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Introduksjon
Mange av Norges ungdomsorganisasjoner jobber med  
tematikk tilknyttet folkehelse og livsmestring. Ifølge  
Utdanningsdirektoratet er aktuelle områder innen temaet 
folkehelse og livsmestring «fysisk og psykisk helse, leve- 
vaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk 
og personlig økonomi». De utdyper videre at «verdivalg og 
betydningen av mening i livet, mellommenneskelige  
relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og 
å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også 
hjemme under dette temaet.»

Flere av ungdomsorganisasjonene arbeider aktivt med  
prosjekter som har lignende målsetninger eller som er rettet 
mot de samme målgruppene, og det kan være vanskelig å 
holde oversikt over alt som skjer på feltet. Denne  
kartleggingen ble til ut fra et ønske om å skape et bedre  
overblikk over disse prosjektene. Vi håper at å bli bedre kjent 
med hverandres prosjekter kan inspirere til tettere samarbeid 
på tvers av organisasjonene og styrke vår felles innsats på  
området.

Dette dokumentet består av en kort introduksjon av hver  
organisasjon, etterfulgt av en oversikt over organisasjonens 
aktive prosjekter relatert til folkehelse og livsmestring. Totalt 
er 29 prosjekter i 10 organisasjoner presentert. En rekke av 
ungdomsorganisasjonene vi har vært i kontakt med har  
oppgitt at de ikke har prosjekter knyttet til folkehelse og 
livsmestring på nåværende tidspunkt, men at de håper å 
starte opp prosjekter i fremtiden. Vi håper at denne  
oversikten kan komme til nytte for oss alle.

Tusen takk til alle som har bidratt til kartleggingen!

Oslo, september 2020 

Juvente
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blakors.no/for-barn-og-ungdom/bla-kors-ung/

Blå Kors Ung fokuserer på hverdagskompetanse, fysisk og  
psykisk helse, utdanning og fritidsaktiviteter. Organisasjonen 
har lokallag over hele landet der man kan bli med på spennende 
aktiviteter som speiderleirer, seiling, skating, motorklubber, turer 
ute i naturen og sosiale aktiviteter. Blå Kors Ung er en helt rusfri 
møteplass med trygge ledere som alltid er med på aktivitetene.

Aktivitet, hjem og opplæring (AHO)

Å hjelpe barn og ungdom som av økonomiske eller sosiale  
årsaker står i fare for å - eller faller utenfor andre organiserte  
fritidstilbud og dermed er i større fare for selv å utvikle  
økonomiske, sosiale, psykiske eller rusrelaterte problemer.

Barn og ungdom fra alle miljøer og samfunnslag.

I prosjektperioden skal minst 800 barn og ungdom motta  
opplæring og kompetanseheving innen sosiale ferdigheter,  
psykisk helse, ernæring, trening eller kosthold. I Kristiansand 
skal vi også - som pilotby - fokusere ekstra på fysisk trening og 
helse og målet er at omlag 100 utvalgte unge skal få opplæring 
i kroppsbeherskelse og trening via parkour og skating i våre 
lokaliteter der. Gode resultater derfra vil søkes overført til de  
andre AHO-byene. I prosjektperioden skal omlag 2000 unge  
tilbys et aktivt, inkluderende og utviklende fritidstilbud i sitt 
lokale miljø. Tilbudet skal tilpasses lokale behov, men alltid  
inneha kjerneverdiene i prosjektet. Aktivitetene skal fortsatt være 
både eksterne som kino, sportsaktiviteter, kulturelle opplevelser, 
friluftsliv og interne som tilbereding og samvær rundt måltider, gi 
kunnskap og ernæring og kosthold, samvær med hverandre og 
med trygge voksne, Gaming, skolearbeid og så videre.

Finansiert med midler fra Bufdir. Blå Kors.
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hlf.no/hlfu

HLFU er en aktiv og levende organisasjon for ungdom og unge 
voksne med ulike former for hørselsutfordringer. HLFU 
organiserer aktiviteter for ungdom og unge voksne opp til 35 år 
og har i dag 9 aktive lokallag, i tillegg til det sentrale arbeidet. 
Som interesseorganisasjon for ungdom og unge voksne med 
hørselsutfordringer er HLFU opptatt av å skape rehabiliteren-
de tilbud og miljøer hvor dårlig hørsel er normalt, gjennom kurs, 
seminarer, arrangementer og leirer. Ungdom og unge voksne 
med hørselsutfordringer skal få oppleve mestring og tilhørighet.

