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Innledning

Hvor skal man egentlig begynne med å oppsummere 2020? Året vi legger bak oss er året
som virkelig tydeliggjøre viktigheten av at Bipolarforeningen finnes.

Koronapandemien har vært utfordrende for alle, men kanskje spesielt vanskelig for vår
målgruppe. Det har vi fått erfare på flere måter. I samtaletjenesten vår Noen å snakke med
hadde vi en økning på hele 100 samtaler sammenlignet med fjoråret, og på de åpne
treffene våre har ensomhet, manglende behandlingstilbud og brudd på rutiner vært
gjentagende samtaleemner.

Bipolarforeningens frivillige fortjener en gedigen klapp på skulderen! På grunn av
smittevern valgte vi raskt å ta til digitale flater. Det har vært imponerende å se hvordan
både frivillige og ansatte har kastet seg rundt for å kunne fortsette å tilby møteplasser og
samtidig ta i mot alle samtalene til samtaletjenesten.

Selv om 2020 har vært et utfordrende år, så har det også vært et år preget av store
organisatoriske seiere og milepæler. Bipolarforeningen har blitt 10 år, vi fikk femdoblet
midler fra Helsedirektoratet, ansatte en kommunikasjonsansvarlig og bikket 1000
medlemmer. Ved årsskifte var vi 1159 medlemmer, en vekst på hele 42% fra 2019.

Digitale tilbud er ikke en fullverdig erstatning til fysiske tilbud, men vi har likevel opplevd en
rekke positive effekter. Gjennom digitale flater har vi nådd rekordmange interesserte. Både
i områder hvor vi tidligere ikke har hatt tilbud, og overfor de som ellers av ulike grunner ikke
har vært komfortable med å møte opp fysisk. For eksempel arrangerte vi et webinar om
familierelasjoner som hadde over 700 deltakere!

I denne årsberetningen får du lese om hvordan våre dyktige og engasjerte ansatte og
frivillige jobber for at alle som er berørt av bipolar lidelse skal få den informasjonen og
støtten de trenger, når de trenger den.

Det er en spennende tid å være del av Bipolarforeningen. Takk for at du er med på laget.

Nina Antonov
Daglig leder i Bipolarforeningen

3



Om foreningen

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
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For perioden 1.11.2020 til Årsmøte 2021 har styret bestått av:

Leder Marianne Secher
Nestleder Cathrine F. Smith
Styremedlem Elisabeth Jensen
Styremedlem Stig Bech
Styremedlem Erik Fagereng
Styremedlem Peter Anker-Nilssen
Første vara Henning Anundsen
Andre vara Lise Nedrud
Tredje vara Cecilie Finsal

På grunn av smittevern-restriksjoner vedtok styret å utsette årsmøte 2020 fra april til
november. Styret som har sittet i denne perioden har altså kun sittet i to måneder i 2020,
og totalt 5 måneder til årsmøtet 2021.

Styremøter

I 2020 ble det avholdt fem styremøter totalt, to fysiske møter på kontoret i Hausmanns gate
og tre digitale møter på Zoom.

I styreperioden for styret som ble valgt inn den 1. november 2020 har det vært avholdt
totalt tre møter, ett i desember 2020 og to i 2021. Alle styremøtene i perioden har vært
avholdt digitalt på Zoom.

Valgkomite
Valgkomiteen har bestått av:

Egil Smith (2019 - 2021)
Radi Kenneth Johansen (2019 - 2021)
Lene F. Jordan-Johannessen (2020 - 2022)

Revisor

Revisor er:
Knut Grønvold, Lokal revisjon AS.
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Medlemmer
Medlemstallet per 31.12.2020 er 1159 medlemmer. Dette er en økning på 41,80% fra året
før (818 medlemmer).

Som grafen viser har medlemstallet til Bipolarforeningen økt jevnt de siste årene, med en
spesielt markant vekst i 2020.

