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ÅRSBERETNING 2021
Inkl. regnskap, revisjonsberetning og landsstyrets aktivitetsoversikt
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Årsberetning legges frem for perioden mellom to landsmøter.
Denne beretningen tar for seg året 2021.
Beretningen er enstemmig godkjent av landsstyret.

Christine Lingjærde, styreleder
Carl Fredrik Aas, nestleder
Hanne K. Tuvnes, styremedlem
Anna Cecilie Jentoft, styremedlem
Joakim Serpinsky, styremedlem
Borghild Spiten Mathisen, styremedlem
Magne Christensen, styremedlem

3 111 registrerte medlemmer pr 31.12.2021

26 lokallag
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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 for øvrig
• 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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Berg-og-dalbane-året
Når vi ser tilbake på året som er gått, og leser igjen
nyhetsbrevene som ble sendt medlemmene, kan man lett ty til
ord som «tøft» og «vanskelig» og lignende, men heldigvis var
bergene litt høyere enn dalene var dype.
En del høydepunkter har det vært. Det høyeste av alle var LPPs
25-års-jubileumsfeiring i vakre Bodø 3. og 4. oktober med
landsmøte, festmiddag og våre prominente gjester: varaordfører
i Bodø, Ola Smeplass, Statsforvalteren i Nordland, Tom Cato
Karlsen, og Bente Haukås, leder av velferdsutvalget i Bodø
kommune.
Det ble et minneverdig arrangement med flotte taler og
Landsstyreleder Christine Lingjærde
presentasjoner, og en velsmakende festmiddag. Her vil jeg
benytte anledningen til igjen å takke vertinnen og lederen av festkomiteen, Anna Cecilie Jentoft, for
enestående organisering og svært hyggelig mottakelse. Det ble til og med innslag av nordlys. Les mer
om Jubileumsfesten - https://www.lpp.no/lpps-landsmote-og-25-arsjubileum/
Et annet høydepunkt, like høyt som selve markeringen, ble utarbeidelsen og utgivelsen av LPP
Jubileumsbok 25 år - Det arbeidet startet lang tid i forkant med opprettelsen av en redaksjonskomité
bestående av Carl Fredrik Aas (redaksjonsansvarlig), Anna Margrethe Andersen og Linda Kristiansen.
Her vil jeg også rette en stor takk til dem for et glimrende arbeid. Det ble en meget fin og velskrevet
bok som også kan brukes videre som gave med informasjon om LPP og LPPs historie. Hele boken kan
du se her https://www.lpp.no/jubileumsbok-25-ar/.
Vi hopper til neste bergtopp: Åpningen av Pivete, Pårørendesenter LPP Vestfold og Telemark, 26.
august. Året før, også det i august måned, åpnet LPP pårørendesenter i Harstad. Disse sentrene
samarbeider med og er knyttet til sine respektive lokallag. I fremtiden ser vi for oss et nettverk med
flere LPP-sentre i hele Norge. Hvem blir nestemann? Her finner du informasjon om LPP-sentrene
Pivete - https://pivete.no
Harstad - https://www.lpp.no/lokallag/harstad/
og selvsagt den største og eldste, PIO LPP pårørendesenter i Oslo –https://piosenteret.no
Et annet imponerende aspekt i 2021 er aktivitetsnivå til landsstyret, styrene og lokallagene rundt om
i landet. Til tross for COVID-dalene og hengemyrene har det vært et høyt aktivitetsnivå og stor
innsats. Dette kan vi lese om i nyhetsbrevene i 2021 https://www.lpp.no/nyhetsbrev/ og landsstyrets
aktivitetsliste. https://www.lpp.no/om-lpp/landsstyrets-aktivitet/
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Jeg ønsker ikke å gi en detaljert beskrivelse av årets «tøffe» sider, men kan kort oppsummere med at
en stor del av vår aktivitet i 2021 ble viet begrensning av pandemiens negative konsekvenser for de
med psykisk sykdom og deres pårørende. Før pandemien visste vi allerede at vi var spesielt utsatt, og
vi var derfor forberedt.
Under hele pandemien har vi også vært meget opptatt av å etterlyse implementering av de mange
planene og strategiene som helsemyndighetene har utformet de siste årene. Etter pandemien
fortsetter vi med det samme: etterlyse handling bak ordene, stoppe nedbyggingen og starte
gjenoppbyggingen av helsevesenet og sist, men ikke minst, øke støtte til og involvering av de
pårørende.
Til slutt vil jeg gjerne sitere tidligere landsstyreleder Bjørg Njaa fra årsmeldingen for 2002: «I tillegg til
å ha synspunkter på «store» spørsmål som opptrappingsplan, sykehusreformen, kvalitet på
behandlingstilbudet, individuelle planer og medvirkning, har det dreid seg om å synliggjøre den
situasjonen pårørende befinner seg i, og hvilke belastninger pårørende utsettes for». Bjørg Njaa
forlot oss i november 2021.
Her kan du lese minneord over henne https://www.lpp.no/bjorg-njaa-minneord/