«En tryggere hverdag» - Utvikling av varslings- 
applikasjon for hørselshemmede på smarttelefoner

Å utvikle en applikasjon til smart-telefoner som skal fungere som 
et hjelpemiddel for hørselshemmede. Applikasjonen skal varsle 
om farer og lyder i omgivelsene og være en bidragsyter i å f 
orenkle hverdagen til hørselshemmede, samt forebygge mulige 
skader og tap av liv.

Primært vil prosjektet rette seg mot personer med hørsels- 
utfordringer, samt døve, mellom 13 –35 år. Sekundært vil  
prosjektet komme alle hørselshemmede til gode, uansett  
aldersgruppe. Bruken av smarttelefoner er i dag svært utbredt  
og ved å benytte seg av allerede eksisterende teknologi vil vi 
kunne tilby store deler av Norges 700 000 personer med en eller 
annen form for hørselsnedsettelse, et lett tilgjengelig hjelpe- 
middel.  

HLFU får stadig henvendelser fra vår medlemsmasse om at 
de ikke får med seg viktige varsler og meldinger ved fare eller 
daglige situasjoner. At det å ha en hørselsutfordring og/eller å 
bruke hørselsteknisk utstyr fører til at personer ikke får ivaretatt 
sin personlige sikkerhet, eller kan fungere optimalt i dagliglivet, 
er svært beklagelig. Dette fører ofte til en utrygg og ubehagelig 
hverdag for svært mange. Å gjøre hverdagen enklere for unge 
hørselshemmede er noe HLFU har jobbet med over flere år og vi 

Blå Kors Ung Hørselhemmedes Landsforbunds Ungdom
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BedreUten

Å redusere alkoholbruken blant ungdom og å bidra til at det skal 
være lettere å velge alkoholfritt.   

Ungdom og unge voksne, med et spesielt fokus på studenter.  

Alkohol er en stor risikofaktor for skader, ulykker og helse- 
problemer for unge mennesker. BedreUten setter fokus på 
mangfoldet av gode alkoholfrie drikkevarer og oppskrifter, og 
forsøker å skape mer aksept for å velge alkoholfritt. Vår fremste 
kanal for å gjøre dette er Instagram. Gjennom samarbeidet med 
Lykkepromille ønsker vi å nå flere studenter og være med på å 
minske drikkepresset slik at ingen skal droppe sosiale student- 
arrangementer på grunn av en forventing eller et press om å  
drikke alkohol. Vi ønsker at alle, både de som drikker og de som 
ikke drikker alkohol, skal være bevisst på at det er helt greit å 
bytte ut ‘fredagspilsen’ med noe annet, og at uansett hva man 
velger skal man føle seg inkludert. I 2020 utvikler vi en veileder 
med fokus på alkoholfrie drikkevarer og inkludering som skal  
distribueres til alle studentbarer i landet. Vi skal også arrangere 
flere events i samarbeid med Lykkepromille, hvor vi skal ha  
alkoholfrie barer og prøvesmaking.

Lykkepromille ved Studentsamskipnaden i Trondheim.  

Edruss

Å endre ruskulturen i russetiden for å sørge for at de av oss som 
er russ skal kunne ta sine egne valg tilknyttet russetiden, og at 
ingen skal føle på en forventning eller et press om å måtte drikke 
alkohol for å være en av gjengen. 

Alle som deltar i russefeiringen

Edruss er en forebyggingskampanje rettet mot russ for å  
redusere den rusrelaterte risikoen ved russefeiringen. Edruss skal 
gjennom aktiv tilstedeværelse med synlige, edru russ,  
informasjon og forebyggende innsats begrense den rusrelaterte 
risikoen ved russefeiringen gjennom å påvirke russestyrenes 
knuteregler, motivere og veilede russen, tilby alternativer, samt 

Samarbeidspartnere

Nettside

Om  Juvente

ser at det er et økende behov og etterspørsel etter ulike hjelpe- 
middel. Vi ønsker derfor å løfte det hele opp et nivå, gjennom å 
lage en applikasjon for smart-telefoner, som forenkler det å ha en 
hørselsutfordring, uavhengig av alder og bosted. 

