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Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for de som er pårørende til en
som er psykisk syk. Vi arbeider for at pårørende skal bli spurt og oppleve og bli sett, at
de er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk og at deres erfaringer skal bli
tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.

Vi er en organisasjon som jobber for pårørende i hele vårt langstrakte fylke.
LPP Vestfold og Telemark står som eiere av pårørendesenteret Pivete og senteret er
derfor organisert med LPP Vestfold og Telemark som sitt styre.

Årsberetning for LPP Vestfold og Telemark 2021

LPP Vestfold og Telemark

Organisasjonen:

Leder:    Hanne Kristin Tuvnes, Richard Madsen fra september 2021.
Nestleder:   Richard Madsen, ingen fra september 2021
Kasserer:   Siv Cathrin Hellstad
Styremedlem:   Anita Aniksdal
Styremedlem:   Hannah Olsson
Styremedlem:   Lars Lund
Styremedlem:   Ellen Førland

Vara:    Lise Fagerland
Vara:    Geir Fallingen

I mai etablerte LPP Vestfold og Telemark pårørendesenteret Pivete og Hanne Tuvnes
gikk fra vervet som Styreleder og inn som Daglig leder av senteret.
Richard Madsen tok over som styreleder.

Valgkomite: Vi hadde ikke eksisterende valgkomite i fjor da det var lav aktivitet i siste
periode pga. Covid og vanskeligheter med verving.
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Styrets sammensetning etter årsmøte 23.mars 2021. 



Pivete Pårørendesenter

LPP Vestfold og Telemark åpnet i august Pårørendesentret PIVETE. Et sted for pårørende
innen psykisk helse, også der det er rus til stede. 

Vi driver etter likepersonsprinsipp og er ett supplement til det offentlige. Samtidig har vi
som mandat å arbeide med pårørendes rettigheter inn i helseforetakene og kommuner.
Etter søknad til Helsedirektoratet våren 2021 mottok vi en bevilgning som gjorde det
mulig å starte opp. Senteret har per i dag to veiledere i 80 % stilling hver og en digital
ansvarlig i 30 % stilling.

Vi har etablert hovedkontor i Porsgrunn, men etter nyttår vil vi også være til stede og
tilby tjenester for pårørende i Tønsberg og i Midt-Telemark. 

Flere kommuner har bedt om samarbeid og ønsker dette tilbudet til «sine» pårørende. Vi
har etablert samarbeid med STHF (Skien) og er i gang med samarbeidet rundt SIV
(Tønsberg). Arbeid ut mot kommuner og HF har tatt tid, da pågangen her på senteret
har vært stor og vi må begrense oss for å ha kvalitet i det vi allerede gjør. 

Vi håper på økt bevilgningen fra Helsedirektoratet slik at vi kan utvide tilbud og
lokasjoner. Vi har disse månedene erfart at det er ett stort behov.

Siden åpning 26. august og frem til 31. desember 2021 har det vært 227 pårørende som
har vært i kontakt med senteret. Disse fordeler seg slik:

Telefonveiledning 27

Avtalt samtale 36

Ikke avtalt samtale 11

Treffpunkt 38

Temakvelder 41

Kurs/ foredrag 74

LPP Vestfold og Telemark   vestfoldtelemark@lpp.no     Torggata 10, 3724 Skien    Org.no: 9941 15529



Aktivitet og samarbeid

Egne LPP medlemsaktiviteter
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Kurs i livssorg ved psykolog Jeanett Røseth i Skien og Sandefjord
Det var annonsert og planlagt en julemarkering, men denne ble avlyst pga.
nye restriksjoner i forhold til Covid.

Aktiviteter rettet mot pårørende, både medlemmer og ikke- medlemmer av Lpp:

Selvmordsforebygging 
Barn som pårørende 
Spiseforstyrrelser av Spisfo 
Pasient og brukerombudet
Samtale og selvhjelpsgrupper
Temakvelder på slutten av året ble avlyste pga. covid
restriksjoner.

