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Denne beretningen tar for seg året 2016.
Årsberetningen legges fram på landsmøtet i juni 2017.
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Om
foreningen
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er en landsomfattende forening for pårørende
til mennesker med psykiske lidelser. .
LPP arbeider
• for anerkjennelse og respekt for
pårørendes situasjon, både overfor
myndigheter og samfunnet for øvrig
• for en bedre prioritering av
samfunnsmessige ressurser for å
styrke tilbud og tiltak i og utenfor
behandlingsinstitusjon.
• med å bistå pårørende med råd og
veiledning når det gjelder psykisk
helsevern og psykisk helsearbeid.
.
Ved å styrke pårørende, styrker vi
også den enkelte brukers situasjon.
Vi vet av forskning og erfaring at
dette henger sammen. I LPP legger
vi derfor vekt på å spre kunnskap om
pårørendes situasjon og pårørendes
erfaringer ved
• å være representert i styrer, råd og
utvalg innen det psykiske helsefeltet,
både lokalt og sentralt
• å arrangere og delta aktivt på
konferanser og samlinger med
psykisk helse som tema
• å drive informasjons- og
rådgivingsarbeid både sentralt
og lokalt – rettet både mot
organisasjonens medlemmer og
samfunnet forøvrig
• å samarbeide med andre
organisasjoner

Slik mener vi å kunne bidra til
• å bedre kommunikasjon, samarbeid og samhandling mellom
helsetjenesten, pasienter/brukere
og pårørende
• en bedre forståelse for psykiske
lidelser, å støtte en utvikling av
hjelpeapparatet, samt et mer
helhetlig behandlingsforløp og gode
bedringsprosesser innen psykisk
helse
• å motvirke fordommer mot
psykiske lidelser, støtte opplysningsarbeid om psykiske lidelsers
karakter, samt å styrke brukergruppenes rettssikkerhet
• å gjøre forskning omkring alvorlige
psykiske lidelser kjent, samt å bidra
til ny forskning, herunder brukerstyrt
forskning.
LPP setter de pårørendes situasjon
på dagsorden, og gjennom å gjøre
det, er vi også med på å bedre den
enkelte brukers situasjon.

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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LPPs arbeid i 2016
Styret har i 2016 behandlet 104 saker, og hatt syv styremøter. Året har vært utfordrende med utskiftinger
både i landsstyret og i sekretariatet. En grunnleggende uenighet mellom styret og daværende daglig leder,
førte til at medarbeiderne i sekretariatet valgte å gå fra stillingene sine i april. Tid og energi er brukt til
å gjenopprette og videreføre normal drift i sekretariatet samtidig med gjennomføringen av planlagte
arrangementer, forpliktende deltakelse i styrer, råd og utvalg samt følge opp den vedtatte handlingsplanen
fra 2015. Sekretariatet, med daglig leder Anne-Grethe Terjesen i spissen, har gjort en formidabel innsats
slik at den daglige driften har kunnet gå som normalt, også i siste halvdel av 2016. Styret setter pris på den
ekstraordinære innsatsen! I desember sa Anne-Grethe Terjesen opp sin stilling som daglig leder, og styret
satte i gang prosessen med tilsetting av ny daglig leder.

