
 

 

 

ÅRSMELDING 2018 
 

 

1.0 Innledning - Virksomhetens art og hvor den drives 

 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger, ble opprettet i 1989. Stiftelsens mål er:  

 

Å bidra til større åpenhet og kunnskap om psykiatri og psykisk helse.   

Stiftelsen har tre virksomhetsområder:  

 

- Forlag 

- Kursvirksomhet 

- Informasjonsarbeid 
 

Stiftelsen har kontor i Stavanger, og har et nasjonalt og delvis internasjonalt perspektiv på 

arbeidet. 

 

Forlagsvirksomheten har tre forlag: 

 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er Nordens største nisjeforlag innen psykiatri og psykisk 

helse. Forlaget utgir folkeopplysningshefter/brosjyrer som omhandler ulike emner om 

psykiatri og psykisk helse. 

 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har tilholdssted i eget hus i Kirkegt. 40 i Stavanger hvor all 

virksomhet er lokalisert. 

 

Hertervig forlag ble etablert i 1999 da Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning besluttet å åpne opp 

for et større mangfold og et bredere emnespekter i sine utgivelser. Hertervig forlag utgir 

selvhjelpsbøker og barnebøker hvor målgruppen er pasienter, pårørende, studenter, 

allmennheten og fagfolk. 

 

Hertervig Akademisk ble etablert i januar 2008, og er et godkjent akademisk forlag. 

Utgivelser på Hertervig Akademisk er kvalitetssikret ved fagfellevurdering av anerkjente 

forskere, klinikere og fagfolk. Bøkene holder høy faglig kvalitet og vil fremlegge ny 

forskning, gi gode forskningsoversikter og  behandlingsmetoder i tillegg til godt pedagogisk 

tilrettelagt undervisningsmateriell for fagfeltene universitets- og høgskolesektoren. 

 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har innenfor sitt virkeområde opplevd stor ekspansjon på 

forlagsvirksomheten (Hertervig/Hertervig forlag) og Schizofrenidagene. Fortsatt er 

oppgavene mangeartede og krevende, hvilket også går frem av denne årsmeldingen.  

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har gjennom året ytterligere befestet sin rolle som en av de 

viktigste aktørene for informasjon og kompetanseheving innen psykisk helse og psykiatri 

både i forhold til ulike brukergrupper og fagmiljøer. Stiftelsen er en non-profit aktør, og 

overskudd tilfaller virksomhetens art.  

 

Denne årsmeldingen bygger for øvrig på 2017- meldingen. Årsmeldingen gir en god oversikt 

over mangfoldet i Stiftelsens ulike oppgaver. 

 

 



 

 

Styret 
Stiftelsens øverste organ er Styret. Det kan opprettes egne underutvalg og/eller arbeidsutvalg. 

Styret skal bestå av seks medlemmer, hvorav minst tre skal ha faglig psykiatrisk bakgrunn. 

Styret er daglig leders nærmeste foresatte. Styrets leder, i samarbeid med daglig leder, 

klargjør sakslisten til styremøtene. Styret skal også påse at det fremlegges årsregnskap, 

årsmelding, budsjett, virksomhetsplan, løpende regnskapsrapporter og løpende 

produksjonsplaner. Styret skal påse at virksomhetens statutter/vedtekter overholdes. 

Styret består av: 

Jan-Erik Nilsen, styreleder, Jeanette Bjørke-Bertheussen, Anne Kristine Bergem, Dag 

Nordanger, Anna S. Songe-Møller, Lars Ravn Øhlckers, Dagfinn Bjørgen, Eigil Harstad, Olav 

Thorsen og Jone Schanche Olsen, rep.skapsleder 

 

1.1 Midler fra Helsedirektoratet:  

 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning drifter ungdomsskoleprogrammet ”Alle har”, som eies av 

Rådet for Psykisk helse, og eier og drifter kompetansehevingskurset for lærere, ”Hva er det 

med Monica”.  