HLFUs applikasjon skal gi viktig støtte i ulike situasjoner i  
hverdagen, ved å behandle ulike typer lyder fra omgivelsene som 
brukeren selv ikke er i stand å høre/kjenne igjen og varsle  
brukerne gjennom push-varslinger (tekst på skjerm) kombinert 
med vibrerende varsling og blinkende lys. Om brannalarmen går 
på et hotell, hjemme, på skole eller jobb, vil applikasjonen fange 
opp signalet og telefonen begynner å vibrere, varsle med  
blinkende lys og tekst. I trafikken vil applikasjonen kunne varsle 
om utrykningskjøretøy nærmer seg eller varsle om lydsignal fra 
andre medtrafikanter. Som et hjelpemiddel vil applikasjonen også 
kunne bidra til forenkle og varsle om praktiske ting i hverdagen 
som at det ringer på dørklokken, at innbruddsalarmen går, lyder 
fra ulike husholdningsmaskiner, at fasttelefonen ringer, barnegråt 
eller husdyrlyder. 

Stiftelsen Dam

juvente.no

Juvente er en organisasjon av, for og med ungdom. Vi ønsker å 
gi medlemmene våre verktøyene de trenger til å ta selvstendige 
valg og skape en trygg ungdomstid for seg selv og de rundt seg. 
Vi jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å 
skape gode og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet. En 
viktig målsetning er å minske drikkepresset i samfunnet. Mange 
av medlemmene våre er med for å ha en arena der de vet at det 
ikke drikkes alkohol, der de blir akseptert for å være de de er, og 
være med samlinger der de møter ungdommer fra hele landet.

Juvente
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sørge for mediedekning. Prosjektet arbeider også for at det skal 
bli høyere aksept for å ikke drikke i russetiden, og å øke  
inkluderingen av de som velger å drikke lite eller ingenting. 

Ung i trafikken – ingen venner å miste.

Opp til meg

Å gi ungdom kunnskap og verktøyene de trenger for å ta  
selvstendige valg, reflektere rundt normer for alkohol og rus, 
opptre inkluderende og skape en trygg ungdomstid for seg selv 
og de rundt seg.

Ungdom i alderen 12 til 17 år.

Opp til meg er et kunnskaps- og livsmestringsprosjekt under  
utvikling. Ungdommer vil få opplæring i et interaktivt  
undervisningsmateriell og reise rundt til skoler, konfirmasjons-
grupper og andre ungdomsgrupper for å lede refleksjons- og 
diskusjonsøvelser rundt tematikken ungdom, alkohol og rus. 
Gjennom tilgang til ungdomsrettet og forskningsbasert  
informasjon og ung-til-ung-metodikk, med fokus på refleksjon 
rundt det å ta gode valg for seg selv, ønsker vi å nå ungdommene 
før de debuterer med alkohol. Prosjektet skal endre holdninger 
gjennom kunnskap om rusmidler og styrke ungdoms tro på egen 
vurderingsevne. Opp til meg er en videreutvikling av prosjektet 
Kolon, og vil lanseres mot slutten av året. Sammenlignet med 
Kolon vil Opp til meg øke fokuset på livsmestring, normkritikk 
og inkludering, og det nåværende Juvente-prosjektet «La oss 
snakke om» med nettside og podkast vil integreres i en mer  
helhetlig undervisningspakke. Dette vil bli gjort tilgjengelig for 
både interne og eksterne undervisere gjennom en egen nettside.

Flere skoler rundt i landet

Livsmestringskonferansen

Gjennom Livsmestringskonferansen ønsker vi å skape økt fokus 
på det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring gjennom 
kompetanseheving hos elever og ansatte i ungdomsskolen. Vi vil 
i tillegg gi elevene kompetanse på ung-til-ung-arbeid og å legge 
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til rette for denne undervisningsformen hos de deltakende  
skolene. 

Elever og ansatte i ungdomsskolen.