Neste grafikk viser hvor mange medlemmer Bipolarforeningen hadde 31.12.20 per fylke.
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Administrasjonen

Nina Antonov, Liv Aarberg, Tonje F. Smith og Tone K. Olsen

Administrasjonen i Bipolarforeningen har i 2020 bestått av Nina Antonov som daglig leder,
Liv Aarberg som kommunikasjonsansvarlig, Tonje F. Smith som frivilligkoordinator i 30%
stilling og Tone K. Olsen som organisasjonssekretær i 30% stilling.
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I oktober 2020 startet Liv Aarberg som kommunikasjonsansvarlig i Bipolarforeningen. Det
var hele 130 søkere til stillingen, og 10 kandidater ble kalt inn til intervju. Med ansettelsen
av Liv gikk Bipolarforeningen i perioden fra 1,6 til 2,6 årsverk.

I november 2020 startet vi ansettelsesprosessen av en aktivitetskoordinator for å blant
annet koordinere og utvide tilbudet om åpne treff, samt opprette en egen
hjelpetelefonlinje.

Administrasjonen har hatt hjemmekontor i store deler av 2020, men har til vanlig
kontorplass i Hausmanns gate 19 i Oslo, som vi leier av Personskadeforbundet LTN.

Aktiviteter 2020

Frivillig arbeid

I 2020 ble det registrert 1715 timer ubetalt, frivillig arbeid i Bipolarforeningen. Siden det
ikke har vært mulig med fysiske aktiviteter i store deler av 2020, er det ikke overraskende at
tallet i år er en god del lavere enn det var for 2019, da det var registrert 4565 timer.

Siden de fysiske møteplassene for våre frivillige ble begrenset i 2020, startet vi opp med
“digitale kaffekopper” hver første mandag i måneden over Zoom. Dette er et tilbud for alle
foreningens frivillige, for å utveksle erfaringer og møtes i sosialt lag.

Da Norge stengte ned i mars ble vi, som alle andre, nødt til å avlyse alle fysiske
arrangementer. Det var en vanskelig tid. Spesielt fordi vi visste at de som ble hardest
rammet av pandemiens konsekvenser var de som kanskje trengte treffene våre aller mest
nå. Vi ble tvunget til å tenke nytt, og tok raskt til dataskjermene. I en utfordrende tid har det
vært imponerende å se hvordan foreningens frivillige har lært seg nye digitale løsninger og
jobbet på for å fortsette å tilby møteplasser. I løpet av året som har gått har frivillige gått fra
å lede fysiske treff til å lede de digitalt på Zoom, noen har holdt digitale skrivekurs, deltatt
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på digitale kaffekopper og vært med på å arrangere webinarer for medlemmer. Aldri før har
det blitt tatt så mange likepersonsamtaler over telefon som i år heller. Det er ikke alle som
har vært komfortable med å være med på digitale aktiviteter, og det er helt forståelig og
greit, men i et år som det vi nå har lagt bak oss er det viktig å ta et steg tilbake og
anerkjenne det arbeidet som faktisk ligger bak tallet 1715 timer med frivillig arbeid. Tusen
takk for innsatsen!

Samling for frivillige

Hvert år arrangerer Bipolarforeningen en samling for alle frivillige i forbindelse med
årsmøtet. Det var svært gledelig at vi fikk gjennomført dette også i år, med gode rutiner for
smittevern tilrettelagt for et trygt opphold. Helgen 30. oktober - 1. november møttes 21
frivillige og ansatte til en samling på Scandic Oslo Airport. Samlingen har alltid et
kompetansegivende tema, denne gangen med fokus på utadrettet kommunikasjon og
erfaringsformidling. Programmet bestod blant annet av workshops om kommunikasjon i
Bipolarforeningen, erfaringsformidling og skrivekurs. Denne helgen var det også duket for
feiring av foreningens 10-årsjubileum lørdag kveld og årsmøte på søndagen.