Christine Lingjærde
Landsstyreleder
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LPPs arbeid i 2021
Koronapandemien har preget samfunnet sterkt også i 2021, også LPP. Landsstyret har likevel
gjennomført åtte styremøter og behandlet 135 saker. I tillegg har styrets medlemmer deltatt i en rekke
styrer, råd og utvalg, i hovedsak digitalt, mange med høy møtefrekvens.
Etterspørsel etter vår kompetanse har øket ytterligere i 2021. LPP inviteres til å delta i ulike
nettverksmøter, ekspertutvalg og faglige referansegrupper, som foredragsholdere på konferanser,
m.m. Oversikt over representasjon pr 31.12.2021 fremgår under pkt. III nedenfor. Oversikten
oppdateres fortløpende på nettsiden.
Mye av LPPs viktigste arbeid gjøres lokalt, og landsstyret har hatt stort fokus på lokallagene.
Landsstyreleder, styremedlemmer og sekretariatet har besøkt flere lokallag i løpet av året.

I

Styrende for LPPs arbeid i 2021

Landsmøtet
I oktober 2021 ble det avholdt landsmøte på Scandic hotel Havet i Bodø. Valg til nytt landsstyre og
andre verv, samt nytt styringsdokument med handlingsplan for perioden 2021 – 2023 var de store
sakene. LPP feiret også foreningens 25-årsjubileum. Protokoll fra landsmøtet er tilgjengelig på
intranettet, under fanen ‘Landsmøte 2017, 2019 og 2021’.
Styringsdokumentet er førende for styrets arbeid, og fokus har vært på å gjennomføre tiltak i
henhold til dette. Styringsdokumentet med handlingsplan er en del av denne årsberetningen.

Økonomi
I likhet med de fleste andre frivillige organisasjoner fikk LPP redusert tilskuddet fra Helsedirektoratet
fra 4,5 mill. kroner i 2019 (pre-korona) til 3,75 mill. kroner i 2021. LPP påklaget vedtaket, og fikk som
resultat av dette en ekstra bevilgning på 250 000 kroner. Med redusert aktivitet, (bl.a. til
MØTEPLASS), og stram økonomistyring som følge av usikkerheten knyttet til smittevern i 2021, viser
regnskapet for 2021 et knapt overskudd – 43 829 kroner.
Donasjoner via Facebook utgjorde en ekstrainntekt på 23 564 kroner, og donasjoner via Vipps
utgjorde 23 519 kroner i 2021.
I 2021 satte regjeringen av en pott til koronamidler basert på en prosentvis andel av godkjent
søknadsbeløp fra momskompensasjonsordningen i 2020. Både LPP sentralt og de lokallag som
mottok momskompensasjon i 2020 fikk tildelt midler av denne potten. For LPP sentralt utgjorde
dette 55 920 kroner.

Å R S B E R E T N I N G 2021 | 7

II

Styringsdokument med handlingsplan for 2021 - 2023

I oktober 2021 vedtok landsmøtet et nytt styringsdokument, inkludert handlingsplan for perioden
2021 – 2023. Handlingsplanen omfatter følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

III

Medlemsverving
Medlemspleie
Medisinfri behandling
En meningsfull hverdag
Samarbeid med andre organisasjoner
Informasjonsarbeid
Sosiale media
Politisk arbeid for å sikre pårørendes rettigheter

Politisk arbeid for å sikre pårørendes rettigheter

LPP deltar i en rekke råd, utvalg, faglige referansegrupper, arbeidsgrupper, mm., og samarbeider
med andre organisasjoner for å fremme pårørendes sak. Her er oversikt over representasjon pr.
31.12.2021:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