 

I 2018 fikk begge skoleprogrammene «Alle har» og «Hva er det med Monica» støtte fra Hdir.  

 

I tillegg fikk vi støtte til gjennomføring og drift av Schizofrenidagene i 2018. 

 

1.1.1 Skoleprogrammene: 

 

”Alle har en psykisk helse”: Lærere fra over 8000 ungdomsskoler har hittil blitt kurset i 

programmet, og over 400 skoler har fått tilsendt undervisningspakken til 

ungdomsskoletrinnene.  

 

I 2018 ble det kun avholdt 3 nasjonale kurs grunnet mangel på ressurser; Bergen, Stavanger 

og Oslo med til sammen 144 lærere fra ungdomskolen. Psyk Opp mottar stadig forespørsel fra 

hele landet om ønsket kurs.. 

 

”Hva er det med Monica?” hadde 4 nasjonale kurs i 2018, Hamar, Oslo, Bergen og 

Stavanger med til sammen 260 lærere og rådgivere fra videregående – og ungdomskole.  

 

«Ungdom og nettbruk» I 2018 fikk Psyk Opp midler over tre år av Inge Steenslands 

Stiftelsen til utvikling, planlegging og gjennomføringen av kompetansehevingskurset for 

lærere i ungdom – og videregående skole. Hensikten er å styrke pedagogens kunnskap om 

nettbruk, dataspill, spilleavhengighet, bruk og overforbruk av sosiale medier – og mobbing på 

nett. Kurset skal skape trygghet for lærere, slik at de kan agere mot utfordringene ved 

nettbruk, og bidra til trygge relasjoner mellom lærere og elev, og mellom elevene. Kurset 

vektlegger et inkluderende og trygt læringsmiljø med fokus på vekst, trivsel, samhold og 

felleskap. 

I 2019 er det planlagt to kurs i vår, 2. mai i Stavanger og 9. mai i Oslo. Det skal arrangeres 

følgende 2 kurs til høsten 2019.  

 

 

1.1.2 Skoledagen:  
 

Schizofrenidagene 2018 arrangerte for 25. gang Skoledagen – en psykisk helsedag primært 

for russen 2019, med ca 1700 elever til stede. Skoledagen får støtte av Rogaland 

fylkeskommune. 



 

 

 

1.1.3 Psykisk helsepedagogikk modul 1 -  4 

 

Psyk Opp har i flere år, i samarbeid med UiS/Evu, arrangert videreutdanningen for lærere, 

kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i barnehager, grunnskole og 

videregående opplæring. Intensjonen er å øke kunnskapen og forståelsen om psykiske vansker 

og å gi et verktøy til å implementere temaet i skolen. Kurset skal også øke forståelsen om 

mestring og mestringsstrategier. Hver modul gir 15 studiepoeng. 

 

Modul 1 blir i 2018/2019 arrangert for 8. gang med 48 studenter til stede. Faglig ansvarlig var 

Jan Olav Johannessen og Svein Øverland.  

 

Modul 2 blir i 2018/2019 arrangert for 6. gang med 24 studenter tilstede. Faglig ansvarlig 

Frode Jøsang. 

 

Modul 3 blir i 2018/2019 arrangert for 4. gang med 30 studenter tilstede med faglig ansvarlige 

Frode Jøsang og Øystein Solberg, ATV. 

 

Modul 4 ble i 2017/2018 arrangert for 2. gang med 61 studenter hvor flertallet var støttet av 

PPT, men måtte i semestrne 2018/2019 ta pause grunnet få deltagere. 

 

2.0 Prosjekter  

 

Prosjekter som krever egne rapporter 

 

Statlige midler fra Helsedirektoratet til ulike prosjekter.  