Livsmestringskonferansen er en nyskapende tilnærming til 
livsmestringsarbeid i skolen. Gjennom kompetanseheving hos 
elever og ansatte i ungdomsskolen får de deltakende skolene økt 
sitt fokus på det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i 
de nye læreplanene. I tillegg til spennende foredrag og 
workshops om temaer som mental helse, kjønn og identitet, 
seksualitet, kroppspress og selvfølelse får elevene også 
kompetanse på ung-til-ung-arbeid for å kunne lede livsmestring-
sopplegget «Trygg identitet» for medelevene sine i etterkant av 
konferansen. De ansatte følger et eget løp som gir dybde- 
kompetanse innen folkehelse og livsmestring som nytt  
tverrfaglig tema i skolen. Årets konferanse skulle være en  
videreføring av Lifeskills-konferansen i fjor, men den første med 
elever og ansatte som målgruppe. Den måtte dessverre avlyses/
utsettes på grunn av coronaviruset. Vi håper vi får arrangert  
konferansen mot slutten av året.

En rekke organisasjoner skulle ha bidratt på konferansen i april, 
og har meldt interesse for å stille opp ved nye datoer. Disse  
inkluderer Mental Helse Ungdom, Skeiv Ungdom, Unge  
Funksjonshemmede, Ungdomsgruppa til Sex og Samfunn, Press, 
Juba, Sex og Politikk, og Kompetansesenter for Livsmestring og 
Folkehelse.

Skjenkekontrollen

Skjenkekontrollen er en alkoholpolitisk kampanje med to formål. 
Det første er å sette fokus på problemet med alkoholsalg til 
mindreårige, samt skape debatt om ansvar for ansvarlig alko-
holhåndtering. Det andre er å arbeide for gode og effektive al-
koholpolitiske virkemidler for å forhindre mindreåriges tilgang til 
alkohol.   

Butikkjeder, kommuner, nasjonale myndigheter og den generelle 
befolkningen.  

Samarbeidspartnere
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Skjenkekontrollen er et prosjekt drevet av frivillige kontrollører og 
kontrollansvarlige som kontrollerer dagligvarebutikker og  
vinmonopol for å sjekke om de selger alkohol til mindreårige. 
Kontrollørene er mellom 13 og 16 år gamle, med unntak av de 
som kontrollerer vinmonopol. Sistnevnte er 17 år gamle, og 
forsøker å kjøpe varer med 20 års aldersgrense. Alle  
kontrollansvarlige er over 18 år, og er til stede for å sjekke at 
kontrollene foregår i henhold til retningslinjene til Juvente. De 
kontrollansvarlige fyller inn kontrollskjemaer hvor de spesifiserer 
om forsøkene endte i salg eller ikke-salg. Hvert år produseres 
en rapport som viser hvor ofte og hvor kontrollørene har fått 
kjøpe alkohol. I 2019 fikk de mindreårige kjøpe alkohol i 18,5 % av 
forsøkene. Resultatene brukes til å skape debatt for ansvarlige 
alkoholhåndtering og strengere retningslinjer for salg av alkohol. 

Ingen

mentalhelseungdom.no

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisas-
jon for barn og unge opp til 30 år. Organisasjonen jobber for økt 
åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og 
et bedre psykisk helsetilbud. MHUs verdier er Mot, Åpenhet og 
Likeverd, og målet er at alle barn og unge i Norge skal ha en best 
mulig psykisk helse. 

NB! Mental Helse Ungdom har en stor prosjektportefølje hvor alle 
prosjektene er tilknyttet psykisk helse og dermed også folke-
helse og livsmestring. Til denne oversikten har vi plukket ut fem 
av prosjektene som vi tenker det er nyttig for de andre ungdom-
sorganisasjonene å bli bedre kjent med. For en full oversikt over 
MHUs prosjekter, se mentalhelseungdom.no

Kort beskrivelse
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Om  Mental Helse  
Ungdom

Fler som lytter

Å forebygge psykiske helseproblemer hos ungdom gjennom å 
etablere lavterskel samtaletilbud for ungdom og unge voksne i ti 
av landets kommuner.

Barn og unge med psykiske plager.