BrukerROP (Helsedirektoratets brukerråd innen psykisk helse og rus): Ingrid Matheussen
(landsstyret) representerer LPP i BrukerROP. Arnhild G. Ottesen (LPP Rogaland) er vara.
Fellesaksjonen for etablering av medisinfrie tilbud: Ingrid Matheussen (landsstyret) og Irene
N. Svendsen (LPP Follo) representerer LPP i fellesaksjonen.
FFO : Anna Cecilie Jentoft (landsstyret) representerer LPP i FFO.
Folkehelseinstituttet (FHI): Referansegruppe for utvikling av spørreskjema for å måle
barn/unges erfaringer med legemidler i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk: Hanne K.
Tuvnes (landsstyret) representerer LPP i referansegruppen.
Kokom (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap), faglig
referansegruppe: Christine Lingjærde (landsstyreleder) representerer LPP i den faglige
referansegruppen.
NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid): Nils Arne Nes (LPP
Trøndelag) representerer LPP i NAPHAs referansegruppe.
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse Hanne K. Tuvnes (landsstyret)
er LPPs kontaktperson overfor Erfaringskompetanse
NSSF (Brukerpanel Nasjonalt senter for selvmordsforskning -og forebygging). Anna Cecilie
Jentoft (landsstyret) representerer LPP i brukerpanelet.
ROP (Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse): Hanne K.
Tuvnes (landsstyret) representerer LPP i ROP. Anna Cecilie Jentoft (landsstyret) er vara.
Rådet for akuttnettverket Borghild S. Mathisen (LPP Kristiansand og omegn) og Anna
Margrethe Andersen (LPP Grimstad og omegn) er valgt til rådet.
Rådet for psykisk helse Hanne K. Tuvnes (landsstyret) sitter i rådets representantskap.
SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser): Christine
Lingjærde (landsstyreleder) er valgt som styremedlem i SEPREP.
UiO/Senter for medisinsk etikk
o Referansegruppe for prosjekt om pårørende i psykisk helse. Ingrid Matheussen
(landsstyret) representerer LPP i prosjektet.
o Prosjekt om samtykkekompetanse. Christine Lingjærde (landsstyreleder) og Carl
Fredrik Aas (nestleder) representerer LPP i prosjektet.
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IV

En åpen og transparent organisasjon

LPP skal være en åpen og transparent organisasjon. Det krever god informasjonsflyt og god dialog
med lokallagene. Det informeres om LPPs aktiviteter sentralt og lokalt, samt nyheter og artikler
relatert til psykisk helse, gjennom
•
•
•
•
•
•
•

V

nettsiden lpp.no som er under kontinuerlig utvikling
styrereferat som er tilgjengelig på intranettet.
artikler og nyheter som publiseres på nettsiden.
artikler som skrives av landsstyremedlemmer og publiseres på lpp.no/lpp-mener
meldinger og nyhetslenker som legges ut på sosiale media, spesielt
www.facebook.com/lppnorge - en offentlig side med jevn økning av følgere
nyhetsbrev som sendes til medlemmer, kommuner, helseforetak, m.fl.
kalenderen på lpp.no som gir oversikt over sentrale og lokale aktiviteter

Kontrollutvalget (KU)
Kontrollutvalgets rapport 2019 - 2021 ble lagt frem for landsmøtet i 2021. Rapporten er
tilgjengelig på intranettet, under fanen ‘Landsmøte 2017, 2019 og 2021’.

VI

Tiltak og prosjekter
1. MØTEPLASS for helsefremmende dialog
Arbeidet med tiltaket MØTEPLASS har hatt stort fokus i sekretariatet og landsstyret siden
2017. LPP samarbeider med Meg i Samspill, eksperter på metoden MØTEPLASS. Samarbeidet
har fortsatt i 2021, men i redusert omfang som følge av pandemien. I tillegg til de operative
møteplassene i Harstad, Kvæfjord og Nordfjordeid, var flere kommuner/DPSer og lokallag i
oppstartsfasen mot slutten av 2021.
Fagrådet for MØTEPLASS – som består av styreleder, daglig leder, prosjektleder, Arnhild G.
Ottesen (LPP Rogaland), Astrid Gytri (LPP Sogn og Fjordane) og Marthe Rasmussen (LPP
Harstad) – har hatt 3 møter i 2021.

2. Multikulturell kampanje for forebygging av selvmord og selvskading
Prosjektet Multikulturell kampanje for forebygging av selvmord ble påbegynt i 2018. I
samarbeid med psykiater Johan Siqveland, fikk LPP laget en kort animasjonsfilm om
selvmordsforebygging rettet mot pårørende. Filmen omhandler varseltegn pårørende bør
være oppmerksomme på. Den ble lansert i april 2019 og ble gjort tilgjengelig med tekst og
tale på 7 språk: arabisk, engelsk, kurdisk sorani, norsk, samisk, somali og urdu. I 2021 ble den
oversatt til ytterligere tre språk: polsk, russisk og tyrkisk. I 2022 vil det komme en ukrainsk
versjon. Filmene er tilgjengelige på YouTube og på nettsiden.

3. Pårørende barn og unge
I 2021 har LPP hatt fokus på barn og unge som pårørende. Sekretariatet har utarbeidet
informasjonsmateriell som blir distribuert via SubjectAid Undervisningsmateriell. Det har
vært stor etterspørsel fra skoler etter LPPs informasjonsmateriell, spesielt brosjyren som er
laget i forbindelse med den flerspråklige selvmordsforebyggingsfilmen.
På lpp.no er det videre en ressursside for unge pårørende, samt at det er laget en film, LPP
Ung som er tilgjengelig på YouTube og på nettsiden.
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VII For øvrig
Historier fra medlemmer
På lpp.no finnes nå et område hvor medlemmer kan sende inn sine historier.
Jeg har besøkt hjemmesiden deres og lest flere skildringer fra pårørende. Det har vært
nyttig for meg å få innblikk i hverdagen for deres medlemmer under korona-pandemien. Jeg
er glad for at dere tar vare på og dokumenterer disse historiene.
Bent Høie, helse- og omsorgsminister frem til oktober 2021