 

1| Kurset: Alle har en psykisk helse – nasjonalt program Kr.         500 000,-  

2 Schizofrenidagene 2018 Kr.         135 000,- 

3 Hva er det med Monica Kr.         500 000,- 

 

 

 

 

2.1 Utenlandsprosjekter som organiseres av Gerd-Ragnas Minnefond 

 

 

2.1.1 ProPsy – et samarbeid med Russland 

 

Stavropol, Pro-Psy: Avdelingskontoret Pro-Psy har i de 18 årene de har vært aktive fått 

økonomisk støtte fra Psyk Opp/Minnefondet. Pro-Psy mottar fremdeles støtte, men noe 

redusert da organisasjonen etter hvert er blitt mer selvgående. Avtalen er at Stiftelsen 

Minnefondet vil etter hvert fjerne støtten helt og heller være behjelpelige med faglige 

ressurser som forelesere, kompetansehevingskurs mm. Støtte utgår fra 2019. 

 

I november var tre representanter fra Psyk Opp og SUS tilstede under en konferanse i 

Stavropol.  

 

2.2.2 Tanzania samarbeid 

 



 

 

TICC - Tanzania International Conference Centre ble etablert 1. januar 2008. I løpet av denne 

tiden har senteret etablert et nært og fruktbart samarbeid til sykehus, institusjoner, fagfolk, 

hjemmesykepleie, kommuner og regioner. 

 

Psyk Opp innledet et psykisk helsearbeid-prosjekt i samarbeid med TICC-senteret 2011. 

Prosjektet har som primæroppgave å drive familiegrupper, oppsøkende hjemmebasert 

behandling, kompetanseheving for leger, sykepleiere og andre helsearbeidere. Lokalt er det 

psyk. sykepleierne Msami og Clemet ansatt i prosjektet og lønnes av Minnefondet.  

 

Minnefondet har også innledet et samarbeid med Stiftelsen Lovisenberg og NSF vedr. 

etablering av en psykiatrisk klinikk. Minnefondet skal fortsatt drive familiegrupper og 

hjemmebaserte tjenester, driftet av sykepleierne Msami og Clemet, men fra det nye 

mentalsykehuset.  

 

Våren 2017 ble det i samarbeid med Psyk Opp, Stiftelsen Lovisenberg og NSF åpnet en 

psykiatrisk klinikk i Tanga.  I første etasje er det bygget to avdelinger, en mann – og en 

kvinneavdeling, foruten poliklinikk. I annen etasje er det innredet møterom og i biblioteket et 

eget «Psyk-Opp hjørne» med folkeopplysningslitteratur. 

 

Kristin Hatløy, sykepleier reiste ned våren 2018 og ferdiggjorde sin mastergrad: «Tuko 

Pamoja – We are together». Caretakers of patients with severe mental illness: A family 

intervention in Tanga, Tanzania. Juni 2018 var hun tilstede på en kongress i TICC og 

presenterte sin masteroppgave. 

 

 

3.0 Forlagsvirksomhet  
 

 

3.1. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning/ Hertervig Forlag/Hertervig Akademisk utgivelser 

i 2018: 
 

 
Forlaget PsykOpp    

Tittel Forfatter Utgave Status 

Trafikklyset Birgit Hegge nyopptrykk August 2018 

Hertervig Akademisk       

Tittel Forfatter Utgave Status 

Mestringsbok Angst Geir Thingnæs Revidert 

Ingen finans 

Utgitt aug. 2018 

Det uforståelige barnet Anders Landmark og Line 

Indrevoll Stanicke 

Revidert   

Ingen finans 

August 2018 

Hertervig Forlag    

Theo tanktetroll Gro Merete Grønnvold Eilertsen Nyutgivelse 

Finansiert 

Mars 2018 

Demens i yngre år Grete Kvalheim og Anne Torhild 

Pedersen 

Nyopptrykk Januar 2018 

Gud sett nedenfra Erling Pettersen Revider utg. Mars 2018 

Hvem er du Anne Berit Torbjørnsen og Jon 

Vidar Strømstad 

Revidert  

Ingen finans 

Mars 2018 

Fanget i Tyrkia 

 

Bjørn Arild Ersland Nyutgivelse 

Innkjøpsordn. 

