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Forord
Året 2021 har vært nok et år preget av pandemi, smittevern og plutselige nedstengninger.
At dette har vært en spesiell påkjenning for vår målgruppe har vi igjen fått erfare gjennom
et stadig økende trykk på foreningens tilbud. For å imøtekomme behovet tok vi med oss
lærdommene fra 2020 og har fortsatt med en rekke digitale tilbud.
I høst kunne vi også stolt lansere Bipolarlinjen, en gratis støttetelefon for berørte av
bipolare lidelser. Linjen betjenes av dyktige likepersoner, som i løpet av de første ukene
av linjens levetid tok i mot hele 73 samtaler. På side 14 kan du lese mer om tjenesten og
hvorfor det er tydelig at dette har vært et etterlengtet og populært tilbud.
Den gode organisasjonsveksten har fortsatt inn i 2021. Vi avsluttet året med hele 1550
medlemmer, 85 frivillige i staben og to nye fulltidsansatte i administrasjonen. Det er en
spennende tid å være del av Bipolarforeningen, og det er gledelig å se at stadig flere velger
nettopp det.
I år har fokuset blant annet vært på å profesjonalisere foreningens politiske
påvirkningsarbeid og budskap. I årsberetningen kan du lese om Bipolarforeningens første
politisk plattform som ble vedtatt av Årsmøtet 2021, vår nye kommunikasjonsstrategi og
hvordan vi aktivt har tatt i bruk dokumentene i både media og brukerrepresentasjon i råd
og utvalg.
Det er viktig å løfte blikket innimellom og ta inn over seg hva vi i fellesskap har fått til på kort
tid. I denne årsberetningen får du lese om hvordan våre dyktige frivillige, styret,
medlemmene våre og administrasjonen arbeider for å nå det felles målet vårt - nemlig at
alle som er berørt av bipolare lidelser skal få den informasjonen og støtten de trenger,
når de trenger det. 2021 var et viktig steg i retning av å nå det målet.
Jeg håper at litt av den enorme stoltheten jeg bærer for organisasjonen, smitter over på deg
som leser rapporten.

Nina Antonov
Daglig leder i Bipolarforeningen
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Om Bipolarforeningen
Foreningens formål
Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon som er partipolitisk uavhengig.
Vi er til for mennesker som har en bipolar lidelse, deres pårørende, studenter, fagpersoner
og andre som har interesser på dette området. Vi er en brukerstemme for de som har
denne lidelsen, og skal være en tilgjengelig støtte for de som rammes av bipolar lidelse.

Bipolarforeningen Norge skal:
●

Spre informasjon og endre holdninger til psykisk helse, spesielt bipolare lidelser

●

Støtte og delta i forskning, jobbe tett med fagmiljøer og formidle ny kunnskap om
bipolare lidelser

●

Skape møteplasser og arrangere kurs for brukere og pårørende

●

Drive politisk påvirkningsarbeid for å bedre tilbud og behandling

●

Fremme brukeres og pårørendes interesser i ulike utvalg og råd

Styret

Styret presenteres i rekkefølgen øverst fra venstre.
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For perioden 25.04.2021 til 24.04.2022 har styret bestått av:
Leder

Marianne Secher (2021-2023)

Nestleder

Cathrine Smith (2020-2022)

Styremedlem

Stig L. Bech (2020-2022)

Styremedlem

Baard Jordan-Johannessen (2021-2023)

Styremedlem

Erik Fagereng (2020-2022)

Styremedlem

Peter Anker-Nilssen (2020-2022)

1. vara:

Cecilie Finsal (2021-2022)

2. vara:

Svein Nygaard (2021-2022)

3. vara:

Lise Nedrud (2021-2022)

Styremøter
I 2021 ble det avholdt ni styremøter i foreningen. Av disse var to fysiske og resten digitale.
Tre av styremøtene har vært ekstraordinære styremøter.
●

Nr. 1, 16. februar 2021 kl. 18, Sted: Zoom

●

Nr. 2, 7. april 2021 kl. 17, Sted: Zoom

●

Nr. 3, 14. april 2021 kl. 18, Sted: Zoom (ekstraordinært styremøte)

●

Nr. 4, 4. mai 2021 kl. 17.30, Sted: Zoom

●

Nr. 5, 25. Juni 2021 kl. 17, Sted: Mesh Youngstorget, Møllergata 6-8

●

Nr. 6, 24. august 2021 kl. 18, Sted: Zoom (ekstraordinært styremøte)

●

Nr. 7, 16. september 2021 kl. 17, Sted: Zoom

●

Nr. 8, 7. november 2021 kl. 14.30, Sted: Scandic Flesland Airport

●

Nr. 9, 13. desember 2021 kl. 17, Sted: Zoom (ekstraordinært styremøte)

Valgkomite
Valgkomiteen har bestått av:
Leder
Komitemedlem
Komitemedlem

Lene F. Jordan-Johannessen (2020-2022)
Lene Torgersen (2021-2023)
Henning Anundsen (2021-2023)

Revisor
Revisor er:
Knut Grønvold, Lokal revisjon AS.
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Medlemmer
Medlemstallet per 31.12.2021 var 1550 betalende medlemmer. Dette er en økning på 34
% fra året før (1159 medlemmer) og en økning på 89% fra 31.12.2019 (818 medlemmer). Vi
hadde som mål å klare 1500 ved utgangen av 2021.