Sosiale media og SMS som kommunikasjonskanal
I tillegg til LPPs offisielle Facebook og Instagram, finnes det en Facebookgruppe for LPPs
medlemmer, samt en egen lukket gruppe for lokallagsledere/styrer. Denne siste er en
kommunikasjonsplattform med lav terskel, hvor lokallagslederne kan dele erfaringer,
informere hverandre, stille hverandre spørsmål, be om innspill ifm. møter, o.l.
LPP har tatt i bruk SMS som nok en måte å kommunisere med medlemmene på. Denne
benyttes i stadig større grad, i hovedsak til å minne om lokale aktiviteter og annen relevant
informasjon.

Nytt medlemsregister og betaling av kontingent
For mange medlemmer unnlater å betale kontingent, men andelen som betaler har økt i
2021 som følge av det betydelige arbeidet som er lagt ned 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 strøket fra medlemsregisteret.
Medlemmer får tilsendt SMS i tilknytning til kontingentinnbetaling. I de siste to årene har det
vært mulig å betale kontingent med Vipps. Stadig flere benytter denne løsningen.
I 2022 innfører LPP et nytt medlemssystem, som vil gjøre det enda enklere å betale raskt og
greit, med e-faktura, avtalegiro, bankkort og Vipps. Det nye medlemssystemet vil i tillegg
være mye mer brukervennlig, også for lokallagene. Medlemmer vil få et digitalt medlemskort
som kan lastes ned på en mobilapp (ev. bruke Min Side i nettløsningen), hvor man får
oversikt over sitt medlemskap. Lokallagene kan opprette arrangement med påmelding og ev.
betaling i appen. Det vil videre være en integrert SMS- og brevløsning som lokallagene enkelt
kan benytte til utsendelser, samt at det vil bli svært enkelt for lokallag å hente ut
medlemsrapporter og oversikter. Det vil bli arrangert opplæringswebinar for lokallagsledere i
bruk av det nye medlemssystemet i første halvdel av 2022.

Nyhetsbrev
LPPs digitale nyhetsbrev sendes til alle medlemmer, kommuner, helseforetak, mm, til
sammen 2500 mottakere. 4 nyhetsbrev ble sendt ut i 2021. Lokallagene oppmuntres til å
bidra med lokale LPP-nyheter, og stadig flere følger opp dette. Landsstyreleders lederartikler
i nyhetsbrevet får gode tilbakemeldinger fra medlemmer som føler seg sett og hørt.
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VIII Lokallagene
I 2022 er antall lokallag redusert fra 26 til 25 som følge av at LPP Midt-Hedmark ble lagt ned fra
årsskiftet. Medlemmene vil bli flyttet til andre lokallag.
De 25 lokallagene varierer i størrelse fra 20 til 1055 registrerte medlemmer. Alle LPPs lokallag er
registrert som selvstendige enheter i Brønnøysundregisteret.
Til tross for pandemien har lokallagene hatt relativt høyt aktivitetsnivå. Mye har foregått digitalt, og
noe har vært fysisk, med god avstand og antibac – utendørs og innendørs. De mest aktive lagene har
hatt medlemsmøter, samtalegrupper med veiledere, kafetreff, selvhjelpsgrupper, mm – som oftest
organisert i mindre grupper enn vanlig, av smittevernhensyn.
Noen lokallag har gitt individuell rådgivning og familierådgivning pr telefon. Gode dialoger med
kommuner har også foregått; noen steder har det vært ukentlige digitale møter med kommunene.

Pårørendesentre
LPP Oslo har siden 2008 drevet PIO-senteret i partnerskap med Oslo kommune. PIO-senteret er et
støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid i helse- og
omsorgssektoren
I 2020 åpnet et nytt LPP pårørendesenter i Harstad som et støtte- og ressurssenter for pårørende og
et kompetansesenter for pårørendesamarbeid; et lavterskeltilbud for pårørende uavhengig av
diagnose og alder. LPP Harstad samarbeider om tilbudene med ulike aktører innen pårørendearbeid,
demenskoordinator, Bikuben RBS, Rusomsorgen Frelsesarmeen, Leve Troms, UiT Campus Harstad,
SPHR UNN Harstad, Harstad kommune, Kvæfjord kommune, Tjeldsund kommune og frivillige.
I 2021 fulgte Pivete – Pårørendesenteret i Vestfold og Telemark. Her tilbys enesamtaler, kurs,
temakvelder, selvhjelpsgrupper, turprat, samt åpne treff for pårørende, unge og seniorer. Pivete
arbeider også med lokale politikere og beslutningstakere for å styrke offentlige tilbud innen psykisk
helse.

