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Inkl. regnskap og revisjonsberetning
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Årsberetning legges frem for landsmøtet i juni 2019
Denne beretningen tar for seg året 2018

Arnhild G. Ottesen

Atle Utkilen

Richard Madsen

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Anna Cecilie Jentoft

Ingrid Matheussen

Nils Arne Nes

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Anne Helene Lindseth
Styremedlem (Vara)

3 186 registrerte medlemmer pr 31.12.2018
(2 000 betalende)
28 lokallag

ÅRSBERETNING2018 | 3

Om foreningen
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 2018
Landsstyret har i 2018 behandlet 85 saker og hatt seks styremøter. Ledermøte ble gjennomført, samt
at styrets medlemmer har deltatt i en rekke styrer, råd og utvalg. Vi ser en stadig økende etterspørsel
etter vår kompetanse, gjennom invitasjoner til deltakelse på ulike konferanser, nettverksmøter, m.m.
Landsstyret har hatt fokus på lokallagene; mye av den viktige jobben gjøres lokalt.
Landsmøtets vedtatte handlingsplan for perioden 2017 – 2019 (bakerst i denne årsberetningen), er
ledestjernen og landsstyrets arbeid har stort fokus på å nå mål og gjennomføre tiltak i henhold til
denne. Mange av tiltakene i handlingsplanen er gjennomført i 2018. Styret ser gode muligheter for å
få gjennomført de aller fleste tiltakene i løpet av styreperioden.

1. Styrende for LPPs arbeid i 2018
Vedtektene fastslår at det skal avholdes landsmøte hvert annet år.

Landsmøtet
I juni 2017 ble det avholdt landsmøte på Thon Hotel Opera i Oslo. Valg til nytt landsstyre og
andre verv, samt ny handlingsplan var de store sakene. Neste landsmøte finner sted i
Lillestrøm i juni 2019.

Ledermøte
I april 2018 ble det avholdt ledermøte. På dagsorden sto MØTEPLASS, pårørendeveilederen,
boken/studieheftet NÆR, pårørende som en ressurs, Tvangslovutvalget og LPPs nye nettside.
Ledermøtet ga følgende innspill til landsstyret.
LPP bør:
•
•
•
•
•

være aktiv og synlig i samfunnsdebatten om psykisk helse
bruke nettet for å engasjere ungdommer i høyere grad
bruke media aktivt og tilby mediaopplæring/trening til lokallagene
markedsføre via TV-reklame
arrangere regionale lokallagssamlinger for å sikre kompetanseheving og erfaringsutveksling
mellom lagene; utfordre lokallag til å ta ansvar for gjennomføring

•
•
•
•
•
•
•
•
•

etablere ressursgrupper og tverrfaglige fora
tilby kurs/opplæring/tiltak rettet mot lokallag og pårørende – både sentralt og lokalt
lage en ressursoversikt over relevante foredragsholdere, så lokallag kan hyre inn etter behov
videreutvikle tiltaket MØTEPLASS
arbeide for at bruker får medbestemmelse når det gjelder boliger
arbeide for at ACT-team videreutvikles
arbeide for at fastlegene følger opp psykisk syke på en bedre måte
arbeide for at mål og planer for bruker finnes i en aktiv individuell plan som er lett tilgjengelig
arbeide for at Pårørendeveilederen gjøres kjent og tas aktivt i bruk i alle helseforetak
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2.

Handlingsplan for perioden 2017-2019
Landsmøtet i juni 2017 vedtok en ny handlingsplan for perioden 2017 – 2019.
Handlingsplanen har 11 mål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Brukermedvirkning
Samfunnsdebatten
Tilbud og tiltak innen psykisk helse
Støtte til pårørende
Forskning
LPP som arbeidsgiver
LPPs sekretariat
Styrket lokallag
Rekruttering av medlemmer
Økt medlemstall
Økonomi

Handlingsplan 2017 – 2019 er i sin helhet bakerst i denne årsberetningen. De 11 målene
ovenfor er knyttet til 3 hovedområder:

1. Samfunnet og politisk virksomhet
LPP deltar i en rekke styrer, råd og utvalg, og samarbeider med andre organisasjoner. Her
er en oversikt over representasjon pr. 31.12.2018:
• Rådet for psykisk helse o Camilla V. Johansen, LPP Salten, er valgt som
rådets nestleder.
•

ROP (Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk
lidelse) o Atle Utkilen, landsstyret
o Vara: Anne Helene Lindseth, landsstyret

•

BrukerROP (Helsedirektoratets brukerråd innen psykisk helse og rus) o
Ingrid Matheussen, landsstyret o Vara: Arnhild G. Ottesen, landsstyret

•

Rådet for akuttnettverket o Borghild S. Mathisen, LPP Vest-Agder
o Anna Margrethe Andersen, LPP Grimstad/Aust-Agder

•

SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved
psykoser):
o Arnhild G. Ottesen, landsstyret, er valgt som styremedlem i SEPREP.