Åpne treff

Åpent treff er åpne møteplasser for alle med en bipolar lidelse eller pårørende. Treffene er
gratis, krever ikke påmelding og deltakeren kan være anonym dersom personen ønsker.
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.

Treffene 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. I 2020 ble vi
satt på prøve. Med nedstengninger av lokaler
og forbud mot å treffes fysisk innendørs
ble vi nødt til å tenke nytt. I løpet av året
har vi både hatt turtreff og en rekke
regelmessige digitale treff på Zoom for
medlemmer og andre interesserte i store
deler av landet.

Kurs og opplæring
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I 2020 fikk vi avholdt to mestringskurs for personer med bipolare lidelser og pårørende i
Oslo. Kurset avholdes til vanlig i ulike byer i landet, men smittesituasjonen tillot ikke flere
kurs i år. 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. Kurset er tilpasset
både personer med en bipolar lidelse og deres pårørende. Det er kun 15 plasser. Kurset er
for medlemmer da det er stor etterspørsel og nesten alltid fulltegnet. Både etterspørsel og
evalueringer som deltagerne fyller ut etter kurset, viser at medlemmene er svært fornøyde
med kurset.

Pårørendesenteret i Oslo, den 12. - 13. februar 2020
Scandic Hotel Solli plass i Oslo, den 8. - 9. oktober 2020

Bildetekst: Her fra mestringskurset i februar 2020.
Fra venstre: Cecilie Finsal, Svein Nygaard og Siv Elin Odinskjold
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Likepersonstjenesten - Noen å snakke med?

Ved årsskifte til 2021 var det totalt blitt gjennomført 144 samtaler gjennom tjenesten. Som
grafikken viser er dette en enorm økning med 100 samtaler mer enn i 2019 hvor vi totalt
hadde 44 samtaler.

Da koronaen først inntraff opplevde vi et ekstra stort trykk både på kontortelefonen og i
likepersonstjenesten. Mange hadde et større behov enn vanlig for å snakke med noen.
Likepersonstjenesten er normalt sett en gratis medlemstjeneste, men vi valgte i år å åpne
den opp for også ikke-medlemmer i tre omganger da nedstengningene var som værst. Vi
ser tydelig at de fleste samtalene ble avholdt i disse månedene; mars, april, november og
desember.

Likepersonstjenesten er en tjeneste hvor man kan bestille en 1:1-samtale med en frivillig
likeperson som har bestått kurs i foreningen. En viktig effekt av ordningen er å vise
vedkommende at han/hun ikke er alene, utveksle erfaringer, men også å identifisere
personer med akutte selvmordstanker og veilede disse til hjelpeapparatet.
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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. I 2020 har vi bl.a. hatt representanter i brukerrådet på Akuttpsykiatriske på Ullevål og i
brukerrådet til NORMENT. 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 løpet av året har vi hatt workshop i å holde erfaringsforedrag for våre frivillige, og har hatt
frivillige representanter som har holdt foredrag på Bipolarskolen i Ålesund, DPS i
Haugesund, for Psykologiforeningen og på våre egne webinarer og mestringskurs.

Prosjekter

I 2020 har det pågått to prosjekter som Bipolarforeningen i 2019 fikk midler til fra Stiftelsen
Dam ved søknader gjennom Rådet for psykisk helse. Støtten var på totalt 727 000 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: Fem mestringsfilmer om bipolar lidelse
Fire av fem filmer ble produsert og lansert i 2020. Den femte
filmen har blitt utsatt grunnet nedsatte produksjonsmuligheter
under koronapandemien. På Facebook har det vært brukt
målrettet annonsering som har gitt utslag i hele 1 256 813
avspillinger, der 809 278 personer har sett mer enn 3
sekunder. Over 30 000 personer har klikket inn på en
landingsside tilknyttet filmene med mer informasjon om bipolar
lidelse.