Samarbeid med brukerstyrte sentre
Ved utgangen av 2021 er det 5 brukerstyrte sentre i Norge. I 2021 har flg. lokallag vært engasjert i
disse:
•
•
•
•

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
LPP Grimstad og omegn sitter i styret i ROM Agder regionalt brukerstyrt senter
LPP Midt-Hedmark sitter i hovedstyret i Sagatun brukerstyrt senter

Knutepunkt for recovery i Norge er en sammenslutning av de fem regionale brukerstyrte
sentrene. De vil gjerne fremme de positive endringsprosesser i tjenestene i Norge. De har bedt LPP
om støtte til initiativet, noe de fikk ja til. Støtteerklæringene brukte de bl.a. i en søknad til
Helsedirektoratet. Denne resulterte i støtte til en nasjonal konferanse som blir avviklet
i september 2022 på Gardermoen.
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IX

Medlemskap

LPP var i 2021 medlem av
•
•
•
•
•

X

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

Interne komiteer/verv

Valgkomiteen
Landsmøtet i oktober 2021 valgte følgende valgkomite for perioden 2021 – 2023:
•
•
•
•
•

Leder
Medlem
Medlem
1. vara
2. vara

Siri Hangeland, LPP Kristiansand og omegn
Ann-Kirsti Brustad, LPP Harstad
Nils Arne Nes, LPP Trøndelag
Janne Karlsen, LPP Follo
Jytte Undrum, LPP Nedre Glomma

Kontrollutvalget (KU)
Landsmøtet i oktober 2021 valgte følgende kontrollutvalg for perioden 2021 – 2023:
Arnhild G. Ottesen, LPP Rogaland
• Leder
•

Medlem

Gunnar Ettestøl, LPP Grimstad og omegn

•

Medlem

Anne Helene Lindseth, LPP Bærum

•

Vara

Anne Gurine Sætre, LPP Rogaland

Revisor for perioden
Sølvi Aaker, Partnerrevisjon AS, er foreningens eksterne revisor. Aaker har vært revisor for LPP siden
2003.
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XI Landsstyret pr 31. desember 2021
Landsmøtet i oktober 2021 valgte følgende landsstyre for perioden 2021 – 2023:

Christine Lingjærde, LPP Bergen og omegn

Landsstyreleder

Carl Fredrik Aas, LPP Follo

Nestleder

Hanne K. Tuvnes, LPP Vestfold og Telemark

Styremedlem

Anna Cecilie Jentoft, LPP Salten

Styremedlem

Joakim Serpinsky, LPP Oslo

Styremedlem

Borghild Spiten Mathisen, LPP Kristiansand og omegn

Styremedlem

Magne Christensen, LPP Rogaland

Styremedlem

Ingrid Matheussen, LPP Oslo

1. vara

Irene Svendsen, LPP Follo

2. vara

Helge Jenssen, LPP Salten

3. vara

Sissel Rasmus, LPP Harstad

4. vara

Både det gamle og det nye styret har hatt gode samarbeidsklima i hele 2021, og svært lite forfall på
styremøter.
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XII Sekretariatet pr 31. desember 2021
Også i 2021 har sekretariatet vært fullbemannet med 3 ansatte. Sekretariatet er velfungerende og
har selvgående medarbeidere. Alle ser og hører hverandre, tar ansvar og viser initiativ.
Arbeidsmiljøet er godt, med stor grad av tillit og fleksibilitet; slik kan man gjøre en best mulig jobb.
Sykefraværet har vært minimalt. Alle har hatt hjemmekontor mesteparten av 2021. De ansatte har
vært innom kontoret fra tid til annen, for å ta hånd om forsendelser til lokallagene, mv. når
smittesituasjonen i Oslo har tillatt dette.

Anne-Sophie Redisch
Daglig leder
Forberedelse og oppfølging av styresaker, budsjett, regnskap, 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
Administrasjon/IT
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, 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.

LPP styringsdokument
Vedtatt av landsmøtet 3 oktober 2021

A) Formålet med LPP (dagens formålsparagraf i våre vedtekter):
LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende
innen psykisk helse.
LPP arbeider for:
• anerkjennelse av pårørendes kompetanse
• anerkjennelse og respekt for pårørendes situasjon overfor myndigheter og
samfunn
• helse- og velferdstilbud og møteplasser for pårørende
• styrking og kvalitetsforbedring av helhetlige tilbud og tiltak for brukere i
og utenfor behandlingsinstitusjoner
• oppfyllelse av pårørendes og deres brukeres rettigheter
LPP bistår pårørende med råd og veiledning innen psykisk helsevern og psykisk
helsearbeid.
Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

B) Hvilken strategi skal vi ha for å oppnå dette formålet?
1. Mål: Utvikle organisasjonen
• Medlemsverving visjon:
LPP skal arbeide for synlighet slik at alle pårørende innen psykisk helse
skal kjenne til organisasjonen og se nytten av å melde seg inn.
• Medlemspleie
• Styrke samholdet i organisasjonen - mellom lokallagene, sekretariatet og
landsstyret
• Sekretariatet tilbyr administrativ støtte til lokallagene

