Til:
Haugesund Kommune
Att: Ordfører Arne Christian Mohn
Att: Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen

01.12.2020

FORESPØRSEL OM STØTTE TIL PRODUKSJON AV SERIE OM PSYKISKE LIDELSER
OG SELVMORD. Serien vil gå på TV Haugaland utover vinter og vår.

Målsetting med kapanje:
HENSIKT: BIDRA TIL AT DE SOM SLITER/ PÅRØRENDE/ HJELPEAPPARAT/ DET POLITISKE
MILJØ KAN LØFTE SAMMEN MOT BEDRE SAMLET LIVSKVALITET .

Det har i flere sammenhenger blitt belyst at samtaler og formidling om problemstillinger rundt
psykiske lidelser og selvmord er underkommunisert i samfunnet. Dette skaper store problemer
både for de som selv sliter med slike lidelser, og for familie og pårørende rundt.

Psykisk Uhelse, er i dag største helseproblem -årsak til sykdom-og største årsak til selvmord og
uførhet blant dem under 50 år.
Som interessegruppe for mennesker med psykiske lidelsene, ser vi at vi har for lite ressurser
til å nå ut med vårt budskap om hjelp både til publikum generelt, de som sliter med psykiske
lidelser og pårørende rundt.
LPP har i den anledning henvendt seg til TV Haugaland for å stå for en bred kampanje
/programserie omkring Psykisk Helse over 6 mndr.

Lage en informasjons-serie som formidler historiene fra de som er, eller har vært, berørt av
psykiske lidelser.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Invitere til dialog sentrale aktuelle ressurspersoner fra det kommunale psykiske helsearbeid,
Helse Fonna, fastlege, Stortingsbenken og eventuelt regjering. Påvirke til større grad av
proaktivitet.
Målsetting videre:
o Målet er å formidle budskapet “Våg å snakke om det, det finnes hjelp.- Alt blir bra,».
o

Gi klok veiledning; Hvordan kan pårørende se tegn på at noe er svært galt tidsnok til å
unngå fatalt utfall.

o
o

Hvordan skaffe hjelp eller komme til et hjelpetilbud raskt nok…Hvem kan stile opp?
Redusere opplevd skamfølelse hos de som sliter / pårørende.

o

Bringe innsikt hos de som sliter/ pårørende omkring hjelpeapparatet og hva pårørende
kan gjøre selv.

o

Bringe innsikt til folk flest omkring utfordringer omkring psykisk helse og hva venner og

o

omgivelser kan bidra med.
Øke innsikt hos pårørende omkring deres rettigheter.

Målgrupper i serien.
Helsepersonell, sentrale poltitikere, ledere i kommunal forvaltning, ledelse innen Helse fonna
Psykiatri. Tidligere pasienter som har greid å takle og komme igjennom meget tøffe tak.
Pårørende etter selvmord.
Fokus på -igjen for å undersktreke:
Hvordan skaffe hjelp, hvordan se signaler på at noe er svært galt hos potensielle
selvmordskandidater, hvordan kan pårørende støtte, hvordan kan vi alle være til hjelp.
Hvordan fjerne – redusere skam.
Det vil være et kostnadsomfang på serien på kr. 600.000.- pluss moms.

Vi søker herved om støtte:
LPP har svært lite midler til å forestå en slik kampanje og vi søker i denne anledning støtte fra
Haugesund Kommune med kr. 100.000.-

Det vil lages 12 - 14 pr ogr am m er som hver t vil gå i r e- presise over en m nd.

På vegne av Sponsorgruppen for LPP Nord Rogaland.
Rolf Røed Enoksen
Kjell Sternhoff leder
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