Høst 2018 

Med hjertet for seksualiten Birgit Hegge Nyutgivelse November 2018 

Sjef i eget liv Ingvard Wilhelmsen Nyopptrykk Utgitt 1 ganger i 2018 

Kongen anbefaler Ingvard Wilhelmsen Nyopptrykk Ugitt 1 ganger i 2018 

Det er ikke mer synd på… Ingvard Wilhelmsen Nyopptrykk Utgitt 1 gang i 2018 



 

 

Triologien Ingvard Wilhelmsen Nyopptrykk Utgitt 2 ganger i 2018 

 

 

Hefter/bøker blir trykket i et opplag som vi regner med skal vare i inntil to år. Samtlige hefter 

blir fortløpende oppdatert før nyopptrykk. I 2018 har vi hatt 6 nyopptrykk, 4 revideringer og 3 

nyutgivelser – til sammen 13 utgivelser. Se oversikt. 

 

3.2 Manusinnlevering 

 

Vi mottar stadig manus som sendes til vurdering. Hvert manus blir grundig vurdert og 

behandlet av redaksjon på bakgrunn av konsulentrapporter. Når vi har takket nei til utgivelser, 

handler det om manglende litterære kvaliteter, manglende overføringsverdi for leserne, eller 

om forlagets økonomi.  

 

 

3.3 øvrig aktivitet 

 

Bokhuset har nå vært virksomt i 2 år som en utvidet del av informasjonssenteret i 1. etg. 

Bokhuset selger bøker fra våre 8 samarbeidende forlagen mot provisjon lik bokhandlerrabatt 

35%. Målet med samarbeidet har vært bokfaglig påfyll for ansatte som driver med 

forlagsvirksomhet, økt salg av bøker, men like viktig, å fylle huset med mer innhold for å øke 

tilstrømming av besøkende, og gjøre PsykOpp mer synlig. Vi har i løpet av året hatt felles 

bokhandlermøter i tillegg til felles arrangement på Sølvberget, festivalbutikk under Kapittel-

2018 og flere boksamtaler, bokbad/kulturkvelder med mange besøkende på Galleriet. I sosiale 

medier har Bokhuset på kort tid fått mange følgere, og huset er blitt et attraktivt sted for 

arrangementer i regi av både Bokhuset og Psyk Opps egne temakvelder.  

 

4.0 Kursvirksomhet 

 

4.1 Schizofrenidagene ”Flokken”  

 

Schizofrenidagene 2018 handlet om flokkmentalitet, eksklusjon, fordommer og 

fremmedfrykt. Om viktighet av tilhørighet og utfordringer når man faller utenfor og mister 

andres omsorg. Ledende nasjonale og internasjonale forelesere var invitert til å forelese.  

Temaet så ut til å interessere de nærmere 900 deltagerne som var tilstede på fagseminaret fra 

onsdag 7.  til og med fredag 9. november. 

 

Schizofrenidagene 2018 ble som vanlig arrangert med vår hovedsamarbeidspartner Psykisk 

helsevern, SUS. I tillegg er samarbeidet med Rogaland A-senter, RVTS, BarnsBeste, 

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), TIPS Stavanger, Mental Helse 

ungdom, UiS, Sola DPS, Mental Helse SørVest, KOFOR og ISPS med økonomisk støtte fra 

Helsedirektoratet, Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune, og Inge Steenslands 

Stiftelse. 

 

I år ble det avholdt følgende arrangement: 

 

Skoledagen: 5. nov                 1700 deltakere 

 

Småbarnsdagen 5. nov.         116 deltakere 

 

Spesialseminar 1 6. nov. 

Essentials of Psychiatric Diagnosis 



 

 

What I’ve learned in 50 years 

Allen Frances, professor     97 deltakere 

 

Spesialseminar 2 – 6. nov. 

What to do when the basics don’t work:  

Cognitive Therapy for challenging cases 

Jidth Beck, PhD      101 deltakere 

 

Spesialseminar 3  6. nov. 