•

FFO (LPPs paraplyorganisasjon) o Richard Madsen, landsstyret o Anna
Cecilie Jentoft, landsstyret

•

NAPHAs referansegruppe (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk
helsearbeid) o Nils Arne Nes, landsstyret

•

Tvangslovutvalget (oppnevnt av regjeringen i 2016 for å foreta en
samlet gjennomgang tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren)
o Vibeke Erichsen, LPP Bergen

ÅRSBERETNING2018 | 6
•

Fellesaksjonen for etablering av medisinfrie
tilbud o Bjørg Njaa, LPP Oslo o Irene
Svendsen, LPP Follo

•

UiO/Senter for medisinsk etikk o referansegruppe for et nytt
prosjekt om pårørende i psykisk helse
 Ingrid Matheussen, landsstyret
 Siw-Mona Tiber-Olsen, LPP Tromsø o evalueringsprosjekt om
samtykkekompetanse
 Svein Gurvin, LPP Moss

•

Helsedirektoratets forum for fag- og kompetanseutvikling i kommunalt psykisk
helse- og rusarbeid o Arnhild G. Ottesen, landsstyret

•

KoKom (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens
kommunikasjonsberedskap), faglig referansegruppe o Atle Utkilen,
landsstyret o Vara: daglig leder

For øvrig
•
•
•

LPP har en aktiv offentlig Facebook-side med jevn økning av følgere.
lpp.no er oppdatert med nye faner og innhold. Siden er under kontinuerlig utvikling.
I november 2018 var videre landsstyret og sekretariatet representert på et seminar
om pårørende på Stortinget.

•

Landstyreleder skrev et debattinnlegg med tittelen De som har det verst trenger noe
meningsfullt å gjøre som ble publisert i Stavanger Aftenblad i februar 2018.

2. Pårørendes situasjon
I januar 2017 kom Helsedirektoratets nye veileder om pårørende i helse- og
omsorgstjenesten. LPP er fornøyd med at vår høringsuttalelse delvis ble tatt til følge. LPP har
fortsatt en jobb å gjøre i forhold til implementering av veilederen.
Ny lov om samtykkekompetanse har i noen tilfelle skapt bekymring hos pårørende –
bekymring om merbelastning for pårørende, men også bekymring om helsetjenesten i stor
nok grad makter å komme i posisjon til å yte god nok helsehjelp til den pårørte. I 2018 sendte
LPP ut en medlemsundersøkelse for å kartlegge ev. merbelastning hos pårørende. 499
medlemmer svarte; det er en meget god svarprosent for slike undersøkelser. Basert på
resultatene av undersøkelsen skrev landsstyreleder en artikkel med tittelen
Trekantsamarbeid – enda viktigere enn før – Pårørende innen det psykiske helsevernet MÅ
bli sett, hørt og lyttet til. Artikkelen er tilgjengelig her:
http://www.lpp.no/trekantsamarbeidenda-viktigere-enn-for-parorende-innen-det-psykiskehelsevernet-ma-bli-sett-hort-og-lyttettil-av-arnhild-g-ottesen-styreleder-lpp/

3. LPP som organisasjon
I 2018 har sekretariatet vært fullbemannet med 3 ansatte (2,6 årsverk). Sekretariatet er
velfungerende og har selvgående medarbeidere. Alle blir sett og hørt, og oppmuntret til å ta
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ansvar og vise initiativ. Arbeidsmiljøet er godt, med stor grad av tillit og fleksibilitet; slik kan
man gjøre en best mulig jobb.
Landsstyret og sekretariatet har fått en orientering om den nye personvernforordningen
(GDPR), og hvilken betydning dette har for LPPs rutiner. Blant annet er det nå publisert en
personvernerklæring på nettsiden - lpp.no/personvernerklaering.