AVIA Produksjonsselskap har gjennomført annonseringen for
oss og de rapporterer at engasjementet har vært langt over
gjennomsnittet. Det tyder på at innholdet er godt og nyttig for
folk.
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Skjermbilde fra film 1: “Hva er bipolar lidelse?”

Skjermbilde fra film 2: “Åpenhet om bipolar lidelse”

Skjermbilde fra film 3: “Mestringsfilm om kosthold og søvn”

Skjermbilde fra film 4: “Hva er en forebyggingsplan ved bipolar lidelse?”
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Prosjekt 2: Tre temakvelder om skam, selvmord og vanskelige
familierelasjoner

Skjermbilde fra temakvelden om Selvmord av styreleder Marianne Secher som holdt erfaringsforedrag

Prosjektet om tre temakvelder ble gjennomført i samarbeid med NORMENT - Norsk senter
for forskning på mentale lidelser. Den første temakvelden om “Skam” ble avholdt i 2019, de
to andre i 2020. Temakvelden “Selvmord” ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo den 30.
januar. For en fullsatt Wergeland-sal, med rundt 170 deltagere, holdt blant annet styreleder
Marianne Secher og styremedlem Stig Bech hvert sitt innlegg. Fredrik Walby fra NSSF,
Veronica Poer fra LEVE og Erlend Mork fra TIPS Sør-Øst var også med på å gjøre kvelden til
et sterk og viktig arrangement for Bipolarforeningen. Opptak av kvelden ligger på YouTube
og har per mars 2021 over 1200 visninger.

Temakvelden “Vanskelige familierelasjoner” ble grunnet koronapandemien gjort om til et
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digitalt webinar. Webinaret fikk navnet “Familierelasjoner og bipolar lidelse”, ble avholdt 3.
desember og hadde rekordmange deltakere. NORMENT deltok som samarbeidspartner og
stilte med fagperson.

Over 2000 meldte seg på webinaret, og ca. 700 deltakere så webinaret live. Vi fikk også
høre av flere at de så på webinaret sammen med familiemedlemmer. I evalueringen fikk vi
mange gode tilbakemeldinger, spesielt på at vi hadde med en ekte familie som åpent
snakket om sine utfordringer med bipolar lidelse.

Skjermbilde av panelet som svarte på spørsmål om familierelasjoner + konferansier Pia Pedersen

Opptaket av alle temakveldene ligger på foreningens YouTube-kanal. Disse har blitt sett ca.
6000 ganger i ettertid.

Markeringer

Bipolardagen 2020
Bipolardagen 2020 ble markert gjennom lanseringen av filmen om bipolare lidelser,
produsert i samarbeid med AVIA. Med god hjelp av samarbeidspartnere ble filmen delt 278
ganger, og hadde svært god organisk spredning på Facebook selve dagen.
Administrasjonen lagde en nettsak med oppfordring om å spre filmen og legge til en
Facebook-ramme for Bipolardagen på profilbildet sitt på facebook.

Markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging
Bipolarforeningen deltok for andre året som samarbeidspartner i markeringen av
Verdensdagen for selvmordsforebygging, den 10. september. Daglig leder representerte
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foreningen i en film om dagen som blant annet ble vist på NRK nyhetene den 10.
september.

Pårørendedagen
Den 22. september er den nasjonale pårørendedagen. Dagen ble startet opp i 2017 av
Pårørendealliansen med mål om å synliggjøre og løfte frem pårørendes situasjon. I år
markerte vi dagen gjennom kampanjen Hånd i hånd. I 10 dager opp mot pårørendedagen
postet vi tips og råd av og for pårørende på sosiale medier. Målet var å synliggjøre
pårørendes situasjon, vise at man ikke er alene og informere om rettigheter og
hjelpeinstanser.