LPP 20 år

LPP ble etablert i 1996 og kunne i 2016 feire sitt 20-årsjubileum. Det ble markert med konferanse og
festmiddag i Trondheim i juni. Konferansen bød på innslag om
•
et tilbakeblikk på etableringen av LPP som organisasjon
•
etablering av medisinfrie enheter
•
recovery for pårørende
•
gode tilbud for pårørende og brukere i Trondheim kommune
•
kommunikasjon i familien og mellom pasient og lege
•
pårørendeprosjektet i Bodø kommune
•
arbeid for oppretting av pårørendesentre
Ledermøte
I forkant av 20-årsjubileet ble det avholdt ledermøte i LPP, der det ble redegjort for forhold som førte til
at LPPs ansatte i sekretariatet fratrådte stillingene sine med øyeblikkelig virkning. Det ble også redegjort
for bakgrunnen for landsstyrets vedtak om minnelig løsning, om bakgrunnen for tilsettingen av tidligere
styreleder Anne-Grethe Terjesen som daglig leder og tilsetting av organisasjonsmedarbeider i midlertidig
stilling. Daglig leder redegjorde for situasjonen i sekretariatet. Det ble stilt spørsmål om økonomiske
disposisjoner. Ledermøtet munnet ut i en enighet om at
•
LPP skal være en transparent og åpen organisasjon som i stor grad drar veksler på den erfaringen,
kunnskapen og kompetansen som LPPs medlemmer til sammen besitter
•
LPP skal være en ryddig organisasjon med gode administrative rutiner
•
LPP skal ha åpne kanaler for inkludering og informasjonsutveksling
•
Styret skal sørge for å avklare roller og arbeidsfordeling mellom styre og ansatte (planlagt 		
gjennomført i 2017)
•
LPPs regnskap for 2015 og 2016 skal gjennomgå ekstern revisjon (planlagt gjennomført i 2017)
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En åpen og transparent organisasjon
En åpen og transparent organisasjon krever god informasjonsflyt og god dialog med lokallagene. Så langt
informeres det om LPPs aktiviteter samt nyheter/stoff relatert til psykisk helse via
•
Styreprotokoller som legges ut på LPPs intranettside
•
Nyhetsbrev fra sekretariatet
•
Artikler på LPPs nettside
•
Meldinger og nyhetslenker på LPPs Facebookside
•
Artikler på LPPs sider i magasinet PsykOpp
•
Kalenderen på LPPs nettside. Her finner man kort informasjon om ulike aktiviteter i ulike lokallag.

Prosjekter
Tvang

I akutte kriser er pårørende ofte førstehåndsvitne til hvordan tvang utøves. LPP jobber for å få fram
pårørendeperspektivet og å bidra til å finne gode løsninger som medfører redusert bruk av tvang. I den
forbindelse tok LPP ved Anne-Grethe Terjesen initiativet til et fellesmøte med LPP, Norsk Psykologforening,
Norsk psykiatrisk forening og Norsk Sykepleierforbund. Møtet fant sted i april.
Daglig leder deltok også med innlegg på den årlige nasjonale tvangskonferansen på Hamar med tema
Menneskerettigheter, tvang og etikk.
I desember sto LPP som arrangør av dialogkonferansen Pårørende: sannhetsvitner til den økende
tvangsbruken? på Litteraturhuset i Oslo. Konferansen hadde deltakelse fra spesialisthelsetjenesten,
sivilombudsmannen, sykepleierforbundet, psykiatriforeningen, psykologforeningen og Helsedirektoratet.
Pasientsikkerhetskampanjen
LPP medvirket i artikkelen Pårørende - en underprioritert ressurs i forebygging av selvmord som ble
distribuert gjennom Dagbladet og på www.altomdinhelse.no i forbindelse med verdensdagen for psykisk
helse.

Chat

LPP fikk en utfordring med å opprettholde forpliktelsene sine på chat-tjenesten da sekretariatet trakk seg.
Med forent hjelp av styremedlemmer og nytt sekretariat ble tjenesten opprettholdt.

SORO

SORO var et samarbeidsprosjekt med seks slovenske partnere om forbedret helse og livskvalitet for
Rom-befolkningen i en kommune i Slovenia. Prosjektet ble finansiert med EØS-midler og avsluttet i 2016.