For øvrig
En åpen og transparent organisasjon
LPP skal være en åpen og transparent organisasjon. Det krever god informasjonsflyt og god
dialog med lokallagene. I 2018 har det vært informert om LPPs aktiviteter sentralt og lokalt,
samt nyheter og artikler relatert til psykisk helse gjennom
•
•
•
•
•
•

3.

styrereferat på lpp.no/intranett
artikler og nyheter på lpp.no
artikler som skrives av landsstyremedlemmer og publiseres på lpp.no/lpp-mener
meldinger og nyhetslenker på www.facebook.com/lppnorge
artikler og referat på LPPs sider i tidsskriftet Psykopp Nytt
kalenderen på lpp.no, som gir oversikt over sentrale og lokale aktiviteter

Kontrollutvalget (KU)
KUs rapport for 2015-2017 ble lagt frem for landsmøtet i 2017. Her anbefalte KU at
landsstyret kurses i styrearbeid. Dette ble gjennomført kort etter landsmøtet. I rapporten
påpekte KU også at handlingsplanen ble mangelfullt fulgt opp i 2016. Landsstyret har i hele
denne styreperioden hatt stort fokus på handlingsplanen.
KU anbefalte videre at styremedlemmer, KU og andre med innsynsrett har tilgang til
dokumenter på en enkel og omforent måte. Dette er gjennomført. KU mente videre at i et så
lite sekretariat som LPP har bør alle ansatte ha kompetanse på flere områder, altså
overlappende funksjoner. Dette ble hensyntatt i forbindelse med ansettelse av prosjektleder
og organisasjonssekretær og har fungert meget godt i 2018.

4.

Prosjekter og tiltak
1. MØTEPLASS for helsefremmende dialog
Etter oppløsningen av Pårørendekompetanse (et samarbeid mellom LPP og foreningen
Voksne for Barn) i 2016, lå arbeidet med tiltaket MØTEPLASS nede, men fikk fra sommeren
2017 stort fokus i sekretariatet og landsstyret. Med helt nytt sekretariat og nytt landsstyre
var det svært lite kjennskap til MØTEPLASS. Det var derfor nødvendig å engasjere ekspertise.
LPP inngikk en avtale med firmaet Meg i Samspill, som består av terapeutene Lise Aarøe og
Arne Kallekleiv, for perioden 2017 - 2018. Samarbeidet fortsetter i 2019.
Pr. 31.12.2018 hadde LPP operative møteplasser i kommunene Drammen, Harstad, Kvæfjord,
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Førde og Nordfjordeid. I mars 2018 arrangerte LPP en erfaringssamling for de møteplasser
som var operative på det tidspunktet, hvor representanter for de aktuelle kommunene og
helseforetakene, samt pårørendeguider og relevante LPP-medlemmer møtte. I 2018 arbeidet
landsstyret og sekretariatet aktivt med å utvide antall møteplasser, og det er nå en venteliste
fra interesserte kommuner og lokallag. Arbeidet fortsetter for fullt i 2019.
Det er også opprettet et fagråd for MØTEPLASS i LPPs regi. Fagrådet består av daglig leder,
styreleder, prosjektleder, samt to fageksperter: Astrid Gytri, LPP Sogn og Fjordane og
Marianne Aagaard, LPP Indre Østfold. Det er utarbeidet et mandat for fagrådet.

2. Multikulturell kampanje for forebygging av selvmord og selvskading
Prosjektet Multikulturell kampanje for forebygging av selvmord ble påbegynt i 2018. I
samarbeid med en psykiater har LPP fått laget en kort animasjonsfilm rettet mot pårørende.
Filmen omhandler varseltegn pårørende bør være oppmerksomme på. Tidlig i 2019 ble
denne oversatt til 4 språk (tekst og tale) - arabisk, kurdisk, somali og engelsk. Filmen blir
lansert i april 2019.