Markering av Verdensdagen for
psykisk helse
Bipolarforeningen markerer årlig
Verdensdagen for psykisk helse som
er den 10. oktober. Markeringen i år
kunne ikke være fysisk, noe som førte
til at vi måtte tenke annerledes og til
slutt endte med å arrangere vårt
første webinar. 2020-temaet til
Verdensdagen var “Spør mer”. Vi
gjorde vår egen vri der vi lot
deltakerne på webinaret få stille sine
spørsmål om bipolar lidelse.

Det viste seg å være en stor suksess.
Vi hadde over 1000 påmeldte, og ca.
400 deltakere jevnt over. Til vår store
glede vant foreningen Kreativitetsprisen 2020, som er Verdensdagen for psykisk helse sin
hederspris til den deltakeren som markerer dagen best.

16



Bipolarforeningen 10 år
2020 var et jubileumsår for
Bipolarforeningen - vi fylte 10 år, og det
måtte selvsagt markeres! Det ble gjort på
flere måter.

1. Vi laget en film med hilsener fra kjente
personer med bipolar lidelse og
samarbeidspartnerne våre. Bildet til høyre
er skjermbilder av flere av deltakerne.

2. Vi hadde en egen jubileumskampanje
rettet mot nye medlemmer. I en periode
fikk nye medlemmer refleks og handlenett
tilsendt i posten dersom de meldte seg
inn. Det resulterte i 44 nye medlemmer.

3. Vi hadde en feiring med frivillige på
Frivilligsamlingen i oktober. Det ble holdt
taler, vi hadde et musikalsk innslag av Ole
Maa og det ble vist en lenger versjon av
jubileumsfilmen som var spesielt rettet mot
de frivillige i foreningen.
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Kommunikasjon og markedsføring

Nyhetsbrev

I 2020 ble det sendt ut 24 nyhetsbrev, som tilsvarer 2 brev i måneden. Det er over dobbelt
så mange som året før. Nyhetsbrev er en god kanal for målrettet kommunikasjon. I slutten
av 2020 ble det gjort mulig å sende segmenterte nyhetsbrev, der vi kan sende egne brev
mot medlemmer og egne mot følgerne. Dette gir et kjempepotensiale for
medlemsrekruttering. Ved utgangen av 2020 hadde vi ca. 1900 følgere av nyhetsbrevet,
derav ca. 900 som ikke er medlemmer. Disse har blitt rekruttert gjennom
påmeldingsskjema på nettsiden, og gjennom påmeldingene til webinarene med et eget
svar-alternativ om de vil følge nyhetsbrevet vårt.

Sosiale medier

Bipolarforeningen er aktive på sosiale medier. Vi har kontoer på Facebook, Instagram,
YouTube og LinkedIn. Det har spesielt blitt jobbet målrettet med kanalene Facebook og
Instagram.

Facebook har hatt en økning på 1286 nye følgere, til totalt 7914 følgere ved utgangen av
2020, en økning på 19,4%. Det finnes egne Facebook-grupper tilknyttet de fleste
treffstedene våre, hvor det legges ut informasjon fra trefflederen(e) på stedet. Det er også
en egen gruppe for de registrerte frivillige i Bipolarforeningen.

Instagram har økt med 710 følgere til ca. 2100 følgere ved utgangen av 2020, en økning på
51%. Instagram-kontoen har fått en “makeover”, der det nå følges en strategisk plan for
posting av innlegg og rekruttering av følgere.
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Skjermbilder per 17.03.21 som viser den strategiske tilnærmingen med gjentagende grafisk uttrykk

Fundraising og gaver

Vi deltok for andre gang i aksjonen “Giving Tuesday” i 2020, som er en motreaksjon til Black
Friday der man samler inn penger til et godt formål. Årets formål gikk til inntekt for
likepersonstjenesten vår - markedsført med teksten “Bidra til at flere får noen å snakke
med”. Vi samlet inn 9600 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 med fundraising-aksjonen har vi fått
85 270 kr i gaver i form av bursdagsinnsamlinger og andre innsamlinger på Facebook og
Instagram, minnegaver, donasjoner på vipps og direkte til gavekontoen vår.