• Synliggjøring av LPP i media
• Likepersonsarbeid skal inngå i LPPs langsiktige satsing. Arbeidet følger
anerkjente prinsipper.
2. Mål: velferd for pårørende
• Oppmuntre til møtesteder for pårørende, som samtalegrupper,
temakvelder, ledermøter, pårørendesenter, møteplass, mv
• Arbeide for avlastning for pårørende
• Gi tilbud som ivaretar de pårørende og etterlatte innen psykisk helse etter
alvorlige hendelser og selvmord
• LPP skal ha fokus på barn og unge som pårørende

3. Mål: Helsepolitisk arbeid
• LPP skal være en aktiv deltaker og de pårørendes premissleverandør i den
offentlige debatten om psykisk helse og lovgivning, ved å
o sikre oppfylling og styrking av pasient- og menneskerettigheter
o sikre likestilling av psykisk helse og somatisk helse, både innen
spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helsetjenesten
o sikre at brukerstyrte plasser på sykehus og DPS opprettholdes
o spre informasjon om, og beskrive utfordringene med beslutningsog samtykkekompetanse
• LPP skal lage og gjennomføre gode opplegg foran kommune- og
stortingsvalg.
• LPP skal være aktiv i styrer, råd og utvalg lokalt og nasjonalt.
• LPP skal sørge for god opplæring i pårørende- og brukermedvirkning.
• LPP skal arbeide for tverrfaglig behandlingskompetanse i behandling av
pasientgruppene: psykisk sykdom, rusavhengighet og dobbeldiagnose.
•

LPP skal arbeide for å styrke og kvalitetssikre oppfølging etter
sykehusopphold, bl.a. for å forebygge selvmord.

• LPP skal fremme anerkjennelse og respekt for pårørendes situasjon og
kompetanse overfor myndigheter og samfunn ved å drive informasjonsog rådgivningsarbeid.
• LPP skal påse at pårørendes nåværende rettigheter respekteres og
overholdes.
• LPP skal arbeide for å utvide disse rettighetene: rett til offentlig støtte, rett
til krisehjelp, rett til omsorgslønn, rett til avlastning.
• LPP skal utvikle bedre samarbeid med andre utenfor organisasjonen der
det er formålstjenlig.
• LPP skal arbeide for å sikre primærtilbud til brukere, som bolig,
meningsfull hverdag, veiledning, osv.
• LPP skal delta i fellesaksjonen for medisinfri behandling og arbeide for at
slik behandling tilbys ved alle sykehus og DPS.
• LPP skal arbeide for å fjerne bruk av krenkende og unødvendig tvang:
o Frivillighet skal dokumenteres i journal og pårørende skal
informeres før tvang iverksettes.
o Etter at alle andre alternativer uten medisiner er prøvd, skal LPP
arbeide for å redusere bruken av tunge psykofarmaka.
• LPP skal arbeide for at det alltid følger med tilstrekkelig ressurser i form
av økonomi, ansatte, kunnskap og kompetanse i psykisk helsevern.
• LPP skal følge opp pakkeforløp for psykisk syke og spesielt innføring av
forløpskoordinator, noe som vil være til avlastning for pårørende.

Handlingsplan 2021 - 2023

Medlemsverving
• LPP skal spre informasjon ved å oppsøke skoler i samarbeid med
helsesykepleiere/skole, lage annonser for lokallagene, mv.
• LPP skal oppmuntre ulike tiltak i lokallagene.
• LPP skal spre annonser med medlemsverving i nasjonale medier, ikke
minst på digitale plattformer.
• LPP vil ha fokus på arrangement på Pårørendedagen 22 september.

Medlemspleie
• LPP skal følge opp nye medlemmer med hilsen fra landsstyret og
kontaktinformasjon til nærmeste lokallag.
• LPP skal utarbeide et hefte for pårørende og brukermedvirkere.
• LPP skal utarbeide kurs for likepersoner i organisasjonen.
• LPP skal anbefale kurs i styrearbeid for lokallagene og gjøre slike kurs
tilgjengelige.
• LPP skal ta i bruk nye plattformer for å holde kurs.
• LPP skal lage mestringskurs for pårørende, enten alene eller i samarbeid
med brukerstyrte sentre eller andre organisasjoner.
• LPP skal lage et eget informasjonshefte for barn og unge pårørende

Medisinfri behandling
• LPP forsetter arbeidet i aksjonen for medisinfri behandling som en
permanent modell.

En meningsfull hverdag
• LPP skal arbeide for at alle, uansett psykisk diagnose, skal ha
meningsfulle tilbud for et godt og meningsfullt liv. LPP mener at tilbudet
skal være lovpålagt.