Det er frivillige studenter fra ulike helsefagsretninger som drifter 
samtalerommene, og for å sikre faglig forsvarlighet veiledes de 
av en erfaren kommunalt ansatt med tilsvarende fagbakgrunn. 
I 2020 drifter vi samtalerom i Oslo, Drammen, Trondheim, Asker, 
Stjørdal og nye Øygarden (Bergen) kommune. I 2019  
gjennomførte 11 frivillige psykologstudenter om lag 534 samtaler 
med 175 unge i Trondheim, Asker, Oslo og Drammen. I 2020  
forventes en ytterligere økning da også Stjørdalen og nye 
Øygarden kommune vil etablere tilbudet.

Stiftelsen Dam

God helse, ikke sosial kontroll

Å få mer kompetanse om den sosiale kontrollen unge menn med 
innvandrerbakgrunn kan oppleve, i hvilke relasjoner dette skjer 
og hvordan kontrollen påvirker deres psykiske helse, samt å få 
mer kompetanse om tematikken sett fra hjelpeapparatets side.

Unge menn mellom 18-26 år med innvandrerbakgrunn som selv 
har opplevd/opplever sterk kontroll.

At unge kvinner med innvandrerbakgrunn utsettes for negativ  
sosial kontroll har det blitt rapportert om i en årrekke, og flere  
tiltak har blitt satt i gang for å møte dette problemet. At unge 
menn med innvandrerbakgrunn utsettes for lignende sosial  
kontroll har det vært adskillig mindre fokus på. Vi ønsker å få mer 
kompetanse i hva slags sosial kontroll unge menn med  
innvandrerbakgrunn opplever, i hvilke relasjoner dette skjer og 
hvordan kontrollen påvirker deres psykiske helse. Vi ønsker også 
å få mer kompetanse om tematikken sett fra hjelpeapparatets 
side. Likestillingssenteret KUN gjennomfører studiet på oppdrag 
av Mental Helse Ungdom, og tilegner seg kompetanse på feltet 

Mental Helse Ungdom
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gjennom litteratursøk, intervju av informanter i målgruppa og 
fokusgruppeintervju med personer som jobber med målgruppa. 
Prosjektet vil resultere i en rapport og en veileder for å skape  
dialog og spre kunnskap gjennom kompetanseheving hos  
foreldre, skole og religiøse miljø.

KUN.

Psykt normalt

Å gi ungdom psykisk helsefremmende kompetanse, fylle et infor-
masjons-tomrom, samt hjelpe unge med å ta gode valg til fordel 
for egen og andres psykiske helse gjennom et medium hvor de 
tilbringer mye tid.

Ungdom mellom 13 og 18 år.

Mental Helse Ungdom ønsker å være en aktør som retter seg 
mot barn og ungdom også på internett, hvor vi kan ha en positiv 
tilstedeværelse for å forebygge og bedre den psykiske helsen til 
unge. Derfor skal vi starte opp en YouTube-kanal hvor vi kan spre 
kunnskap og kompetanse som barn og ungdom kan benytte seg 
av. Kanalen skal også tilby et felleskap hvor ungdom kan møte 
likesinnede som opplever det samme, som kan være med på å 
redusere ensomhet og lette på belastningen det er å stå i van-
skelige perioder.

Stiftelsen Dam

Rettighetstelefonen

Å styrke unge voksnes rettsstilling i samfunnet gjennom å veilede 
og besvare alle juridiske spørsmål helt gratis og helt anonymt.

Vi hjelper personer og pårørende i alle aldre, men hovedmål- 
gruppen vår er unge voksne. 

Det kan være utfordrende og komplisert å forstå hva man har rett 
til og hvor man kan få hjelp. Rettighetstelefonen er opprettet for 
å veilede og besvare alle juridiske spørsmål helt gratis og helt 
anonymt. Telefonlinjene er bemannet av frivillige jusstudenter og 
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jurister som hjelper innringerne etter beste evne hver tirsdag og 
torsdag ettermiddag. Nytt i 2020 er at en chattjeneste 
implementeres i Rettighetstelefonen.

Ingen

Unge samers psykiske helse

Å danne nytt kunnskapsgrunnlag om unge samer og deres  
psykiske helse. Spesielt stor vekt blir lagt på beskyttende  
faktorer, men også hvilke risikofaktorer som er aktuelle

Samisk ungdom og andre som drar nytte av kunnskapen.