Medlemsrekruttering

Bipolarforeningen har hatt to kampanjer i 2020 for rekruttering av medlemmer. Den første
er nevnt under kapittelet om 10-årsjubileumet med et resultat på 44 nye medlemmer. Den
andre var vår årlige julekampanje i desember, der man kan melde seg inn for 100 kroner
istedenfor 250 kr. Denne kampanjen kjørte vi i flere former: Vi hadde for første gang
julekalender hver dag frem til jul der vi presenterte våre frivillige med oppfordring til å
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melde seg inn, og vi hadde målrettede annonser om å bli medlem. Kampanjen resultere i
hele 202 nye medlemmer, sammenlignet med 60 nye under kampanjen året før. Totalt har
Bipolarforeningen i 2020 kunnet ønske 246 nye medlemmer velkommen, som resultat av
vervekampanjer.

Skjermbilde fra Facebook av noen av kalenderlukene

Presseoppslag

Bipolarforeningen har i 2020 hatt flere store presseoppslag som har bidratt til positiv
synlighet for foreningen og avstigmatisering av diagnosen. I februar 2020 fortalte styreleder
Marianne Secher sin historie, som ble viet 12 sider i VG Helg og forsiden av magasinet. Den
16. september var fylkeskontakt i Vestland, Svein Nygaard, portrettert i VG i en sak som bar
tittelen “Ny norsk forskning: Armbånd avdekker depresjon", og frivillig i Vestfold og
Telemark, Monique Blaschek, hadde en sak i lokalavisa Varden. Året 2020 ble avsluttet
sterkt med et portrettintervju i Dagens Næringsliv av styremedlem Stig Bech som
fortalte åpent om livet med bipolar lidelse med forsidebilde og en episode i podcasten
Stormkast som av Petter Stordalen og Per Valebrokk ble kalt “det viktigste intervjuet i
Stormkasts historie”. Fylkeskontakt i Trøndelag Lene Sandvik Torgersen deltok i en
podcast-episode til St. Olavs Hospital om bipolar lidelse.
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Noen presseoppslag og podcaster i 2020:
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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. Gjennom medlemskap
og aktiv deltakelse i paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,
Frivillighet Norge og Rådet for psykisk helse bidro organisasjonen i 2020 til arbeidet for
samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke, arbeidet
for en helhetlig frivillighetspolitikk og bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner, et mer
inkluderende arbeidsliv, og psykisk helse i skole og barnehage. Gjennom foreningens
informasjonsarbeid på sosiale medier og på nettsiden vår, samt brukerrepresentasjonen i
ulike utvalg og råd, belyser Bipolarforeningen brukeres og pårørendes perspektiv og gir
forslag til forbedringer av tjenestetilbud. Bipolarforeningen fikk det første statlige tilskuddet
i 2013 og vi jobber stadig med å utvide vår interessepolitiske plattform for å få større
innflytelse. I oktober 2020 ansatte foreningen en kommunikasjonsansvarlig, hvor deler av
stillingen er tiltenkt arbeid med politisk påvirkning.

Representasjon på andres konferanser og møter

Digital inkluderingsdag i regi av Velferdsetaten i Oslo kommune
Møtet hadde tema “Nye digitale arbeidsmåter”. Daglig leder deltok den 23. april 2020.

Møte i regi av Helse- og omsorgsdepartementet om handlingsplan for forebygging av
selvmord
Styreleder Marianne Secher deltok den 18. juni 2020. Ledelsen i Bipolarforeningen sendte
inn innspill til handlingsplanen etter oppfordring fra HOD i etterkant av møtet..
Handlingsplanen ble lansert den 10. september 2020, på verdensdagen for
selvmordsforebygging.