Samtaler, både ene og i grupper. Vi tilbyr samtaler både ved personlig
oppmøte og pr telefon.
Selvhjelpsgrupper/samtalegrupper
Treffpunkt. Dette er:

Unge pårørende
Seniortreff
Turgruppe
Åpne kvelder i Porsgrunn og Tønsberg

Temakvelder - Alle disse har vært holdt av fagpersoner og sentralledd i
organisasjoner for å sikre god kvalitet. Det er lave skuldre og fokus på
pårørenderollen, men god tid til spørsmål og det å løfte felles
problemstillinger. Disse temaene har vi hatt i høst: 

Daglig leder og veileder i 80%: Hanne Tuvnes
Veileder i 80%:   Siv Hellstad
Digital ansvarlig i 30%:   Trine Tuvnes

Ansatte ved Pivete Senteret



Kommuner og helseforetak:

Mange kommuner har tatt kontakt med oss for å etablere ett samarbeid. Vi har forsøkt
så godt vi kan å strekke oss, men kapasitet gjør at vi har måtte prioritere de nærmeste.
Ved utgangen av 2021 var disse etablerte:
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Samarbeid og påvirkning

Organisasjoner:
Vi ser det som viktig å samarbeide med andre organisasjoner i pårørendearbeid og
arrangementer rundt psykisk helse også der det er rus til stede. De vi jobber tettest med
pr i dag er:

NAV brukerutvalg for Holmestrand og Sande.
Leder i Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Holmestrand. 
Medlem i råd for personer med funksjonsnedsettelser i Porsgrunn
Nestleder i FFO Vestfold og Telemark.
Styremedlem LINK Vestfold og Telemark
Medlem i Plangruppen for barne- og familiearbeid STHF
Medlem i Rådet for Brukerkompetanse enhet for rus og psykisk helse STHF

Deltakere i styret har deltatt i brukerrepresentasjon og deltakelse:

Porsgrunn
Skien
Sandefjord
Larvik
Midt-Telemark
STHF
I tillegg har vi etablert ett tilbud annenhver mandag i Tønsberg, men uten at
kommunene er involvert foreløpig.

A-Larm, en bruker og pårørendeforening på rusfeltet: bruke hverandres
kunnskap og tilbud opp mot pårørendearbeid.
Selvhjelp Norge og Link Vestfold og Telemark: Samarbeide omkring å etablere
selvhjelpsgrupper og opplysning ut om viktigheten av selvhjelp når en står i en
belastende situasjon.
Spisfo, Spiseforstyrresesforeningen: opprettelse av pårørendegrupper og
informasjon til pårørende som er nærpersoner til noen med en
spiseforstyrrelse.
Bipolarforeningen: Samarbeid om etablering av pårørendegrupper og
informasjon om bipolar lidelse.
Mental helse: Samarbeid rundt arrangementer for å opplyse om psykisk helse. 



21. mai: Varden, «Får oppfylt drømmen»
12. aug: Porsgrund dagblad, «De er selv pårørende- nå åpner de senter for å
hjelpe andre»
20. aug: Varden, «Pårørendesenter åpner i Porsgrunn»
09. aug: Telemarksavisa, «Her er de pårørende i fokus»
26. aug: NRK Telemarkssendingen- Åpningsdagen til Pivete
26. aug: Radio Grenland- Åpningsdagen i Pivete
28. aug: Bø Blad, «nytt senter for pårørande innan psykisk helse»
17. nov: Varden, «Vi føler at vi bidrar»
25. nov: NRK Radio Nitimen- LPP arbeid og vårt nye pårørendesenter

I Media:
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LPP har deltatt i ett forskningsprosjekt med Porsgrunn kommune gjennom Napha for å
se på hvordan antall tvangsinnleggelser fra kommunehelsetjenesten kan bli færre. 

Aktivitet utenfor Pivete vi har deltatt på:
Verdensdagen: Vi deltok på markeringer i Porsgrunn og i Skien. Vi holdte appell begge
steder. Disse arrangementene var i samarbeid med kommunene og Mental helse.

Landsstyret: Daglig leder sitter som styremedlem i Landsstyret. Vi har der vært
representert med pårørendestemmen i utvalg gjennom UKOM, Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, og FHI, begge med tema barn
og unge med psykiske lidelser.

Recon intervensjonen: 

Skien kommune
Helsedirektoratet
Helse Sør-Øst
Bridgde IT
Sparebankstiftelsen Telemark- Grenland

Vi takker for økonomisk støtte og gaver fra
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Porsgrunn 24.03.2022 

Styreleder og Daglig leder Hanne Tuvnes Styreleder Richard Madsen

Økonomiansvarlig Siv C. Hellstad Styremedlem Anita Aniksdal

Styremedlem Ellen Førland Styremedlem Lars Lund

Styremedlem Hannah Olsson