Øvrige aktiviteter
Lysmarkering
Sammen med Mental Helse og Mental Helse Ungdom, bidro LPP på en lysmarkering i Oslo 7.
september 2018 arrangert av Oslo kommune. Sekretariatet og LPP Oslo var representert ved
lysmarkeringen.
Verdensdagen for psykisk helse
Sekretariatet deltok på markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i Oslo Rådhus 10.
oktober 2018. Tilstede var også Anna Margrethe Andersen, LPP Grimstad/Aust-Agder, som er
en av 13 ambassadører for verdensdagen.
Sosiale media
I 2018 opprettet sekretariatet en lukket Facebookgruppe for LPPs medlemmer. I tillegg er det
opprettet en lukket gruppe for lokallagsledere. Dette er en kommunikasjonsplattform med
lav terskel hvor lokallagslederne kan dele erfaringer, informere hverandre, stille hverandre
spørsmål, o.l.
Donasjoner
Sommeren 2018 opprettet sekretariatet mulighet for å donere til foreningen via Facebook. I
2018 innbrakte det en ekstrainntekt på 46 427 kroner. Sekretariatet vurderer et opplegg for
donasjoner også via nettsiden.
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Opplæring for lokallagene i bruk av medlemsregister og lokale nettsider
Sekretariatet har utarbeidet instruksjonsvideoer om bruk av medlemsregisteret, samt om
bruk av lokal nettside. Disse er tilgjengelige på YouTube og på lpp.no/intranett. Veiledning er
også tilgjengelig for lokallagene på forespørsel.
Opprydding medlemsregister og betaling av kontingent
For mange medlemmer unnlater å betale kontingent. I løpet av 2018 ble det lagt ned et
betydelig arbeid for å få et ryddig og oversiktlig medlemsregister med gode rutiner for
betaling av kontingent, samt inn- og utmeldinger. Medlemmer som ikke har betalt kontingent
de siste to år blir nå slettet permanent fra medlemsregisteret. Det vurderes å endre dette til
ett år.
I 2018 har sekretariatet også sett på ulike løsninger for å øke kontingentinnbetalinger, bl.a.
ved å benytte SMS og Vipps. Dette arbeidet fortsetter i 2019.
Tilskudd - møte med offentlige myndigheter
I 2018 hadde sekretariatet to møter med Helsedirektoratet knyttet til bevilgninger.
Sekretariatet har videre arbeidet mye for å bedre inntrykket av LPP i Extrastiftelsen og har nå
en god dialog her.
PsykOpp Nytt og nyhetsbrev
Fra 2019 legges tidsskriftet PsykOpp Nytt i trykket form ned. Artikler er fremdeles
tilgjengelige på Stiftelsen PsykOpps nettsider – psykopp.no/alle-artikler.
I desember 2018 ble LPPs første digitale nyhetsbrev sendt ut til alle medlemmer, samt alle
landets kommuner. Nyhetsbrevet skal utgis minst like ofte som PsykOpp Nytt kom ut, altså
minst 4 ganger pr år.

5. Lokallagene
Ved utgangen av 2018 hadde LPP 28 lokallag fordelt over landet. Alle er registrert som selvstendige
enheter i brreg.no (Brønnøysundregisteret). Lokallagene varierte i størrelse fra 10 til 1110 registrerte
medlemmer.
Aktivitetsnivået i lokallagene har vært varierende. De mest aktive lagene har hatt et omfattende
tilbud til sine medlemmer i form av medlemsmøter, individuell rådgivning og familierådgivning,
samtalegrupper for pårørende, kurs og sosiale arrangementer som jule- og sommeravslutninger o.l. I
tillegg markerte flere av lokallagene Verdensdagen for psykisk helse, samt at de har hatt
temakvelder, åpne møter med foredragsholdere og deltatt på ulike markeringer med
informasjonsstand. Sekretariatet har etter anmodning fra lokallag sendt ut medlemspakker til
lokallagsmedlemmer, med diverse skriv og program, samt LPP-effekter som reflekser, penner, mm.
Noen lokallag er engasjert i brukerstyrte sentre:
•
•
•

LPP Oslo driver PIO-senteret i partnerskap med Oslo kommune
LPP Harstad og LPP Tromsø sitter i styret i Bikuben regionalt brukerstyrt senter
LPP Trøndelag sitter i styret i Vårres regionalt brukerstyrt senter og i styret i KBT Midt-Norge,
et kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling
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•

LPP Vest-Agder og LPP Grimstad/Aust-Agder sitter i styret i ROM Agder regionalt brukerstyrt
senter

•
•

LPP Rogaland sitter i styret i Vestavind brukerstyrt senter
LPP Midt-Hedmark sitter i hovedstyret i Sagatun brukerstyrt senter

6. Medlemskap
LPP var i 2018 medlem av
•
•
•
•
•

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO)
Funksjonshemmedes studieforbund (Funkis)
Rådet for psykisk helse
Frivillighet Norge
Hovedorganisasjonen Virke (LPPs arbeidsgiverorganisasjon)

