
     Landsmøte 1- 3 oktober 2021 

 
Landsmøte dag 1 
Landsmøtet var på Scandic Havet hotell i Bodø, og 24 lokallag, 69 delegater og en rekke 
observatører deltok med til sammen over 80 deltagere. Ålesund og omegn deltok med 2 
delegater, og en observatør måtte melde forfall.  

Av sakene på dagsorden nevnes spesielt:  

Kontrollutvalgets rapport 2019- 2021 

LPP har per 31.12.2020 3379 medlemmer fordelt på 26 lokallag. Det er kun registeret 24 
ungdomsmedlemmer, og dette arbeidet må styrkes. KU er av den oppfatning at Landsstyret 
internt har hatt et godt samarbeidsklima, og også mellom sekretariatet og Landsstyret. 
Landsstyret har tilstrekkelig ressurser og benytter vara, lokallagsledere, ressursgruppe ut fra 
bakgrunn/erfaring og kompetanse i forhold til forespørsel. KU opplever god informasjonsflyt fra 
Landsstyrets deltagere i råd og utvalg, gjennom oppdaterte referater på intranett. KU har 
merket seg det kontinuerlige arbeidet som er gjennomført fra representanter i råd og utvalg 
under pandemien. KU ser positivt på den aktiv rollen Landsstyret har vist gjennom engasjement 
for pårørende og pasienters rettigheter i det offentlige rom. Informasjonsflyt er utfordrende og 
KU ber Landsstyret vurdere hvordan sekretariatet kan følge opp nye medlemmer.  
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Landsmøte dag 2 
 
Fellesaksjonen – diskusjon i Landsmøtet om LPP skal gå ut av Fellesaksjonen. Mange 
brukere ønsker medisinfri behandling mens mange pårørende opplever at fravær av medisinsk 
behandling er til fare for den man er pårørende til. Skepsisen går på at andre 
brukerorganisasjoner i Fellesaksjonen er i mot enhver form for medisiniering og tvang, mens 
mange pårørende har dårligere erfaringer med det.  

På Landsmøtet stemte 53 av 69 delegater for ikke å trekke LPP ut av Fellesaksjonen.  

Pårørendealliansen – diskusjon i Landsmøtet om LPP skal bli medlem av Pårørendealliansen. 
Landsstyret anbefaler at LPP søker medlemskap i Pårørendealliansen som består av minst 31 
organisasjoner og over 100 000 medlemmer.   

Ut av loven – det er tatt ut av loven at pårørende skal involveres og kunne uttale seg før tvang 
iverksettes hos pasienten. Dette kjemper både Pårørendealliansen og LPP mot skal tas ut. 

20 av 26 lokallag har svart på Landsstyret sin henvendelse om innmelding i Pårørendealliansen 
hvorav 13 var positive, mens 7 lag hadde ulike reservasjoner. Flere reservasjoner gikk ut på at 
Pårørendealliasen ville overta LPPs plass og stemme innen temaet psykisk helse. Svar fra 
Pårørendealiasen: «å være premissleverandør for pårørende på psykisk helsefeltet er vel en 
posisjon vi regner med at dere (LPP) jobber for å ha og ta!» 

På Landsmøtet stemte 57 av 69 delegater for å bli medlem av Pårørendealliansen. 

Rammebudsjett – Enstemmig vedtatt av Landsmøtet. 

Valg – Landsstyret  

Leder Christine Lingjærde gjenvalgt (LPP Bergen) og nestleder Carl Fredrik Aas gjenvalgt (LPP 
Follo). Styremedlemmer: Magne Christensen ny (LPP Rogaland), Anna Cecilie Jentoft gjenvalgt 
(LPP Salten), Borghild Spiten Mathisen ny (LPP Kristiansand og omegn), Joakim Serpinsky ny 
(LPP Oslo), Hanne Kristin Tuvnes gjenvalgt (LPP Telemark). Varamedlemmer: Ingrid 
Matheussen ny (LPP Oslo), Irene Svendsen ny ( LPP Follo), Helge Jenssen ny (LPP Salten), 
Sissel Rasmus ny (LPP Harstad). Alle valgt ved akklamasjon.  