Som grafen viser har medlemstallet til Bipolarforeningen økt jevnt de siste årene, med en
spesielt markant vekst fra 2019. Neste grafikk viser hvor mange medlemmer
Bipolarforeningen hadde per 31.12.21 per fylke.
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Administrasjonen
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Administrasjonen i Bipolarforeningen har i 2021 bestått av Nina Antonov som daglig leder,
Liv Aarberg som kommunikasjonsansvarlig, Silje Gravaas som aktivitetskoordinator, Bjørn
Rosén som prosjektkoordinator, Tonje F. Smith som kurskoordinator (50%) og Tone K.
Olsen som organisasjonssekretær (30%).

Vekst i administrasjonen
I 2021 utvidet vi staben med to nye ansatte. Silje Gravaas ble ansatt som
aktivitetskoordinator i februar 2021. Hennes hovedoppgaver var i perioden å utvikle og
lansere foreningens nye støttetelefon “Bipolarlinjen”, samt utvide tilbudet om treff og
rekruttere frivillige. Det var 80 søkere til stillingen.
Den andre ansettelsen ble gjort i august 2021, da foreningen søkte en prosjektkoordinator
til å lede Stiftelsen Dam-prosjektet “BipolarWebinar”, samt bistå administrativt i
koordineringen av det stadig økende antallet med treff. Bjørn Rosén tiltro stillingen den 19.
august 2021.
I august 2021 gikk Tonje F. Smith fra å ha en stillingsprosent på 30% til 50%. Hun gikk også i
perioden fra å ha tittelen “frivilligkoordinator” til “kurskoordinator”.
Bipolarforeningen leier kontorplass av Personskadeforbundet i Hausmanns gate 19 i Oslo.
Også i år har administrasjonen brukt store deler av arbeidstiden på hjemmekontor.
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Aktiviteter i 2021
Frivillig arbeid
I 2021 ble det registrert 3781 timer ubetalt, frivillig arbeid nedlagt av de frivillige i
foreningen. Dette til tross for pandemiens begrensninger. Timene er brukt på:
Webinarer/temakvelder, digitale treff, åpent treff, turtreff, pårørendetreff,
likepersonssamtaler, mestringskurs, likepersonskurs, samtaler mellom frivillige og
administrasjon, erfaringsformidling, brukerrådsrepresentasjon og betjening av Bipolarlinjen.
Fokuset i 2021 har vært på å rekruttere nye frivillige, spesielt med tanke på opprettelsen av
Bipolarlinjen, og for å kunne utvide tilbudet om åpent treff flere steder i landet. I
handlingsplanen for 2020-2023 har årsmøtet satt som mål at vi skal: “Doble antallet frivillige,
fra ca. 40 frivillige i utgangen av 2020 til ca. 80 i utgangen av 2023” . Det har vi allerede klart
med glans! Ved utgangen av 2021 var vi ca. 85 aktive frivillige i foreningen.

Årsmøte 2021
Den 25. april 2021 ble Bipolarforeningens årsmøte avholdt. For første gang holdt vi dette
digitalt. Det resulterte i rekordmange deltakere! Pandemien har fått oss til å tenke nytt.
Også når det gjelder årsmøtet.
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Et digitalt årsmøte åpnet opp for at medlemmer fra hele landet kunne delta, uavhengig av
økonomi, geografi og reise-situasjon. Det gjorde at 35 medlemmer deltok på årsmøtet,
både kjente og nye. Halvparten deltok for første gang! På årsmøtet ble det blant annet
vedtatt nytt styre, ny handlingsplan og for første gang en politisk plattform. Mer info om
denne i delen om interessepolitisk arbeid.

Møteplasser for frivillige
Frivilligsamling: Hvert år arrangerer Bipolarforeningen en samling for alle frivillige. Det var
svært gledelig at vi fikk gjennomført dette også i år. Helgen 5. - 7.november møttes 31
frivillige og ansatte til en samling på Scandic Flesland Airport. Samlingen har alltid et
kompetansegivende tema, denne gangen med fokus på brukermedvirkning. Programmet
bestod blant annet av et minikurs om brukermedvirkning, workshops om verdier,
mediehåndtering og Frivillighetens år 2022 - med hovedfokus på Verdensdagen for bipolare
lidelser 30. mars 2022.

Andre møteplasser: Siden de fysiske møteplassene for våre frivillige ble begrenset også i
2021, fortsatte vi med “digitale kaffekopper” hver siste torsdag i måneden. Dette er et tilbud
for alle foreningens frivillige med hovedfokus på erfaringsutveksling og hvor man kan treffes
på tvers av landet og ta en prat om løst og fast. Vi startet
også med “treff for treffledere” som er en fast møteplass for
treffledere i Bipolarforeningen hver andre torsdag i mnd.
Også her kan de frivillige møtes på tvers av landet for å
utveksle erfaringer om det å være en treffleder i
Bipolarforeningen. Her luftes tanker, ideer og erfaringer.
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Åpne treff
Åpent treff er en lavterskel møteplass for alle med en bipolar lidelse eller pårørende.
Treffene vi holder er gratis, krever ikke påmelding og deltakeren kan være anonym dersom
personen ønsker. I 2021 holdt Bipolarforeningens frivillige 186 treff. Vi har i løpet av året
tilbudt treff på 12 steder i landet. I tillegg har foreningen tilbudt en rekke digitale treff, både
nasjonale og for interesserte i et gitt område.
Steder hvor Bipolarforeningen har tilbudt treff i 2021:
●