Møteplass

Pårørende Kompetanse ble i 2016 oppløst og dermed samarbeidet med Voksne for Barn. LPP og Voksne for
Barn har nå et selvstendig ansvar hver for seg for ulike møteplasser. LPP har ansvar for ”Møteplass” med
tilbud til voksne. Pr i dag eksisterer det Møteplass i Drammen, Gjøvik, Lillehammer og Harstad.
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Deltakelse i styrer, råd og utvalg og samarbeid med andre organisasjoner
Rådet for psykisk helse
Camilla Victoria Johansen, LPP Salten, ble i 2016 valgt inn som nestleder i Rådet for psykisk helse.
ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse)
Landsstyremedlem Dag Morken, LPP Oppland, sitter i styret.
BrukerROP
BrukerROP er Helsedirektoratets brukerråd innen psykisk helse og rus. Daglig leder i LPP, Anne-Grethe
Terjesen, ledet brukerrådet i 2016. Organisasjonskonsulent Giulia Caruso har gått inn som LPPs
representant i brukerrådet ved Anne-Grethe Terjesens fratredelse som daglig leder i LPP.
Akuttnettverkssamling 2016
Akuttnettverket er et nettverk av akuttavdelinger, akutt-team og andre akuttenheter innen psykisk
helsevern for barn/ungdom og for voksne, samt brukergrupper og forskningsmiljøer. Borghild Spiten
Mathiesen og Anna Margrethe Andersen, LPP Grimstad/Aust-Agder er LPPs representanter i rådet i
Akuttnettverket. De har deltatt i nettverkets arbeid over lang tid og har aktivt bidratt til organisering av selve
nettverkssamlingene. Astri Gytri, LPP Sogn og Fjordane har deltatt på samling.
LPP sentralt var også representert: sekretariatet bistod med informasjonsmateriell og mediadekning, mens
daglig leder holdt et av dagens fremste innlegg om utvikling av samarbeid med pårørende i akuttfasen.
SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser)
Fungerende nestleder Arnhild G. Ottesen, LPP Rogaland, sitter i styret, og er medlem av AU.
FFO
Jostein Jakobsen og Dag T. Morken representerer LPP i FFO.
NAPHAs referansegruppe
Jostein Jakobsen er medlem av referansegruppen.
EUFAMI
LPP har vært tilsluttet EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental
Illness) i 2016. Styret har imidlertid besluttet å si opp medlemskapet i 2017, siden foreningen ikke har
ressurser til å felta i EUFAMIs prosjekter, og at man dermed ikke ser nytten av medlemskapet.
Arbeidsgrupper i Helsedirektoratet
I 2016 etablerte Helsedirektoratet arbeidsgrupper for å utarbeide pakkeforløp innen psykisk helse og rus.
LPP har representanter i følgende arbeidsgrupper:
1.
Pakkeforløp for somatisk helse og levevaner i pakkeforløpene: Astri Gytri, LPP Sogn og Fjordane
2.
Pakkeforløp for psykoselidelser: Arnhild G. Ottesen, landsstyret og LPP Rogaland
LPP fikk også henvendelse om å delta i workshop vedrørende arbeidet med «veiledning for kommunenes
oppfølging av brukere med store og sammensatte behov», og har deltatt på en samling.
Tvangslovutvalget
Regjeringen oppnevnte 17. juni 2016 et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i
helse- og omsorgssektoren. LPP er representert ved Vibeke Erichsen, LPP Bergen.
Fellesaksjonen
LPP har også i 2016 vært aktiv i fellesaksjonen for etablering av medisinfrie tilbud. Fellesaksjonen har hatt
møte med helsemyndighetene også i år. Anne-Grethe Terjesen har gjort en stor innsats i fellesaksjonen. Hun
etterfølges av Bjørg Njåå, LPP Oslo.
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Handlingsplan