Valg – Kontrollutvalg 

Leder: Arnhild Gjelberg Ottesen (LPP Rogaland). Medlemmer: Gunnar Ettestøl (LPP Grimstad 
og omegn) og Anne Helene Lindseth (LPP Bærum). Vara: Anne Gurine Sætre (LPP Rogaland). 
Alle valgt ved akklamasjon. 
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Valg – Valgkomité 

Leder: Siri Hangeland (LPP Kristiansand og omegn). Medlemmer: Ann—Kirsti Brustad (LPP 
Harstad) og Nils Arne Nes (LPP Trøndelag). Vara: Janne Karlsen (LPP Follo) og Jytte Undrum 
(Nedre Glomma). Alle valgt ved akklamasjon. 

Festmiddag – LPP 25 år 

På kvelden var det jubileumsfest, med 3 retters middag og god stemning. Festen varte ut i de 
små timer, og det ble delt mye god kunnskap, latter og gode ord mellom LPPere denne 
kvelden.  



4 

Landsmøte dag 3 

Styringsdokument og handlingsplan  

Landsstyret la frem et godt strategidokument og handlingsplan for perioden 2021-2023 som 
lokallagene kan bruke som mal for sitt lokale arbeid. 

Orienteringer om ulike pårørendesenter i regi av LPP: 

LPP Bærum - forteller om et omfattende arbeid i LPP siden 2003. De bruker mye tid på å tilby 
samtalegrupper for pårørende og sier det er viktig med god og hyggelige rammer. De 
oppfordrer pårørende aktivt til å ha fokus på pårørendeperspektivet, og ikke snakke for mye om 
den man er pårørende til.  

PIVETE - Pårørendesenteret LPP Vestfold og Telemark 

LPP Vestfold og Telemark dekker 23 kommuner, og pårørendesenteret PIVETE åpnet 26. 
august i år og ligger i Porsgrunn. Daglig leder er Hanne Kristin Tuvnes fra LPP, og det er 2 
ansatte i 80% og 1 ansatt i 30% stilling. Det er åpent mandag – torsdag til litt ulike tider og 
senteret har nytt lokale med oppholdsrom, samtalerom og kontor. De er opptatt av at senteret 
driver likepersonsarbeid, og at man er et supplement til det offentlige og ikke en konkurrent. De 
tilbyr åpent treff for unge pårørende, senior åpent treff, temakvelder, turpraten og KIB-kurs 
(Kurs i belastningsskader) De bruker boka «NÆR» fra PIO-senteret og «fuel card» fra 
Pårørendesenteret i Stavanger som verktøy i arbeidet. De sier: «må vi være et omreisende 
pårørendesenter, vel så skal vi være det».  

 

 Pårørendesenteret i Harstad 

LPP Harstad og omegn åpnet i 2020 diagnoseuavhengig Pårørendesenter, og er det første i 
Nord-Norge. Pårørendehuset er et samarbeidstilbud for flere pårørendetilbud under samme tak. 
Pårørendekafe, Pårørende Møteplass, samtaletilbud, selvhjelpsgrupper, sorggruppe, 
undervisning og ulike temakvelder og mestringskurs i tillegg til velvære og avspenning er blant 
tilbudene. Daglig leder er Ann-Kirsti Brustad fra LPP Harstad som også er daglig leder for det 
brukerstyrte senteret Bikuben og hun er opptatt av et bærekraftig LPP. Arbeidet med etablering 
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hadde et godt forprosjekt forankret i Landsstyret, og de har sørget for gode samarbeidsavtaler 
med kommuner og andre organisasjoner.  

Pårørendesenteret i Fredrikstad  

LPP Nedre Glomma har ca 120 medlemmer, dekker 6 kommuner og startet i 2015 
Pårørendesenteret i Fredrikstad med støtte fra Helsedirektoratet. 4 personer jobber på senteret 
i kommunen, og åpningstidene er hverdager mellom kl. 09.00 til 15.00. Pårørendesenteret tilbyr 
samtaler, informasjon og kunnskap om rettigheter og muligheter for pårørende. Man treffer 
andre pårørende ved senteret og man kan delta på sorggruppe, mestringskurs og andre former 
for undervisning. Alle tilbud er gratis og tilgjengelig for alle pårørende og etterlatte.  

Delegatene konkluderer med et fantastisk og lærerikt Landsmøte, og vi gleder oss til vi sees 
igjen om 2 år. 

 

Hilsen Arild og Eva-Brit  

Ålesund 5. oktober 2021  

 