When the Body Says No/Compassion  

Fatique in Therapists     

Gabor Mate, dr      62 deltakere 

     

 

Fagseminar:            950 deltakere 

 

Publikumsforedrag fordelt på 6 foredrag:                  400 deltakere  

 

Barneforestilling for barn: «Skrot»  

Karin Moe Hennie og Silje Nordheim             

 

Vitenfabrikken, publikumsforedrag   

 

KåKå: arrangement gjennom hele uken 

        

I tillegg til fagseminar og spesialseminar hadde Schizofrenidagene 2018 flere 

kulturarrangement. Blant annet utstillingen «Det uferdige dansegulv» av Lars Elling på BGE. 

Det ble i den forbindelsen arrangert en kunstsamtale med Finn Skårderud og kunstneren. 

Teaterforestillingen «4:48 Psykose» ble vist på Rogaland teater under konferanse. 

Det var ca. 5000 deltakere innom Schizofrenidagenes arrangement i 2018. Svært mange gode 

tilbakemeldinger både fra deltagere og inviterte forelsere gir inntrykk av at Schizofrenidagene 

2018 var en svært innholdsrik og vellykket konferanse. Se evaluering: 

 

 

 

  
 

4.2 BUP dagene  

 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning arrangerte i samarbeid med Stavanger universitetssykehus, 

klinikk for psykisk helsevern, barn, unge og rusavhengige, BUP dagene 2018 

 

Den 18. til 20 april ble konferansen arrangert på Clarion hotell med over 190 deltagere 

tilstede over tre dager. Målet med konferansen var å oppdatere leger i BUP feltet ift endring i 

samfunnet og hvordan det påvirket sykdomspanoramaet og hvordan leger skal forholde seg til 

de nye utfordringene. Ifølge tilbakemeldingene var konferansen svært vellykket både mht 

program og organisatorisk. 

 

 

4.3 SESAM – konferansen – Samhandling for eldres helse 2018 

 



 

 

SESAM-konferansen – Samhandling for eldres helse - arrangeres i tett samarbeid med 

SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) ved Stavanger 

Universitetssjukehus.  

 

SESAM konferansen henvendte seg bredt til helsepersonell med interesse for eldres helse. 

Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres 

helse i alle deler av helsetjenesten. Den årlige konferansen er en møteplass for utvikling av 

faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling. 

 

Årets konferanse ble avholdt 28 og 29. mai i Stavanger Forum med ca 200 deltagere tilstede. 

Konferansen ble støttet av midler fra Stavanger kommune. Samhandling for eldres helse – 

konferansen ble en stor suksess både faglig og organisatorisk. Både deltagere og forelesere 

representerte det tverrfaglige miljøet innen eldremedisin i vår region.  

 

 

5.0 Markedsføring 2018 
 

Vi har fortsatt arbeidet med å øke Stiftelsens synlighet og styrke dens varemerker. Fokus har 

ligget på salg og markedsføring. Blant annet har vi begynt å satse på utvalgte fokusområder, 

både innen kurs- og konferanser, og innen forlaget. Det betyr at vi har arbeidet målrettet for å 

styrke våre tilbud og finslipe vår portefølje innen enkelte kategorier. 

 

Vi har i tillegg fortsatt profileringsarbeidet på sosiale medier med hensikt å styrke varemerket 

og salg. Blant annet har vi i løpet av året gjennomført et antall salgs- og lanseringskampanjer i 

disse kanaler. Karsten Heggland er grafisk designer og ansvarlig for sosialie medier. 

 

Salget av Wilhemsens sine bøker står fortsatt for en betydende del av det totale salget. De tre 

bøkene «Sjef i eget liv», «Kongen anbefaler» og «Det er ikke mer synd på deg enn andre» er 

revidert og utgitt i nytt utseende.  Den nye «Selvhjelpstrilogien» (en samlet utgave av hans tre 

utgivelser) har også i 2018 vært en stor suksess mye takket være forfatterens egen turne-

insats. 