Norges urbefolkning, samene, har i lang tid vært utsatt for  
strukturelle overgrep. Disse overgrepene har satt dype spor hos 
den samiske befolkningen, og mange samer lever fremdeles i dag 
med ettervirkningene av undertrykkelse og en hard assimilering. 
Forskning viser at samer er mer utsatt for diskriminering og hets, 
og resultater av det kan man også se i selvmordsforebyggende 
plan, der selvmord er et stort folkehelseproblem. Spesielt blant 
urbefolkning i Arktis. Gjennom prosjektet skal det gjøres  
kvalitative og kvantitative kartlegginger, som ser spesielt på 
beskyttelses- og risikofaktorer blant unge samer.

Forskere ved UiO og UiT har ansvaret for innsamling av data og 
skriver rapport på bakgrunn av funnene.

Samarbeidspartnere
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nbfu.no

NBfU er en organisasjon av og for svaksynte og blinde  
ungdommer. Gjennom likepersonsarbeid og habilitering på lokale 
og landsdekkende kurs og aktiviteter, samt interessepolitisk  
engasjement, jobber vi for full samfunnsmessig likestilling og  
sosial inkludering av synshemmede.

"Jeg er Johanne" (bok)

Å gi leserne økt innsikt om psykiske og fysiske belastninger og 
gleder hos et menneske med funksjonshemninger.

Boka er først og fremst tenkt utgitt med tanke på allmenn- 
heten og lesere i alle aldre. Den egner seg imidlertid også godt 
som hjelpemiddel i opplæringen om psykisk og fysisk helse i 
grunnskolen og i videregående skoler. I tillegg vil profesjoner /
faggrupper innen utdanning og helse ha nytte av boken som 
utgangspunkt for samtaler og refleksjoner sammen med elever /
klienter. Boka vil også egne seg som lydbok.  

I boka møter man Johanne, som ble blind og fikk operert bort 
hypofysen som følge av to kreftoperasjoner i hodet. Boka vil gi 
leserne økt innsikt om psykiske og fysiske belastninger og  
gleder hos et menneske med funksjonshemninger, og den har 
også som intensjon å gi leserne kunnskap om hvor mye deres 
egen væremåte betyr for den funksjonshemmedes livskvalitet.

Johanne, hovedpersonen, prosjektleder (privatperson), forfatter 
Niels Songe-Møller og bildekunstner Frank Brunner (stiller  
vederlagsfritt sine kunstverk til disposisjon i bokprosjektet.

Goalballsatsning i Norge

Goalball er en idrett for synshemmede, og en egen gren i 
Paralympics. Vi ønsker å etablere goalball i Norge da  
medlemmene våre savner tilbudet (det er stort i England, 
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Danmark, Sverige etc. og det var tidligere flere lag i Norge).

Synshemmede barn og ungdommer, sekundært; i alle aldre (også 
åpent for seende).

Vi kjører et toårig prosjekt med mål om å få i gang goalball i Oslo 
og i Greåker. Man er også i startfasen i region midt (Trondheim).

Hodr IL i Oslo, og i dialog med Greåker IL. Enkeltmennesker med 
trenerbakgrunn fra idretten.

Ledsagertjenester i idretten (uoffisiell arbeidstittel) 

Å inkludere flere synshemmede barn og ungdom i idretten og 
friluftsliv.

I første omgang synshemmede barn og ungdom. Forhåpentligvis 
kan dette på sikt inkludere andre funksjonsnedsettelser.

Våre medlemmer ønsker å kunne delta i idrett på lik linje med  
andre, og vi har i flere år sett at det er et stort behov for  
ledsagere. Dagens ordning er kostbar for hver enkelt utøver og 
tilbakemeldingene vi får er at det ikke er et fungerende system. 
Dette ønsker vi å gjøre noe med, og ønsker å starte et pilot- 
prosjekt med flere organisasjoner. Tanken er en ledsager- 
database der både de som har behov og de som ønsker å stille 
som ledsager, kan registrere seg. Vi ser også på muligheten til å 
potensielt gå inn med informasjon om hva ledsagerrollen  
innebærer, hvilke krav som stilles for hver idrett osv.

Vi er helt i oppstartsfasen og er i dialog med fem-ti organisasjon-
er. Vi ser for oss å starte med et «tenke høyt sammen»-møte til 
høsten.