Samarbeid med andre organisasjoner
LPP skal styrke samarbeidet med andre organisasjoner fra sak til sak.
Informasjonsarbeid
• LPP skal være premissleverandør til media og andre instanser når det
gjelder pårørendes og deres brukeres rettigheter.
• LPP skal gjøre pårørende oppmerksomme på lovverket som styrker dem i
forhold til helsetjenesten.
Sosiale media
• LPP skal bruke de forskjellige plattformer innen sosiale media best mulig.
• LPP skal styrke lokallagene med opplæring og ressursbruk i arbeidet med
sosiale media.
Politisk arbeid for å sikre pårørendes rettigheter
• LPP skal varsle de rette myndigheter når pårørendes rettigheter og
lovverk/retningslinjer ikke overholdes.
• LPP skal følge opp Helsedirektoratet og departementet når det gjelder
våre høringssvar og hva som blir gjort med våre forslag.
• LPP skal påse at de ulike forløp om TSB (tverrfaglig spesialisert
behandling av rusavhengighet), fra ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for
samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse), samt fra nasjonale veiledere, gir
et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet man bor.

• LPP skal arbeide for at behandlingskriteriet i loven om psykisk helsevern
beholdes.
• LPP følger opp implementering av:
o Veileder for pårørende i helse- og omsorgssektoren
o «Vi» - de pårørende: pårørendestrategi og handlingsplan 2021-2025

LPPs landsmøte, 3 oktober 2021

Årsregnskap for 2021

LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE
0152 OSLO

Innhold
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Resultatregnskap for 2021
LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

Note

2021

2020

1
2

597 640
5 172 053

515 446
4 891 517

5 769 693

5 406 963

9

(1 205 156)
(2 357 177)
0
(2 163 421)

(947 096)
(2 148 179)
(20 254)
(2 196 046)

8

(5 725 754)

(5 311 576)

Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3
4, 5, 6, 7

Driftsresultat

43 940

95 387

Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

50
0

657
8

Sum finansinntekter

50

666

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

(161)
0

(92)
253

Sum finanskostnader

(161)

161

Netto finans

(111)

826

Ordinært resultat før skattekostnad

43 829

96 213

Ordinært resultat

43 829

96 213

43 829

96 213

Overføringer
Annen egenkapital

43 829

96 213

Sum

43 829

96 213

Årsresultat

12

Balanse pr. 31. desember 2021
LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE

Note

2021

2020

13

46 980

46 980

Sum finansielle anleggsmidler

46 980

46 980

Sum anleggsmidler

46 980

46 980

20 986
148 209

5 114
85 725

169 195

90 839

2 414 291

2 452 068

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

2 414 291

2 452 068

Sum omløpsmidler

2 583 486

2 542 907

Sum eiendeler

2 630 466

2 589 887

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

10
14

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

11

Balanse pr. 31. desember 2021
LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE

Note

2021

2020

12

2 106 031

2 062 202

2 106 031

2 062 202

12

2 106 031

2 062 202

11

78 865
210 921
234 648

152 775
180 472
194 438

Sum kortsiktig gjeld

524 435

527 685

Sum gjeld

524 435

527 685

2 630 466

2 589 887

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Oslo
25.03.2022

Christine G L Lingjærde
Styrets leder

Carl Fredrik Aas
Nestleder

Anna Cecilie Jentoft
Styremedlem

Hanne Kristin Tuvnes
Styremedlem

Borghild Spiten Mathisen
Styremedlem

Magne Christensen
Styremedlem

Roar Joakim Serpinsky
Styremedlem

AnneSophie Redisch
Daglig leder

Noter 2021
LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Sammensetningen av inntekter/kostnader i regnskapet inneholder også prosjekter. I prosjektregnskapet er alle
tilskudd mottatt i regnskapsåret vist som inntekter og alle påløpne kostnader er medtatt som kostnader.
Inntekter
Inntektsføring av medlemskontingent er kun av medlemmer som har betalt. Tilskudd inntektsføres etter hvert som
de mottas. Ubrukte prosjektmidler periodiseres og føres som gjeld.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes 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.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt 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.
Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1  Medlemskontingent
2021
1 507
284
12
38
283
51
39
2 214

Enkeltmedlemmer
Familiemedlemmer
Støttemedlemmer bedrift
Støttemedlemmer personlige
Familiemedlem – 2. medlem
Familiemedlem – øvrige
Ungdomsmedlem (1530)
Sum antall betalende medlemmer

2020
1 184
252
30
13
253
42
24
1 798

Note 2  Tilskudd
Helsedirektoratet
Momskompensasjon
Covid‐19
Sum

2021
4 000 000
1 065 625
55 920
5 121 545

Det er skiftet prinsipp i 2019, MVA‐kompensasjonen er bruttoført. Se note 3 for momskompensasjon lokallag.