Møte i regi av Velferdsetaten i Oslo Kommune
Møtet hadde tema “digitale verktøy og hvordan fysiske arrangement kan digitaliseres”.
Daglig leder deltok den 30. juni 2020
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Årsmøte i Rådet for psykisk helse
Daglig leder deltok som representant for foreningen den 25. november 2020

Møte med Undersøkelseskommisjonen (UKOM)
To representanter fra foreningen ga innspill til ny rapport om trygge pasientrom den 4.
desember 2020.

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 forskningsprosjekter i
NORMENT og Universitetet i Oslo søkt fra Forskningsrådet. Vi er også deltagende som
brukerrepresentanter i ulike utvalg og råd, blant annet som stakeholder i prosjektet
CoMorment, et internasjonalt forskningsprosjekt om sammenhengen mellom psykiske
lidelser og hjerte- og karsykdommer.

Bipolarforeningen har et tett samarbeid med Norsk senter for forskning på mentale lidelser
(NORMENT). Gjennom året har vi blant annet samarbeidet om temakveld om selvmord og
webinar om familierelasjoner. På disse arenaene får Bipolarforeningen tilgjengeliggjort
forskning for medlemmer og andre interesserte. En ansatt i NORMENT sitter i
prosjektgruppen for temakveldene, og vi søker alltid å formidle relevant forskning på
kveldene. En representant fra Bipolarforeningen sitter i brukerrådet til NORMENT, og rådet
er ledet av konsulent i NORMENT som også jobber som frivillig i Bipolarforeningen. Ved
begge mestringskursene våre har NORMENT stilt med fagpersoner til å holde foredrag om
bipolare lidelser.

Samarbeid og medlemskap

Bipolarforeningen samarbeider med:
Batteriet i flere byer, hvor det holdes åpne treff
Corporate Good
Depressionsforeningen i Danmark
Erfaringskompetanse
Fagpersoner til mestringskurs og webinarer
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
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LINK i Oslo og Trondheim
Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sandefjord medisinske senter
PIO – Pårørendesenteret i Oslo
Sandefjord Frivillighetssentral
Norsk Psykiatrisk forening ved leder 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 2020 er 3 559
178 kroner, hvilket er 1 517 673 kroner høyere enn i 2019. Dette skyldes delvis en stor
økning i bevilgningen fra Helsedirektoratet, hvor vi har fått ubrukte midler overført til
2021-regnskapet. Se note 1 i årsregnskapet for fullstendig oversikt over driftsinntektene.
Som vist i tabellen under har Bipolarforeningen også mottatt en økning i tilskuddsmidler fra
Bufdir og Helseforetakene. Totale medlemsinntekter for 2020 var kroner 296 000, som
grunnet medlemsveksten for 2020 er kroner 55 119 høyere enn året før. Sum
driftskostnader er kr 546 639 høyere enn i 2019. Økning skyldes i stor grad økning i kontor-
og lønnsutgifter som følge av ansettelse av kommunikasjonsansvarlig. Årsresultatet for
2020 viser et overskudd på kr 1 149 356, mot et overskudd på kr 178 391 i 2019.

Administrasjonen nedlegger mye arbeid i å utarbeide søknader og rapportere på disse
gjennom året. I 2020 har vi fått innvilget midler fra følgende:

Innvilget kr i
2020

Innvilget kr i 2019

Bufdir 630 882 487 540

Helsedirektoratet 3 000 000 600 000
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Helseforetakene:
Helse Sør-Øst
Helse Midt
Helse Vest
Helse Nord

83 000 62 000

Studieforbundet FUNKIS 1680 70 000

Velferdsetaten, Oslo Kommune 99 000 99 000

Stiftelsen Dam (utb. 2019 og 2020) 727 000 727 000

Gaver og donasjoner 85 270 295 383

Momskompensasjon 120 731 109 555

Dato: 9. april 2021

Marianne Secher Cathrine F. Smith Elisabeth Jensen

Styreleder Nestleder Styremedlem

Stig Bech Erik Fagereng Peter Anker-Nilssen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem
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	Årsberetning 2020 (1)