7. Interne komiteer/verv
Valgkomite
Landsmøtet i 2017 valgte følgende valgkomite for perioden
•
•
•
•
•

Leder
Medlem
Medlem
1. vara
2. vara

Laurits Bjørdal, LPP Søre Sunnmøre
Turid Pleym Helland, LPP Kristiansund og omegn
Borghild S. Mathisen, LPP Vest-Agder
Siri Breivik, LPP Midt-Hedmark
Irene N. Svendsen, LPP Follo

Kontrollutvalget (KU)
Landsmøtet i 2017 valgte følgende kontrollutvalg
Siri Hangeland, LPP Vest-Agder
• Leder
•

Medlem

Rolf Johansen, LPP Vesterålen

•

Medlem

Ragnhild-Lise Korsvoll, LPP Sogn og Fjordane

•

Vara

Mari Dahle, LPP Rogaland

Revisor for perioden
Sølvi Aaker, Partnerrevisjon DA, er foreningens eksterne revisor. Aaker har vært revisor for LPP siden
2003.
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8. Landsstyret pr 31. desember 2018
Landsstyret består av 4 kvinner og 3 menn. Styret har i 2018 hatt et meget godt arbeidsmiljø, med
svært lite frafall på styremøter.
Camilla Viktoria Johansen, LPP Salten, ble valgt inn i landsstyret på landsmøtet i juni 2017. Sommeren
2018 trakk hun seg av personlige årsaker. Vara Anne Helene Lindseth trådte da inn som fast medlem
i landsstyret.

Arnhild G. Ottesen, LPP Rogaland

Landsstyreleder

Atle Utkilen, LPP Nordhordland

Nestleder

Anna Cecilie Jentoft, LPP Salten

Styremedlem

Richard Madsen, LPP Vestfold

Styremedlem

Ingrid Matheussen, LPP Oslo

Styremedlem

Nils Arne Nes, LPP Trøndelag

Styremedlem

Anne Helene Lindseth, LPP Bærum

Styremedlem (fast vara)

Mette Yvonne Larsen, LPP Kristiansund & omegn

1. vara

Siw-Mona Tiber-Olsen, LPP Tromsø

2. vara

Åse Almås Johansen, LPP Vesterålen

3. vara
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9. Sekretariatet pr 31. desember 2018

Sekretariatet har vært bemannet med 3 personer i hele 2018. Arbeidsmiljøet er meget godt.

Anne-Sophie Redisch
Daglig leder
Forberedelse og oppfølging av styresaker, budsjett, regnskap, PsykOpp Nytt, kontakt med offentlige
myndigheter, kommunikasjon med samarbeidspartnere og leverandører, planlegge og gjennomføre
landsmøter og ledermøter, sekretariatets drift og utvikling, hovedansvar for trivsel og samarbeid i
sekretariatet og medarbeiderutvikling,

Linda Kristiansen
Organisasjonssekretær
Grafisk design og trykk av brosjyrer og annet markedsføringsmateriell, oppfølging av lokallagene,
opprydding og vedlikehold av medlemsregisteret, sentralbord, kontingent, fakturering,
medlemsservice, support lokallagene, opplæring lokallagene, produksjon av opplæringsmateriell,
innkjøp/design profileringsartikler, tilrettelegging landsmøter og ledermøter, design og produksjon
av nyhetsbrev, drift og vedlikehold av nettside og sosiale media-kanaler, design materiell til
prosjektene
Imen Hasnaoui
Prosjektleder
Hovedansvar for å følge opp prosjekter (herunder MØTEPLASS og Multikulturell kampanje forebygging av selvmord), igangsette nye, søke prosjektmidler, deltakelse i diverse utvalg/møter,
innhente/oppdatere oversikt over prosjektmidler lokallagene kan søke om, kommunikasjon og
promotering av organisasjonen, opplæring og kursing av tillitsvalgte, medlemsservice, support
lokallagene
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Handlingsplan 2017-2019
Vedtatt av LPPs landsmøte, juni 2017

Samfunn og politisk virksomhet

Mål 1: Brukermedvirkning
LPP skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet innen
psykisk helse
Tiltak 1.1: LPP skal så langt råd er, være representert i utvalg, brukerfora, arbeids- og
referansegrupper innen psykisk helse, både nasjonalt og lokalt.
Tiltak 1.2: Opplæring/kursing av brukerrepresentanter
Tiltak 1.3: Utforme og iverksette strategi for implementering av brukermedvirkning i
pakkeforløpene psykisk helse og rus.
Tiltak 1.4: Utforme og iverksette strategi med mål om økt kompetanse om pårørenderollen
og brukermedvirkning
• i spesialist- og kommunehelsetjenesten
• i opplæring og etterutdanning innen psykisk helsearbeid