Kristiansund

●

Trondheim

●

Bergen

●

Oslo x 3 (2 åpne treff, 1 pårørende treff)

●

Bærum

●

Sandefjord

●

Porsgrunn

●

Tønsberg

●

Haugesund

●

Stavanger

●

Arendal

●

Kristiansand

●

Digitalt på Zoom

Treffene varer som regel i to timer, og følger det samme formatet i hele landet. Treffene er
et populært tilbud, og for mange en trygg plass å dele erfaringer og møte andre med
diagnosen eller pårørende. Åpent treff er den arenaen hvor vi kommer i kontakt med flest
brukere, og er for mange den viktigste møteplassen for å utveksle erfaringer med andre
brukere og pårørende.

Turtreff
I 2021 har Bipolarforeningens frivillige holdt 16
turtreff rundt om i landet. Turtreff er basert på
samme prinsipp som åpne treff. Formålet med turen
er å møte og snakke med andre i lignende situasjon
som deg selv, samtidig som man får seg frisk luft og
mulighet til å bevege på seg. Turen tilrettelegges slik
at den er overkommelig, uansett fysisk form.
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Bipolarforeningen har tilbud turtreff i:
●

Porsgrunn

●

Trondheim

●

Oslo

●

Asker og Bærum

●

Kristiansand

●

Bergen

●

Haugesund

Pårørendetreff
Nytt av 2021 er egne pårørendetreff, noe som har
vært etterspurt. Disse treffene er åpne møteplasser
som kun er for pårørende til personer med bipolar
lidelse. I 2021 har Bipolarforeningen tilbudt 12
nasjonale eller lokale pårørendetreff, fysisk og
digitalt. Vårt første fysiske pårørendetreff ble avholdt i
oktober 2021, i Oslo. Fra oktober har det vært tilbudt
fysisk 1 gang i måneden. Utvidelse av dette tilbudet er en prioritet for Bipolarforeningen,
men vi trenger at flere pårørende melder seg som frivillige for å få til det.

Digitale treff
I tillegg til åpne fysiske treff, har Bipolarforeningen tatt med seg lærdommen fra 2020 og
fortsatt med å tilby digitale treff også i 2021. I 2021 har frivillige i foreningen holdt 80
digitale treff på kommunikasjonsplattformen Zoom. Digitale treff har i hovedsak vært ment
for deltakere som ellers ikke har tilbud om et lokalt treff av Bipolarforeningen. De som ikke
har hatt fysiske tilbud om treff har derfor blitt prioritert ved stor pågang. I perioder med
nedstengninger lokalt og nasjonalt har det også vært behov for å gjøre fysiske treff om til
digitale.
Digitale treff Bipolarforeningen har tilbudt i 2021:
●

Nasjonalt digitalt treff

●

Nasjonale/lokale pårørendetreff

●

Nasjonalt treff for unge voksne (18-35 år)

●

Troms og Finnmark

●

Nordland
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●

Innlandet

●

Oslo

●

Stavanger

●

Møre og Romsdal

●

Vestfold og Telemark

●

Kristiansand

●

Haugesund

●

Trondheim

Nasjonalt digitalt treff for unge voksne
Et annet nytt tilbud som har startet opp i 2021 er tilbud om åpne digitale treff for unge
voksne i alderen 18 - 35 år. Det er det første aktivitetstilbudet vi har som kun er for unge. I
2021 ble det avholdt 15 nasjonale treff for unge. Tilbudet har vist seg å være svært
populært, og vi har i perioder hatt mange deltakere på ventelister til disse treffene.
Personer fra 15 år kan delta i følge med at en foresatt møter opp på starten av møtet og
samtykker til deltakelsen.
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Bipolarlinjen

Bipolarlinjen er en støttetelefon for mennesker med bipolare lidelser og pårørende, og er
en ny tjeneste som ble lansert 22. november 2021. Den betjenes av frivillige likepersoner.
Før man kan være frivillig i Bipolarlinjen må man ha bestått likepersonskurset i regi av
Bipolarforeningen, samt et eget innføringskurs for Bipolarlinjen.
Linjen har et enkelt nummer og faste ukentlige åpningstider (man. - ons. 17 - 20) hvor man
kan ringe direkte inn. Der møter man en vennlig stemme i den andre enden, som selv har
erfaringskompetanse. Linjen har til nå vært en suksess og har i 2021 hatt 73 innkomne
samtaler.
Innringere har gitt oss gode tilbakemeldinger og forteller om å ha fått god hjelp av å ringe
inn til oss. Vi er stolte av å kunne tilby denne unike tjenesten, og hadde gleden av å også
kunne holde åpent i ordinære åpningstider julen.
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Samtaletjenesten: Noen å snakke med?
Vi tilbyr også en likepersonstjeneste der man får en skreddersydd en til en-samtale med
noen som har lignende erfaringer som den som bestiller samtalen. I 2021 hadde vi 112
samtaler gjennom tjenesten.
Likepersonene er medlemmer av Bipolarforeningen, har gjennomgått opplæring og fått
faglig veiledning. De har skrevet under på taushetsplikt og må forholde seg til
Bipolarforeningens vedtekter og verdigrunnlag. Vi har likepersoner av begge kjønn, ulike
aldre og både personer som selv har en diagnose og pårørende.

