPs 
konferanser.

Mål 3: Opprette nye pårørendesenter i perioden.

Tiltak for å nå målet: Påvirke myndighetene til å lage en pårørendestrategi som inneholder pårørendesenter 
i alle storbyer.

Kommentar: LPP utøver lobbyvirksomhet ovenfor politikere, der dette er med som et av kjernepunktene, 
samt at LPP holder foredrag om viktigheten. Det er også søkt om midler til opprettelse av pilotprosjekter og 
forprosjekter for opprettelse av pårørendesenter. PIO-senteret markedsføres aktivt gjennom «PIO-boka», som 
omhandler hva LPP mener er en god modell for et slikt senter. LPP har også et samarbeid med Pårørendesen-
teret i Stavanger, gjennom eksempelvis pårørendeprogrammet.no. Flere av LPPs lokallag er i ulike samarbeid 
med kommunene der opprettelse av ulike sentre søkes. Nødvendigheten av pårørendesenter er med i alle LPPs 
politiske innspill. PIO-senterets søknad og bok deles også med lokallag som ser på mulighet for opprettelse 
av senter.
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Mål 4: Arbeide for at det finnes støtteapparat, avlastningsordninger og økonomisk kompensasjon for pårørende.

Tiltak for å nå målet: Utrede om ordninger om personlig ombud kan innføres på nye steder. Tiltak under mål 
3 vil også medvirke for å nå dette målet.

Kommentar: LPP jobber for å synliggjøre behovet ovenfor Helsedirektoratet og politikere. Personlig ombud 
er omtalt i Psykopp nytt og dras frem som et godt tiltak ovenfor politikerne. Det er også gitt innspill på dette 
gjennom ulike høringer. I samarbeid med VfB eier LPP også Pårørende Kompetanse og avholder Møteplass 
gjennom dette. LPP har en forankringsplan for at flere lokallag skal settes bedre inn i tiltaket og videreføre det. 
Tiltaket er i ferd med å spre seg, og Buskerud, Telemark og Vest-Agder er på god vei. Det skal også avholdes 
en større konferanse neste år, der pårørende som erfaringskonsulenter vil synliggjøres.

3. Forskning
Mål 1: Bidra til at det utføres mer forskning knyttet til pårørenderollen. LPP skal inkluderes og involveres der 
det vil være naturlig og fornuftig.

Tiltak for å nå målet: 
- Samarbeide med A-hus og andre helseforetak om ulike forskningsprosjekt. Eksempel på dette er  
 ACT-team. 
- Inngå samarbeid med folkehelseinstituttet om kartlegging av pårørendes omsorgsoppgaver.
- Være aktivt ute for å få nye samarbeidspartnere innen forskningsmiljøene.
- Gjennomføre kartlegging av pårørendes/familiens omsorgsoppgaver og belastning. 
 Kartleggingen gjennomføres som et prosjekt/forskning i regi av LPP sammen med pårørendesenter  
 og Folkehelseinstituttet.
- Påvirke/presse på for forskning om ernæring og psykisk helse.

Kommentar: Det ble søkt om midler fra ExtraStiftelsen om kartlegging av pårørendes omsorgsoppgaver, uten 
at vi fikk det bevilget, men samarbeidet var på plass. Arbeidet drives videre i regi av LPP Oslo. LPP er med i 
et større pårørendenettverk, der forskermiljøet, myndigheter og brukerorganisasjoner er med. Dette i regi av 
UiS. Vi er også med i flere undersøkelser rundt pårørendes roller. LPP Oslo er med i et arbeid rundt FACT om 
pårørendes omsorgsoppgaver. LPP har søkt om midler fra ExtraStiftelsen, og det jobbes med å påvirke/presse 
på for forskning om ulike felt knyttet til pårørendesituasjonen. Gjennom årlig deltakelse på møter i EUFAMI 
knyttes tette bånd til våre europeiske søsterorganisasjoner, noe som har munnet ut i flere undersøkelser om 
pårørendes omsorgsoppgaver og belastninger, samt det nasjonale tilbudet. Vært en aktiv del av ACT-rapporten 
der pårørende spør pårørende.

4. Styrke og synliggjøre LPP som organisasjon
Mål 1: Ha minimum 3250 registrerte medlemmer innen 2015 og øke den generelle bevisstheten om LPP.