   

6.0 Psyk Opp Nytt 

Psyk Opp nytt har siden 90-tallet hatt fire utgivelser i året, og hatt et nært samarbeid med LPP 

som har benyttet Psyk Opp til å implementere side 8 medlemssider i magasinet. Dette har 

vært både økonomisk og distribusjonsmessig gunstig for Psyk Opp. 

 

I 2018 ble det bestemt og ikke lenger utgi magasinet på papir, men utgi Psyk Opp som et 

bredt og aktuelt digitalt magasin. Redaksjonen har lenge snakket om denne muligheten, og da 

LPP meldte høsten 2018 at de også valgte å gå over til digital utgivelse med sine 8 siders 

medlemsblad avgjorde Redaksjonen at nå var tiden inne til at også Psyk Opp kunne gjøre det 

samme. 

 

Psyk Opp skal fortsette, med nyheter og artikler, på våre nye hjemmesider som starter opp i 

januar 2019. Vi har fremdeles oppdrag og ambisjon om å virke for større kunnskap og 

åpenhet om psykisk helse. Vi skal lage reportasjer og intervjuer samtidig presentere nytt 

fagstoff og spennende spaltister. Vi ønsker via hjemmesidene å formidle innholdet i bøkene 

fra forlaget vårt Hertervig, og fortsatt skrive for alle som er opptatt av psykisk hele, enten som 

pårørende, brukere, skoler eller helsevesenet. 

 



 

 

Vårt ønske er at Psyk Opp i digital form skal bli enda mer aktuelt og tilgjengelig gjennom 

nettsiden psykopp.no. At Psyk Opp med stadig nytt innhold leses på mobilen under reise, på 

i’pad under kafebesøk eller på pc-skjermen på skolen. Målet er at psykopp.no i enda større 

grad skal være en allmenning og åpen plass for kunnskap og meningsutveksling om psykisk 

helse 

 

 

7.0 Psyk Opp - Info   

 

Psyk Opp - Info er det eneste tilbudet i landet som har et utsalg av psykisk helse litteratur på 

gateplan. Dette gjør informasjonssenteret unikt. Vi legger fremdeles vekt på å tydeliggjøre det 

informative arbeidet. Konseptet blir i betydelig større grad knyttet til informasjonsarbeid med 

skoler, pårørende, arbeidsplasser, brukere og lignende. I løpet av året har det vært en jevn 

tilstrømning fra publikum som består av elever, studenter, fagfolk, brukere, pårørende og 

allmennheten for øvrig.  

 

Psyk Opp - Info har gjort det mulig for Stiftelsen å i perioder ta inn arbeidskraft fra NAV 

(arbeidstrening) fra prosjekter som ”Raskere tilbake”, ”Jobb resept ” og lignende. I 2018 var 

en personer i dette prosjektet. 

 

I 2016 inngikk Hertervig forlag et samarbeid med 8 andre lokale forlag. Intensjonen var å bli 

mer synlige, bli et mer aktivt hus, få flere besøkende/kunder og kontakt med flere nettverk 

ved å etablere en bokhandel i info-avdeling. Erfaringen fra 2018 har vist seg at dette målet er 

nådd. Huset er blitt mye mer aktivt og ikke minst mer kjent i andre miljøer. 

 

Psyk Opp - Info mottok støtte fra Stavanger kommune a kr. 186 000,- og Helse Vest kr. 

180 000,- i 2018. 

 

 

8.0 Fortsatt drift/regnskap 

 

Drift og regnskap rapporteres ved ferdigstillelse. 

Det vises til årsregnskap for 2018. Det er utarbeidet egne prosjektregnskap: 

 

- Schizofrenidagene - 2018 

- Alle har - 2018 

- Hva er det med Monica 2018 

- Psyk-Info 2018 

- Eldremedisin – 2018 

 

 

9.0 Representantskap, styre og sekretariat 

 

9.1 Representantskapet  

 

Representantskapet hadde representantskapsmøte 30. januar  i Psyk Opps lokaler.  