Videreføring av handlingsplanen som har fokus på disse områdene:
•
samfunnet og politisk virksomhet
•
pårørendes situasjon
•
forskning
•
styrke og synliggjøre LPP som organisasjon
Samfunnet og politisk virksomhet
•
LPP ga et omfattende høringssvar på utkastet til den nye pårørendeveilederen fra Helsedirektoratet.
•
Høringssvar om endringer i Helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte)
•
Arbeidsgrupper for pakkeforløp i psykisk helse og rus ble etablert i 2016 med deltakelse fra LPP.
Arbeidet framover i disse gruppene vil bl.a. gjenspeile mål om forpliktende samarbeid mellom 		
pårørende og helsetjenesten.
•
LPP bidro aktiv i Fellesaksjonen for å nå målet om medikamentfrie behandlingsenheter i alle 		
helseforetak.
•
LPP deltar i lovutvalget som skal utrede behov for endringer i tvangslovgivningen som ble etablert i
2016.
•
LPP har bidratt til å sette fokus på bruken av tvang i psykisk helsevern, bl.a. ved å arrangere 		
dialogkonferanse om temaet.
•
LPP v/daglig leder har holdt foredrag for Helsedirektoratets ledelse med tittelen ”Hvorfor lytte til
pårørende”.
Pårørendes situasjon
•
Den nye pårørendeveilederen kom først i januar 2017. Arbeidet med implementering gjenstår.
•
Arbeidet med pakkeforløp i psykisk helse og rus fortsetter i 2017. Et av målene med pakkeforløpene
er økt brukermedvirkning og inkludering av pårørende. Arbeidet er pågående.
•
Pårørendes behov for inkludering, veiledning og støtte er synliggjort gjennom deltakelse i ulike råd,
utvalg, arbeidsgrupper og gjennom forelesninger både sentralt og lokalt. Pågående.
•
Daglig leder Anne-Grethe Terjesen var bidragsyter i Erfaringskompetanses jubileumsbok Levd Liv.
Forskning
Universitet i Stavanger har etablert et forskningsnettverk der hensikten med nettverket er å utvikle og styrke
forskning om pårørendestøtte- og involvering for å forbedre helse- og velferdstjenestene til pårørende.
Nettverket har årlige samlinger. I 2016 deltok LPP med en representant på konferansen. Det gjøres mye
god forskning på området. Utfordringen ligger i å implementere forskningsresultatene. LPP bør kanskje
involvere seg i arbeidet med implementering av forskingsresultater.
Styrke og synliggjøre LPP som organisasjon
•
Det er lagt ned mye arbeid i å synliggjøre LPP som organisasjon gjennom aktiv bruk av Facebook,
oppdatert web-side og artikler i PsykOPP.
•
Drift av chat-tjenesten er opprettholdt i hele perioden.
Lokallagene
Ved utgangen av 2016 hadde LPP 30 lokallag fordelt over hele landet, i alle landets fylker. Størrelsen
på lokallagene er svært varierte, med alt fra 7 til 837 medlemmer. 29 av lokallagene er registrert i
Brønnøysundregistrene 31.12.2015, det samme antallet som i 2014.
I 2016 bidro LPP Nedre Glomma og LPP Follo til at det ble etablert pårørendesentre i regionen. LPP Nedre
Glomma, Follo og Harstad har mottatt kommunale priser for pårørendearbeid.
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Annet
Medlemskap

LPP var i 2016 medlem av:
•
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
•
Funksjonshemmedes Studieforbund (Funkis)
•
Rådet for Psykisk Helse
•
Frivillighet Norge
•
Hovedorganisasjonen Virke
•

Valgkomite

Leder			
Medlem 		
Medlem 		
1. vara 			
2. vara 			

Anne-Grethe Terjesen - LPP Oslo*
Kjersti Norwall-Nielsen - LPP Telemark*
Turid Helland Pleym - LPP Kristiansund og omegn
Siri Breivik - LPP Midt-Hedmark
Anita Olsen - LPP Nedre Glomma

*Anne-Grethe Terjesen gikk ut av valgkomiteen da hun ble tilsatt som daglig leder. Kjersti Norwall-Nilsen
har trukket seg av personlige grunner.