Brukermedvirkning og erfaringsformidling
Som brukerorganisasjon er det å fremme brukeres interesser i råd og utvalg, og sikre at
brukerstemmen blir hørt i utforming av behandlingstilbud og -tjenester del av foreningens
mål. Involvering av medlemmer er noe vi setter høyt, og hadde i løpet av året flere
spørreundersøkelser med fokus på hva medlemmene våre trengte og ønsket av oss.
I 2021 startet vi opp arbeidet med å formalisere og strukturere brukermedvirkningen i
foreningen. Et første steg i den prosessen ble et mini-kurs i brukermedvirkning som vi
arrangerte for ca. 40 frivillige, i forbindelse med frivilligsamlingen høsten 2021. Vi har
allerede så langt i 2022 sett en god økning i antall representanter for foreningen. I 2021 var
vi 6 aktive brukerrepresentanter, som blant annet har sittet i brukerrådet på
Akuttpsykiatriske på Ullevål, i brukerrådet til Norsk senter for forskning på mentale lidelser
(NORMENT), på Akuttpsykiatrisk på Ullevål og i brukerrådet for psykisk helse i Porsgrunn.
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Erfaringsformidling om egen diagnose er en viktig del av arbeidet, og vi har i løpet av 2021
holdt foredrag på Bipolarskoler, DPSer, på foreningens egne webinarer og mestringskurs.
Gjennom prosjektet “Min bipolare lidelse” har flere av våre frivillige fått delt sine historier på
film og i media.

Prosjekter
I 2021 har det pågått to prosjekter som Bipolarforeningen har fått midler til fra Stiftelsen
Dam ved søknader gjennom Rådet for psykisk helse. Støtten for prosjektene har vært på
totalt 855 000 kr. Stiftelsen Dam gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi
bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Prosjekt 1: BipolarWebinar
I samarbeid med Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) har
Bipolarforeningen i 2021 arrangert 6 webinarer (digitale seminarer) under prosjektet
BipolarWebinar. Prosjektet ble tildelt 280 000 kr.

De seks plakatene som ble brukt for promotering av webinarene - Korona og ensomhet (18. feb), Hva er
bipolar lidelse? (24. mar), Unge og bipolar lidelse (3. jun), Famillierelasjoner, graviditet og bipolar lidelse
(22. sept.), Arbeid og bipolar lidelse (12. okt), Menn og bipolar lidelse (17. nov).

Prosjektet var en videreføring av det tidligere Stiftelsen Dam-finansierte prosjektet
Temakvelder om bipolar lidelse, som grunnet pandemien ble gjennomført delvis digitalt. Den
digitale gjennomføringen viste seg å være en stor suksess, og det var ønskelig å ta med
16

disse erfaringene for å tilby lignende arrangementer som ikke kunne begrenses av
smitteverntiltak eller geografiske avstander under covid-19 pandemien.
BipolarWebinar ha vært et gratis og nettbasert tilbud med informasjon, forskning,
erfaringsformidling og mestringsstrategier knyttet til bipolar lidelse.
15 fagpersoner og 16 erfaringseksperter har
bidratt med ny kunnskap, forståelse og
mestringsverktøy for seerne. Det har vært godt
over 300 påmeldte til hvert webinar, og ca.
halvparten har deltatt. Vi har også fått
tilbakemeldinger fra flere om at de har sett
webinaret sammen. I tillegg har et stort antall
sett webinarene ved opptak i ettertid, fra rundt
600 visninger til over 4400 (per 04.04.22).