Representantskapet består av: Jone Schanche Olsen, leder, Jan Haslerud, Marit Gilje Jaatun, 

Kristin Hatløy, Aida Jane Naqasha, Geir Thingnæs og Jan Olav Johannessen  

 

 

 9.2 Styret  

 



 

 

Styret har hatt fire styremøter i 2018 og totalt behandlet 32 saker gjennom året. Styret består 

av Jan-Erik Nilsen, styreleder, Jeanette Bjørke Bertheussen, Anne Kristine Bergem, Lars 

Ravn Øhlckers, Dag Nordager, Anna Songe Møller, Dagfinn Bjørgen,  Olav Thorsen og Eigil 

Harstad. 

 

10.0Ansatte 

Ansatte (faste og prosjektrelaterte) gjennom året 

 

Elin Skogen 1/1 stilling, daglig leder/forlagsjef 

Iselin Thorsen 1/1 stilling, forlagsredaktør 

Aida Naqasha  1/1 stilling, konferanseansvarlig 

Natalia Vines 1/1 stilling, sekretær/regnskap 

Mangor Soma Lagermedarbeider/arbeidstrening 

Tore Tengsareid Lagermedarbeider/arbeidstrening 

Karsten Hegland 1/2 grafisk designer/ansvarlig for sosialie medier 

Bodil Gilje Gjerde 1/2 Informasjonsmedarbeider 

 

Det er nedlagt et stort arbeid fra de ansattes side. Styret takker ansatte for flott innsats 

gjennom året. Styret ønsker spesielt å nevne den fleksibiliteten de ansatte viser når omfattende 

prosjekter og store konferansene arrangeres – uten denne viljen til helt ekstraordinær innsats 

ville det vært vanskelig å gjennomføre flere av tiltakene/arrangementene. 

 

10.01 Arbeidsmiljø/likestilling  

Arbeidsmiljøet i virksomheten oppleves som svært  godt. Arbeidsmengden gjennom året har 

vært stor, og vi har gjennom flere år hatt antall oppgaver som ikke har stått i samsvar med 

antall ansatte. Sykefraværet har økt noe i 2018 og ligger  nå på ca 4 %. 

 

Det har ikke vært registrert arbeidsulykker eller skader. De ansatte består av 5 kvinner og 4 

menn. Samarbeidet er bygget på likestilling og gjensidig respekt 

 

11.0 Ytre miljø 

 

Ansatte opplever en høy grad av trivsel, og forlagshuset er svært funksjonelt for det formålet 

og den aktiviteten Psyk Opp driver. Den 13. juni ble det arrangert sommerfest i Bokhuset hvor 

ansatte og andre tilhørende miljøet var invitert. Julebord ble arranget 13. desember med styret 

og ansatte. 

Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten som kan medføre skadelig påvirkning av det 

ytre miljø. Det forutsettes at produkter som ulike trykksaker produseres på en forsvarlig måte 

i overensstemmelse med lovverket. 

 

 

 

12.0 Fortsatt drift/rettvisende oversikt over utvikling og resultat 

 

Styret mener forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2018 er satt opp 

under denne forutsetningen. 

 

Aktiviteten på prosjektstøtter har i 2018 vært mindre enn i 2017. 

 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsens utvikling, økonomiske 

stilling og resultat. 



 

 

 

 

13.0 Samarbeid 

 

Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Helsedirektoratet, Helse Vest, Rogaland 

fylkeskommune, Stavanger kommune, Universitet i Stavanger, Barns Beste, LPP, Mental 

Helse Rogaland og Extrastiftelsen. 

 

I tillegg vil vi spesielt takke Stavanger Universitetssykehus, Klinikk psykisk helsevern voksne 

og Klinikk psykisk helsevern barn-unge og rus, for godt samarbeid gjennom mange år.  

 

Takker for økonomisk støtte fra Helsedirektoratet, Stavanger kommune, Rogaland 

fylkeskommune, Helse Vest, Inge Stenslands legat og TIPS. 

 

Vi har gjennom året hatt god kontakt med de fleste bruker- og interesseorganisasjoner.  

                                               

 

 

  