Kontrollutvalget i 2016
Leder 		
Medlem 		
Medlem 		
Vara		

Siri Hangeland - LPP Vest- Agder
Anna Margrethe Andersen - LPP Grimstad/Aust-Agder
Rolf Johansen - LPP Vesterålen
Jytte Undrum - LPP Nedre Glomma

Revisor for perioden

Sølvi Aaker, Partner Revisjon DA. Aaker har vart revisor for LPP siden 2003.
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Landsstyre pr 31 des 2016
Jostein Jakobsen
Styreleder

Jostein jobber i dag som erfaringskonsulent med pårørendeerfaring i Bodø kommune. Han er også
rådgiver i Nordland Fylkeskommune hvor han jobber med idrettsanlegg. Tidligere har han tatt
samfunnsfag ved Rogaland Distriktshøgskole, og holder nå på med Bachelor i statsvitenskap ved
Universitetet i Nordland. Jostein har bred organisasjonserfaring over lang tid.

Arnhild G. Ottesen
Fungerende Nestleder

Arnhild har vært lærer i 17 år. Hun har vært brukerstyrt personlig assistent, og hun har samarbeidet
tett med Pårørendesenteret i Stavanger med prosjektet «Implementering av pårørende, en ressurs»
i Stavanger og Sola kommune.

Borghild Spiten Mathisen
Styremedlem

Borghild har fire 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 pårørende skal bli hørt og sett, og at de vi er pårørende til skal få
mer innflytelse på sin behandling.

Dag Morken
Styremedlem

Dag har tre voksne barn, ett 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 seks år.
Han er brukermedvirker på helseforetak og spesielt opptatt av selvmordsproblematikk. Dag ønsker
at kommuner og spesialisthelsetjenestene skal få bedre kompetanse om pårørende.

Mette Yvonne Larsen
Styrelemedlem

Mette Yvonne Larsen er advokat og forfatter bosatt på Nesodden i Akershus. Mette Yvonne jobber
i advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co med strafferett, barnevernssaker og erstatningssaker som
sin viktigste praksis. Larsen var leder for juridisk kontor i Barne- og familieetaten i Oslo kommune
fra 1990 til 1997, og er leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg

Laurits A. Bjørdal
Styremedlem

Laurits har vært autorisert regnskapsfører siden han var 19 år. Han har lang fartstid som pårørende
til sin 36 år gamle sønn. I tillegg til å være lokallagsleder for LPP Søre Sunnmøre, har han også
vært politisk aktiv med særlig fokus på helse- og sosialproblematikk. Laurits har kone og tre barn
og har drevet bondegård siden 1972.

Ole Eriksen
Styremedlem

Ole er økonom fra BI og har i tillegg tatt jus og historie ved universitetet. Ole har vært kontorsjef
for PIO – pårørendesenteret i Oslo de siste seks årene.
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Sekretariatet
Pr. 31.12.16 jobbet følgende i LPPs sekretariat:

Anne-Grethe Terjesen
Daglig leder
Anne-Grethe Terjesen er gift, har to barn 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.

Giulia Caruso
Organisasjonskonsulent
Utdannet helseøkonom, med spesiell interesse for ernæring og psykisk helse-feltet. Hun
er særlig opptatt av pårørendestemme og brukermedvirkning, selvmordsforebygging
og spørsmål knyttet til menneskerettigheter i spenningspunktet mellom politikk og
psykisk helse-felt.
Giulia har livslang pårørendeerfaring i ulike roller og brenner for å få frem unges- og
unge voksne sin pårørendestemme
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Regnskap
På de kommende sider følger LPPs årsregnskap for 2016. Revisors beretning følger også. Landsstyret er av den oppfatning at LPP
har en sunn økonomi, noe regnskapet vil vise.
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Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Karl Johans gate 6, 0154 Oslo
Tlf: 21 07 54 33
E-post: lpp@lpp.no
Web: www.lpp.no