Evaluering av webinarene
Etter hvert webinar ble publikum oppfordret til å svare på et kort evalueringsskjema. På
spørsmål om webinaret svarte til deres forventninger, har 90-98% svart «ja».
«Det var "ekte" mennesker som fortalte om reelle erfaringer, ikke statistikker og masse
faguttrykk. Flott konferansier, som også visste hva dette gjaldt. Helt topp alt sammen»
I spørreskjemaet ble det spurt hva de synes var bra med arrangementet. Flere viste til at
«alt» var bra med webinaret, men det som utmerket seg som spesielt positivt var
variasjonen av tematikk, perspektiver og kompetanse. Mange berømmet
erfaringsekspertenes åpenhet og styrke til å dele, mens andre la vekt på fagpersonenes
gode formidlingsevne og kunnskap. Panelsamtalene, relevans/viktighet, muligheten til å
stille spørsmål, og opplevd fellesskapsfølelse er også nevnt flere ganger.
«Jeg likte veldig godt at det var god variasjon i panelet - alt fra lege med medisinsk og faglig
kunnskap, pårørende og personer med lidelsen. Det var veldig nyttig og lærerikt å høre om
sykdommen fra flere ulike sider»
«Veldig fin variasjon og bredde i panelet. Kjente meg så godt igjen i mye som ble sagt og det er
så godt å ikke føle seg alene! Nyttig å se at forskningen støtter følelsene.»
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Prosjekt 2: Min bipolare lidelse - Det jeg skulle ønske de visste
Våren 2021 søkte vi om midler av Stiftelsen Dam til prosjektet “Min bipolare lidelse - Det jeg
skulle ønske de visste” gjennom Rådet for psykisk helse. Søknaden ble innvilget, og vi fikk
tildelt 585 000 kroner. Prosjektet består av produksjon av 5 filmer med tilhørende
portrettintervjuer, som forteller historiene til 5 personer med bipolar lidelse. Historiene
berører temaer som familieliv, arbeid, unge voksne og selvmordsforebygging. Parallelt
forsøkes det å gjøres innsalg på historiene til nasjonal presse. Midlene dekker blant annet
produksjonen av filmene, prosjektleder i 30% stilling og promotering.
Høsten 2021 startet prosjektet med en prosjektgruppe bestående av: Prosjektleder Liv
Aarberg, daglig leder Nina Antonov, Lene Torgersen og Erik Fagereng (frivillige i foreningen)
og psykologspesialist Magnus Johan Engen. I løpet av høsten har historiene blitt valgt, og 3
av 5 filmer er produsert. I Bipolarforeningens kanaler har den første filmen og nettsaken
blitt publisert: Michels historie, om det å komme tilbake i jobb etter 2 år som sykemeldt.
Historien til Michel fikk et fint oppslag i Aftenposten.
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Kurs og opplæring
Mestringskurs
I 2021 avholdt vi 3 mestringskurs for personer med
bipolare lidelser og deres pårørende. Vi holdt kurs i
byene: Haugesund, Oslo og Bergen.
Mestringskursene i Bipolarforeningen går over to
dager og inneholder en fagdel om bipolare lidelser
holdt av en ekstern fagperson, en gjennomgang av
mestringsstrategier og stemningsregistrering, samt
erfaringsforedrag fra frivillig i foreningen.
Det er kun 15 plasser per kurs. Kurset er for
medlemmer da det er stor etterspørsel, og har
nesten alltid vært fulltegnet. Både etterspørsel og
evalueringer som deltakerne fyller ut etter kurset,
viser at medlemmene er svært fornøyde med kurset.
Tilbakemeldingene fra deltakere er svært positive og
vi får ofte høre at kurset bidrar til håp.
På bildet: Kurskoordinator Tonje F. Smith og kursleder Svein Nygaard

Medikamentkurs
Medisiner og medikamentell behandling er noe vi i Bipolarforeningen får mange spørsmål
om. Vi er ikke fagpersonell og har en policy på at vi ikke kan svare eller rådgi på
medikament-spørsmål. Derfor arrangerer vi medikamentkurs som blir ledet av en kyndig
psykiater. I 2021 arrangerte vi 2 medikamentkurs, begge ledet av psykiater Ulrik Malt.
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Vanligvis er medikamentkursene våre dagsbasert, men i april 2021 holdt vi også et forkortet
og gratis digitalt kurs for medlemmer på ca. 2 timer. Digitalt medikamentkurs ble til på
grunn av pandemiens begrensninger, men det viste seg å være en suksess med over 100
deltakere. Det ble mange deltakere som ellers ikke kunne deltatt pga. bosetting. Det ble
gjort opptak av kurset, som nå er tilgjengelig for medlemmene våre. Det andre kurset var et
fysisk dagskurs i Oslo i oktober. Her ble det også gjort opptak, tilgjengeliggjort for
medlemmer.

Internkurs: Bipolarlinjen og likepersonskurs
Innføringskurs i Bipolarlinjen
Bipolarforeningen har i denne perioden holdt et innføringskurs hvor 13 frivillige likepersoner
deltok. Kurset ble holdt av vår frivilligkoordinator Silje Gravaas, kurskoordinator Tonje Fjeldstad
Smith og vår kontaktperson for telefonløsningen Zisson Interact. Det ble invitert inn en
psykiatrisk sykepleier- tidligere frivillig i Kirkens SOS og en frivillig pårørende i Bipolarforeningen
til å gi oss et innblikk i hvordan det kan være å arbeide som frivillig i en støttetelefontjeneste.

Likepersonskurs
2021 har vært et år for vekst i frivillig-staben, noe som har økt behovet for likepersonskurs.
Pandemien ga oss noen begrensninger, men vi fikk holdt 3 kurs over 3 helger. To i Bergen
og ett i Oslo. Tilsammen ble det utdannet og godkjent 21 nye likepersoner i foreningen.
Kursene har vært ledet av kurskoordinator Tonje F. Smith sammen med frivilligkoordinator
Silje Gravaas. Kurset inneholder blant annet konkrete kommunikasjonsteknikker,
refleksjonsoppgaver, læring om grensesetting og hvordan en kan være en støtte.
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Markeringer
Bipolardagen
Bipolardagen 30. mars ble markert med en feiring i sosiale medier, der vi oppfordret
følgerne våre til å dele og spre informasjon om bipolare lidelser. Oppfordringen resulterte i
den største pågangen i våre kanaler som vi så langt hadde opplevd. Den dagen var vi i
kontakt med over 100 personer som enten delte egne erfaringer, eller en av våre poster.

I 2021 var Bipolardagen på tirsdag i påskeuken, og vi valgte derfor å markere med et
arrangement noen dager i forkant. Det gjorde vi med webinaret “Hva er bipolar lidelse?” 24.
mars. Webinaret handlet generelt om hva bipolar lidelse er, og hvordan man kan mestre å
leve med diagnosen. Det var 1228 påmeldte, og ca. 400 deltok. I ettertid har opptaket av
webinaret blitt sett over 4400 ganger på YouTube.