Note 3  Direkte kostnader
Momskompensasjon lokallag
Medlemskontingent lokallag
Jubileumstilskudd lokallag
Tilskudd lokallag
Sum

2021
707 877
347 279
130 000
20 000
1 205 156

2020
648 091
281 005
0
0
929 096

Note 4  Lønnskostnader etc
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2021
1 880 221
284 674
131 389
60 893
2 357 177

2020
1 727 830
253 571
114 430
52 348
2 148 179

Note 5  Antall årsverk
Selskapet har hatt 3 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 6  Ytelser til ledende personer
Lønn
688 050

Pensjonskostnad
58 422

Annen godtgjørelse

Ytelser til daglig leder
Ledende person
Styret
Total ytelse til andre ledende personer

Lønn
259 001
259 001

Pensjonskostnad

Annen godtgjørelse

0

0

Note 7  Obligatorisk tjenestepensjon
Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.Gjeldende
pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 8  Kostnad prosjekt
Kostnad prosjekter
Landsmøte
Ledersamling
Multikulturelt prosjekt, selvmordsforebygging
Møteplassen
Styremøter
Barn og unge
Sum kostnad prosjekter

2021
535 418
0
52 422
294 680
246 322
141 103
1 269 945

2020
0
187 845
0
588 924
312 410
136 008
1 225 187

Note 9  Revisjon
2021
46 250
20 000
66 250

Revisjon inkl. særattestasjoner
Andre tjenester
Sum godtgjørelse til revisor

2020
60 000
21 250
81 250

Note 10  Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.
Kundefordringer til pålydende
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer

2021
20 986

2020
5 114

20 986

5 114

Note 11  Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 117 326. Skyldig skattetrekk er
kr 117 326.

Note 12  Egenkapital
Egenkapital 01.01.2021
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2021

Annen EK
2 062 202
43 828
2 106 031

Sum
2 062 202
43 828
2 106 031

Note 13  Fordringer
Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Note 14  Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

46 980

Lønns- og pensjonskostnader 2021
Navn

LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE

Forretningsadresse

Tollbugata 8B
Postnr./-sted

0152

Organisasjonsnr.

976 785 029

Fødselsnr.

OSLO

Ekstern regnskapsfører
Navn

MPR Regnskap AS

Forretningsadresse

St. Olavs gate 28

Regnskapsførers
organisasjonsnummer
Postnr.-/sted

0166

991 318 631
OSLO

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1022
For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i "Lønns- og pensjonskostnader",
RF-1022, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme
opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til
Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Merknader til utfylling av skjemaets side 2:
Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har lønnsopplysningspliktige utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter
forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner.
Skattepliktige virksomheter skal levere skjemaet elektronisk. Offentlige etater og skattefrie institusjoner
skal levere skjemaet på papir til skattekontoret innen 31. mai 2022.
Hensikten med dette skjemaet er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte
utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2021". De samlede kostnadsførte og
registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser skal spesifiseres for hver kontokode.
Dersom det er flere kontoer enn det er linjer i skjemaet, må flere skjemaer benyttes. Postene 111 og 112 skal kun fylles ut på det siste
skjemaet.
De som har avvikende regnskapsår må basere oppstillingen på kalenderåret.
Har den som plikter å gi oppgave, plikt til å ha revisor i henhold til lov om revisjon og revisorer, skal også revisor underskrive. Det samme
gjelder dersom det etter lov eller forskrift benyttes kommunerevisor.
Hver linje er nummerert av hensyn til referanse/identifikasjon.
Kolonne 2/3:
Det er konto (kontonummer) og kontonavn fra regnskapet som skal oppgis. For postene 111 og 112 er det tilstrekkelig
at konto oppgis i de tilfellene det er flere underkontoer for hver linje.
Kolonne 4:
Kolonnen skal inneholde de samlede kostnadsførte og registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser fra regnskapet for den enkelte
konto. Utbetalinger under grensen for opplysningsplikt skal også medtas.
Kolonne 5 og 6:
Konto og navn er knyttet mot kostnadskontoen. Tallene i kolonne 5 og 6 hentes fra den konto i balansen som er knyttet mot den aktuelle
resultatkontoen. Hvis avsetning til flere resultatposter er ført mot samme balansekonto, kan balansekontoen føres på egen linje.
Kolonne 7:
Sum kolonne 7 skal stemme med summen av alle beløp innrapportert under inntektsbeskrivelser som fremgår av rapporten
"A07 Avstemmingsinformasjon for år 2021 ". Beløpet skal i tillegg inneholde utbetalte beløp som er under grensen for lønnsopplysningsplikt
og som ikke er innrapportert.
Kolonne 8:
Det som skal oppgis her er det beløp av årets utbetalte innrapporteringspliktige ytelser (kolonne 7) som er arbeidsgiveravgiftspliktig,
spesifisert pr. konto. Sum kolonne 8 skal stemme med "Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse" fratrukket "Sum avgiftsgrunnlag
refusjon", som fremgår av rapporten "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2021 ".
Sum kolonne 8 skal være redusert for tilskudd/refusjon vedrørende arbeidskraft.
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