Mål 2: Samfunnsdebatten
LPP skal være en tydelig pårørendestemme i det offentlige rommet
Tiltak 2.1: Utforme og iverksette strategi som gjør LPP synlig i samfunnsdebatten om psykisk
helse
Tiltak 2.2: Sørge for at LPP har oversikt over og gir gode tilbakemeldinger på relevante
høringer

Mål 3: Tilbud og tiltak innen psykisk helse
LPP skal bidra til å styrke tilbud og tiltak innen psykisk helse i spesialist- og
kommunehelsetjenesten. Ved iverksetting av tiltakene må en se på hvilke konsekvenser
tiltakene får for pårørende vedrørende involvering og belastning.
Tiltak 31.: Videreføre arbeidet med medikamentfrie behandlingstilbud
Tiltak 3.2: Utarbeide og iverksette en plan for fortsatt nedgang i bruk av tvang i psykisk helsevern
i alle helseforetakene, samt implementering av en verdig og god praksis når tvang utøves, både
ved og under innleggelse.
Tiltak 3.3: Utarbeide og iverksette planmessig arbeid for å styrke tilbud og tiltak for den vi er
pårørende til
• å styrke tilbudet om bolig tilpasset den enkelte brukers behov
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•
•

tiltak som fremmer en aktiv og meningsfull hverdag for brukeren
bedre kosthold og ernæring for bruker som er under behandling og/eller oppfølging i
spesialist- og kommunehelsetjenesten

Tiltak 3.4: Støtte opp om nettverksmøter, f.eks.:” Åpen dialog”, i alle helseforetak og kommuner

Pårørendes situasjon
Mål 4: Støtte til pårørende
LPP skal informere, veilede, støtte og ivareta pårørende innen psykisk helse
Tiltak 4.1: Utforme og iverksette strategi som fører til synlige og aktive lokallag med utstrakt
likepersonsarbeid
Tiltak 4.2: Informere og skolere medlemmer i innhold og bruk av pårørendeveilederen
Tiltak 4.3: Kurse lokallag i bruk av mestringsverktøy for pårørende, f.eks. mestringsboka
”Nær” og kurset ”Pårørende - en ressurs”, samt bruke brukerstyrte- og pårørendesentre.

Mål 5: Forskning
LPP skal være orientert om og delta i relevante forskningsprosjekter der det er
hensiktsmessig
Tiltak 5.1: Orientere LPPs medlemmer om relevante forskningsprosjekter/-studier
Tiltak 5.2: Aktiv søke involvering og inkludering i relevante forskningsprosjekter/-studier.

LPP som organisasjon
Mål 6: LPP som arbeidsgiver
LPP skal være en god og ryddig arbeidsplass
Tiltak 6.1: Få på plass og gjøre kjent relevant HMS- og personalhåndbok

Mål 7: LPPs sekretariatet
LPP skal ha et vel fungerende sekretariat
Tiltak 7.1: Utarbeide/strukturere gode administrative rutiner
Tiltak 7.2: Utarbeide oversikt over service-tilbud til lokallagene og gjøre disse kjent. Tilbudet
må avpasses ressursene organisasjonen til enhver tid råder over.

Mål 8: Styrket lokallag
LPP skal ha aktive lokallag med god kompetanse
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Tiltak 8,1: LPP skal ha en plan for kompetanseheving og erfaringsutveksling i/mellom
lokallagene
Mål 9: Rekruttering av medlemmer

LPP skal ha fokus på rekruttering av medlemmer, med særlig fokus på unge pårørende.
Tiltak 9.1: Større markedsføring av organisasjonen, særlig mot unge pårørende

Mål 10: Økt medlemstall
Øke medlemstallet med minst 10%
Tiltak 10.1: Aktivt arbeid rettet mot lokallagene i forhold til bla.: hjelp og bistand, kampanjer
ol. for å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye. Kan også innebære økt
økonomisk støtte og eller bevilgninger.

Mål 11: Økonomi
LPP skal ha styrket økonomi.
Tiltak 11.1: Systematisere hvor midler kan hentes.
Tiltak 11.2: Utarbeide rutiner og maler for søknader
Tiltak 11.3: Drive lobbyvirksomhet overfor beslutningstakere
Tiltak 11.4: Se på og utvikle alternative måter å innhente midler på
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