Frivillighetens år - nominasjon til Årets nykommer
Frivillighet Norge arrangerte en åpningsfest av Frivillighetens
år 2022 på Rådhuset i desember. Bipolarforeningens frivillige
Trine Olsen Tuvnes var nominert til Årets nykommer.
Frivillighet Norge lagde film, nettsak og pressemelding om
Trine og frivilligkoordinator Silje Gravaas, som resulterte i flere
lokale presseoppslag. Vi er stolt og imponert over Trines
deltakelse og nominasjon. Det ble dessverre ikke pris, men det
ble uansett en flott markering og en god synlighet for
Bipolarforeningen.
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Verdensdagen for selvmordsforebygging
Den 10. september markerte vi Verdensdagen
for selvmordsforebygging på flere måter. Vi
deltok først på Else Kåss Furuseth sin
konsert-markering, og så Landsforeningen for
etterlatte ved selvmord sin lys-markering.
Bipolarforeningen aksepterer ikke at
selvmordstallene er slik de er. Mennesker med
bipolar lidelse er en utsatt gruppe for selvmord,
og vi valgte å markere dagen både i forkant og på
selve dagen i sosiale medier med en
informasjonskampanje med flere poster.

Pårørendedagen
Vi markerte Pårørendedagen 22. september både i forkant og på
selve dagen med sosiale medier-poster og et webinar om
familierelasjoner og bipolar lidelse på selve dagen. Rundt dagen
hadde vi fokus på hvordan den pårørende kan hjelpe den h*n er
pårørende til, men også hvordan personen kan hjelpe seg selv.

Verdensdagen for psykisk helse
Vi markerte dagen med webinar om arbeid og bipolar lidelse +
flere poster på sosiale medier. Frivillige markerte dagen med
stand i Porsgrunn, utdeling av brosjyrer og reflekser i Bergen,
stand i gågata i Haugesund, samt deltagelse i live-podcasten til
The Human Aspect (Stig Bech).
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Kommunikasjon og markedsføring
Kommunikasjonsstrategi
Da kommunikasjonsansvarlig ble ansatt i oktober 2020, var det med et mål om at en
kommunikasjonsstrategi skulle utarbeides. Kommunikasjonsansvarlig har brukt tid på å
gjøre seg kjent med organisasjonen og analysere hvilke strategiske grep foreningen burde
bruke. I 2021 har Bipolarforeningens første kommunikasjonsstrategi blitt utarbeidet, og
vedtatt av styret i desember. Strategien er for perioden 2022 - 2025, og tar for seg en
situasjonsanalyse, foreningens verdier, mål, målgrupper og hvilke strategiske grep
Bipolarforeningen bør gjøre for å nå målene og målgruppene.

I grove trekk oppsummerer den at kommunikasjonsarbeidet skal være profesjonelt og
konsekvent i alle kanaler, og at brukermedvirkning er en viktig del av innholdsutviklingen.
Bipolarforeningen skal gjennom kommunikasjonsarbeidet være en aktiv og klar stemme i
samfunnet, og vi skal målrette bruken av sosiale medier og nyhetsbrev.
Som en del av strategien har Bipolarforeningen i 2021 også fått en grafisk profilhåndbok,
som gir en universell utforming av alt grafisk uttrykk som Bipolarforeningen kommuniserer.
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Nyhetsbrev
I 2021 ble det sendt ut 26 brev, som tilsvarer ca. 2 i måneden. I 2021 har vi hatt fokus på å
sende segmenterte nyhetsbrev, der vi kan sende egne brev mot medlemmer og egne mot
følgerne. Det har vist seg å være spesielt nyttig for rekruttering av medlemmer for dem som
følger brevet, og rekruttering av frivillige for dem som allerede er medlem. Vi har også
forbedret designet på brevene, slik at de er mest mulig lik annen kommunikasjon fra oss.
Ved utgangen av 2021 hadde vi ca. 3000 følgere av nyhetsbrevet, en økning på 58% fra året
før! 1400 av følgerne er ikke medlemmer, en økning på 55% fra året før. Økningen i følgere
sees i sammenheng med den økte medlemsmassen, og forespørsel om å følge
nyhetsbrevet vårt når deltakere har meldt seg på BipolarWebinar.

Medlems-følgertall og ikke medlems-følgertall, åpningsprosent og klikkrate (skjermbilder tatt 5.4.21)

Åpningsraten til nyhetsbrevene våre ligger på rundt 65% for medlemmer og 50% for
følgerne. Det er veldig bra sammenlignet med andre. Operatørene bak MailMojo, verktøyet
vi bruker til å sende brevene, viser til at 20-35% er gjennomsnittlig åpningsrate. Den stabilt
høye åpningsraten tyder på at folk ønsker mail fra oss, og er fornøyd med innholdet.