Tiltak for å nå målet:
- Vervekampanje
- Ny nettside. 
- Lage ny reklamefilm som skal sendes ved høytider, osv.
- Lage LPP-brosjyrer rettet mot ulike typer pårørende, og spre i det offentlige rom.
- Aktiv bruk av ulike medier.
- LPP skal ta initiativ til å arrangere åpne møter om aktuelle tema. 
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Kommentar: Vervekampanje er gjennomført med begrenset suksess. Ny nettside ble lansert i mai 2013. Denne 
er under kontinuerlig forbedring. Angående reklamefilmen ble det inngått samarbeid med Follo Folkehøyskole. 
Filmen er sendt på TV2 i et par reklamefrie dager. Nettsiden og Facebooksiden brukes aktivt. LPP har vært 
representert på TV og gjennom ulike oppslag i ulike aviser og tidsskrifter. Det er også investert i ulike verktøy 
for å redusere kostnader for spredning av informasjon om LPP. Dette også som en støtte til lokallagene. Det 
er også utviklet ulikt annet markedsføringsmateriell. Ulike brosjyrer er under stadig utarbeidelse og spres i 
første rekke via våre lokallag. Det er tatt initiativ til, og gjennomført, en rekke ulike temamøter i lokallagene. 
LPP Finnmark er opprettet, slik at organisasjonen er helt landsdekkende.

Mål 2: Bedre økonomien

Tiltak for å nå målet:

- Systematisere hvor midler kan hentes
- Utarbeide rutiner og maler for søknader
- Drive lobbyvirksomhet ovenfor beslutningstakerne

Kommentar: LPP er i kontinuerlig kontakt med ulike beslutningstakere angående den økonomiske situasjonen. 
Dette er i hovedsak ulike politikere og beslutningstakere i departementene. Lobbyvirksomheten begrenses 
av LPPs ressurser. Arbeidet med å systematisere hvor midler kan hentes er fullført. LPP mistet sin støtte fra 
BUFdir, noe som medfører at økonomien snarere er svekket, men LPP greier allikevel å hente inn tilsvarende 
gjennom ulike prosjekter og samarbeidsformer.

Mål 3: Sekretariatet skal være en serviceinstans for organisasjonen, og bidra aktivt til organisasjonens vekst. 

Tiltak for å nå målet: 
- Utarbeide rutiner for sekretariatets drift og opplæring.
- Tilby medlemmer å delta på kurs og konferanser. 

Kommentar: Medlemmer ble tilbudt å delta på Likemannskonferansen på Lillestrøm i november 2013. 
Konferanser avholdt i oktober 2014 og mars 2015. LPP er også med på Solaseminaret i september 2015. Her 
har LPP fått et tettere samarbeid med Stiftelsen Psykiatrisk opplysning, der LPP fikk preget programmet med 
blant annet familiearbeid og det å være pårørende. LPP hadde også stand under seminaret. Kalenderen på 
nettsiden brukes aktivt for å informere om ulike kurs og konferanser som er åpne for medlemmene. Både 
lokalt og nasjonalt. Nye lokaler i Karl Johans gate 6, for å kunne avholde kurs og konferanser i LPP, noe som 
også allerede er i gang. Årshjul og rutiner innføres.

Mål 4: Sikre fast avtale om landsdekkende rådgivningstelefon, og at det gis økonomisk støtte til dette fra det 
offentlige.

Tiltak for å nå målet: LPP avklarer med PIO-senteret om de kan drifte rådgivningstelefonen videre. Dersom 
de ikke makter/ønsker å drifte telefonen, må LPP søke om å overta dette ansvaret. Uavhengig av hvem som 
drifter, skal LPP støtte under søknad om midler til rådgivningstelefonen.

Kommentar: Rådgivingstelefonen drives videre. Dette er et tett samarbeid med PIO-senteret og det jobbes 
med å fremskaffe en mer permanent løsning.

For å styrke og synliggjøre LPP som organisasjon ønsker vi også å:
- Utarbeide en konkret og oppdatert håndbok for å starte og drifte et lokallag. Alle elementer beskrives  
 etter konsept «LPP lokallag – håndbok for dummies».
- Ha et spesielt fokus på unge pårørende og utføre egne aktiviteter rettet mot de unge.

Kommentar: Frivillighet Norge deler sin håndbok med oss. Det er i tillegg utarbeidet et tillegg med egne 
«lokale» forhold i LPP. Enkelte lokallag har hatt egne søskengrupper. LPPs reklamefilm er rettet mot unge og 
det utarbeides egne brosjyrer mot yngre medlemmer. LPP har også besøkt ulike skoler og pratet med ungdom. 
Det opprettes en referansegruppe av og med ungdom for å konkretisere aktiviteter mot yngre.
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