Sosiale medier
Bipolarforeningen har kontoer på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Det har
spesielt blitt jobbet målrettet med å videreutvikle kanalene Facebook og Instagram.
Kanalene har vist seg å være særlig viktig på dager for markering.
Facebook har hatt en økning på 1322 nye følgere, til totalt 9236 følgere ved utgangen av
2021, en økning på ca. 17%. I tillegg til poster som skal spre kunnskap og bryte stigma, er
Facebook også en viktig kanal for andre til å ﬁnne informasjon om arrangementene våre.
Det ﬁnnes også egne Facebook-grupper tilknyttet ﬂere av treﬀstedene våre, der det legges
ut informasjon fra treﬄederene på stedet. Det er også en egen gruppe for de registrerte
frivillige i Bipolarforeningen.
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Instagram har økt med 1616 følgere til 3716 følgere ved utgangen av 2021, en økning på
77%. Både på Instagram og Facebook har vi i 2021 vektlagt en strategi om økt kontakt med
følgerne våre. For eksempel har vi delt videre andres erfaringer med temaer vi løfter.

Skjermbilde av flere stories delt julen 2021

Nettsider
I 2021 startet vi arbeidet med å totalrenovere nettsidene våre. Vi har hatt møte med flere
nettsideleverandører, og ytret våre ønsker om en mer moderne og brukervennlig nettside.
Til slutt landet vi på byrået Increo, som startet arbeidet høsten 2021. Her har vi blant annet
hatt workshops sammen med frivillige og spørreundersøkelser for å kartlegge behov fra
målgruppen for de nye nettsidene. Samtidig fikk AVIA Produksjonsselskap i oppdrag å lage 4
animasjonsfilmer for oss, til bruk på nettsidene og i de andre kanalene våre.
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Fundraising og gaver
Vi deltok for tredje gang i aksjonen “Giving Tuesday” i 2021 på Facebook og Instagram, som
er en motreaksjon til Black Friday der man samler inn penger til et godt formål. Årets formål
gikk til inntekt for den nyoppstartede Bipolarlinjen. Vi samlet inn totalt 8000 kr, med et mål
om 10 000 kr.

Det er med stor takknemlighet at Bipolarforeningen har mottatt flere gaver i form av
donasjoner og innsamlinger fra privatpersoner. Totalt har vi fått 157.953 kr i gaver i form av
bursdagsinnsamlinger og andre innsamlinger på Facebook og Instagram, minnegaver,
donasjoner på vipps og direkte til gavekontoen vår.

Medlemsrekruttering
I 2021 har Bipolarforeningen drevet aktivt med medlemsrekruttering både på webinarene,
på nettsidene, gjennom nyhetsbrev og i sosiale medier. Vi har også hatt to kampanjer for
rekruttering utover dette. Vi markerte refleksens dag 21. oktober med å gi en gratis refleks
til alle som meldte seg inn den dagen. Da fikk vi 9 nye medlemmer (sammenlignet med
gjennomsnittlig 1-2 per døgn). Så gjentok vi suksessen fra tidligere år, med å ha en
innmeldingskampanje med 100 kroner for medlemskap i hele desember. Denne kampanjen
resultere i 111 nye medlemmer, totalt 120 nye medlemmer som resultat av
rekrutteringskampanjer.
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Presseoppslag
Bipolarforeningen har i 2021 hatt flere presseoppslag som har bidratt til positiv synlighet
for foreningen og avstigmatisering av diagnosen.
Nasjonal presse og podcast:
●

TV2 God morgen Norge + nettsak med frivillig Lene Torgersen (april)

●

EKKO NRK radiosending om frivillig Erik Fagerengs historie (april)

●

EKKO NRK Spørretime om bipolar lidelse, med daglig leder Nina Antonov (mai)

●

NTB Pressemelding om Bipolarlinjen (november)

●

Hjernesterk podcast med frivillig Mee Eline Ericsson (desember)

●

Aftenposten med frivillig Michel Voillery (desember)

Lokal presse:
●

Kvinnheringen med ansatt Tonje Smith og nestleder Cathrine Smith (mars)

●

Tidens Krav med frivillig Heidi-Elise Klemp-Simonsen (september)

●

Adressa med leserinnlegg av frivillig Lene Torgersen (september)

●

iTromsø, Harstad Tidene og Resett om Bipolarlinjen (november og desember)

●

Varden, Porsgrunn Dagblad og NRK lokalradio med frivillig Trine Tuvnes (november)
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Eksternt
Interessepolitisk arbeid
Bipolarforeningen har som mål å arbeide interessepolitisk for
å blant annet bedre behandlingstilbud for personer med
bipolare lidelser og pårørende. I 2021 ble Bipolarforeningens
første politiske plattform utarbeidet av arbeidsgruppen Erik
Fagereng, Lene Jordan-Johannesen, Sindre Kruse og delvis
Karin Yrvin, med kommunikasjonsansvarlig Liv Aarberg som
sekretær. Plattformen ble behandlet og vedtatt av årsmøtet.
Det har vært viktig med et dokument som stadfester hva
Bipolarforeningen står for og jobber for, og plattformen har
stadig vært brukt i kommunikasjonsbudskap. Plattformen har
politikk under kapitlene: Kunnskap om bipolare lidelser, Et
bedre helsevesen, Bipolare lidelser og arbeid og
Selvmordsforebygging.

I 2021 har vi tatt en mer offensiv rolle politisk, og uttalt
oss i flere politiske saker. Ved stortingsvalget 2021 og
regjeringsskiftet har det vært en prioritet å følge opp at
regjeringen fokuserer på psykisk helse. Foreningen
belyser brukerens og pårørendes perspektiv gjennom
foreningens informasjonsarbeid på sosiale medier og på
nettsiden vår, brukerrepresentasjonen i ulike utvalg og
råd og aktiv deltakelse i medlemsorganisasjoner.

28

Representasjon på konferanser og møter
Nasjonal nettverkskonferanse for bipolarkurs av Vestre Viken
Daglig leder og kommunikasjonsansvarlig holdt innlegg om tilbudene våre og arbeidet vi gjør.
Flere frivillige fra foreningen deltok også.
CoMorment digital annual meeting
Et forskningsprosjekt Bipolarforeningen var med å støtte i 2019, som handler om
sammenhengen mellom psykiske lidelser og hjerte- og karsykdommer. Daglig leder deltok.
Trøndelag SVs medlemsmøte om psykisk helse
Frivillig Lene Torgersen deltok i et politisk uavhengig ekspertpanel på medlemsmøtet.
11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging, NSSF
Styremedlem Stig Bech holdt et innlegg sammen med Fredrik Walby. Daglig leder og
kommunikasjonsansvarlig deltok digitalt.

Dialogmøte om nasjonalt Kvalitetsregister initiativ for behandling i Psykisk helsevern
voksne ved Stavanger universitetssykehus, styreleder Marianne Secher deltok.
Årsmøte i Frivillighet Norge, daglig leder deltok.
EHiN Webinar - Psykisk helse i vår digitale tidsalder
Daglig leder deltok i panelsamtale om digitalisering og E-helse.
FFO Kongress og Årsmøte, daglig leder deltok.
Seminar ifbm. Frivillighetens år av Frivillighet Norge, daglig leder og styreleder deltok.

Forskning
Bipolarforeningen har som oppgave å støtte og delta i relevant forskning, samt formidle
denne til våre medlemmer og følgere. Dette gjør vi ved å skrive støttebrev til søknader om
midler til forskningsprosjekter som vi finner relevante, og ved å spre informasjon og
resultater i våre kanaler.
Gjennom året har vi blant annet støttet prosjektsøknader til Helse Sør-øst for
“MenThalBrain” ved prosjektleder Torbjørn Elvsåshagen og “Pedal” ved prosjektleder Trine
Vik Lagerberg. Begge er tilknyttet NORMENT. Vi har også kommet med innspill til
forskningsprosjekt på kognitiv funksjon ved Bipolarklinikken Østmarka,
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Bipolarforeningen har et tett samarbeid med Norsk senter for forskning på mentale lidelser
(NORMENT). I løpet av 2021 har vi blant annet samarbeidet om prosjektet BipolarWebinar,
hvor vi har fått tilgjengeliggjort forskning for medlemmer og andre interesserte. En
representant fra Bipolarforeningen sitter også i brukerrådet til NORMENT, og rådet er ledet
av konsulent i NORMENT som også jobber som frivillig i Bipolarforeningen.

Samarbeid og medlemsskap
Bipolarforeningen samarbeider med:
Batteriet i flere byer, hvor det holdes åpne treff
Corporate Good
Depressionsforeningen i Danmark
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Fagpersoner til mestringskurs og webinarer
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
LINK i Oslo og Trondheim
Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sandefjord medisinske senter
PIO – Pårørendesenteret i Oslo
Pivete - Pårørendesenteret i Vestfold og Telemark
Sandefjord Frivillighetssentral
Professor emeritus Ulrik Malt
Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT)
Bipolarforeningen er medlemmer av:
Frivillighet Norge
FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
Studieforbundet FUNKIS

Økonomi
Bipolarforeningen har hatt en stabil økonomi gjennom året. Driftsinntekter i 2021 er
6.682.584 kroner, hvilket er 3.123.406 kroner høyere enn i 2020. Den store økningen
skyldes blant annet en økning i støtte fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, en
økning i medlemsinntekter grunnet en medlemsvekst, samt at vi fikk overført ubrukte midler
fra Helsedirektoratet og Oslo Kommune for 2020 til 2021-regnskapet. Se note 1 i
årsregnskapet for fullstendig oversikt over driftsinntektene.
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Sum driftskostnader er på 5.408.664 kroner, hvilket er 1.869.284 kroner høyere enn i 2020.
Økning skyldes i stor grad økning i kontor- og lønnsutgifter som følge av ansettelser i
administrasjonen. Årsresultatet for 2021 viser et overskudd på 1.272.728 kroner, mot et
overskudd på 1.149.356 kroner i 2020. Med en større administrasjon og et mer omfangsrikt
aktivitetstilbud er det positivt at foreningen får økt egenkapitalen sin, som vil fungere som
en buffer.
Administrasjonen nedlegger mye arbeid i å utarbeide søknader og rapportere på disse
gjennom året. I 2021 har vi fått innvilget og mottatt midler fra følgende:
Innvilget kr i
2021

Innvilget kr i 2020

Bufdir

802 717

630 882

Helsedirektoratet

3 000 000

3 000 000

Helseforetakene:
Helse Sør-Øst
Helse Midt
Helse Vest
Helse Nord

88 000

83 000

Studieforbundet FUNKIS

102 419

1680

Velferdsetaten, Oslo Kommune

150 000

99 000

Stiftelsen Dam (utb. i 2021)

865 000

727 000

Gaver og donasjoner

157 953

85 270

Momskompensasjon

192 812

120 731
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Dato: 11. april 2022

Marianne Secher

Cathrine F. Smith

Baard Jordan-Johannessen

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Stig Bech

Erik Fagereng

Peter Anker-Nilssen

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem
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