Utseende for ikke-seende

Gjøre våre medlemmer mer komfortable i klær, sminke, finne sin 
egen stil. Psykisk helse, selvfølelse, selvtillit.

Synshemmede barn og ungdommer (egne medlemmer).

Norges Blindeforbunds Ungdom
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Bakgrunnen til at vi arrangerer dette kurset er at mange unge  
opplever i dag et stort press på hvordan man skal se ut og kle 
seg. Som ung og synshemmet er dette enda vanskeligere å leve 
med og kan føre til ekstra stress og utfordringer i hverdagen. 
Tenk deg følelsen av å ikke kunne se deg selv i speilet hver  
morgen. Tenk deg at du alltid må stole på dama i butikken om 
hvorvidt du kler den eller den fargen best. Vi må stole på andre 
hele tiden, da vi ikke har de samme mulighetene som andre til 
å vite hva som er pent og ikke.  Det at vi ikke har fått tilegnet 
oss den kunnskapen vi i dagens ungdomskultur trenger for å bli 
godtatt og akseptert med tanke på utseende og «hvordan kle 
seg riktig» kan man lett føle seg utenfor. Mange medlemmer har 
derfor ønsket et kurs som satte fokus på utseende.  
Arrangementet vil bidra til å gjøre de unge mer selvsikre både i 
skole, familiesammenheng, med venner og kanskje også fysiske 
møter etter nettdating. Vi vil også legge vektbalansen mellom å 
spørre om hjelp og prøve seg frem på egenhånd. Som syns- 
hemmet er det i mange tilfeller viktig å høre på andre når det 
gjelder klær, sminke og mote, men man må aldri glemme sin egen 
stil og det man selv er komfortabel med.

Ingen

Friluftslivets år (under utarbeidelse/søknad)

Å øke tilgangen for synshemmede ungdom til friluftsliv på deres 
premisser.

Synshemmede barn og ungdom (egne medlemmer, samt en leir 
for deltagere fra de nordiske landene).

Vi ønsker å arrangere tre leirer med fjellturer, padling, fisking 
og overnatting ute i naturen. Vise at funksjonsnedsettelser ikke 
trenger å være et hinder. Planen er å gjennomføre dette i 2021 
dersom vi får tilsagn.

Får vi godkjent prosjektet vil DNT/DNT Ung være en samarbeid-
spartner. Vi har på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til flere.
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press.no

Press er ungdomsorganisasjonen for deg som er mellom 13 og 25 
år og er engasjert i urettferdighet, bryr deg om hvordan verden 
behandler andre og blir sint når barns rettigheter brytes! I Press 
tar vi brudd på barns rettigheter personlig. Vi tar utgangspunkt i 
FNs barnekonvensjon i alt vi gjør, og er en religiøs og partipolitisk 
uavhengig organisasjon.

Gullbarbie 

Å sette fokus på hvordan bedrifter, og spesielt reklame- og  
mediebransjen, tjener penger på å fremme idealer som er eller 
kan være skadelig for barn og unge. Spesielt dreier kampanjen 
seg om å ansvarliggjøre markedsføring som spiller på følgende: 
ensidige skjønnhetsidealer, gammeldagse kjønnsroller og  
unødvendig seksualisering.

Barn og unge under 25 år. 

Med Gullbarbie ønsker vi både å ansvarliggjøre reklame- og  
mediebransjen, få politikere til å gjennomføre tiltak for å gjøre det 
vanskeligere å drive denne markedsføringen mot barn og unge i 
Norge, og informere og opplyse barn og unge om hvordan  
bransjen spiller på uoppnåelige idealer for å få de til å kjøpe  
produktene. Videre ønsker kampanjen å sette fokus på  
markedsføring, kroppspress og psykisk helse blant barn og unge 
i den offentlige debatten. Ungdom stemmer frem hvem de mener 
er best på å få ungdom til å føle seg verst.

Ingen

Co-Create

Forebygge overvekt blant ungdom i Europa gjennom å få ny 
kunnskap om temaet og involvere og 'empower' ungdom.  
Vi jobber på strukturelt nivå.
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Ungdom mellom 16 og 19 år.

Co-Create er et europeisk forskningsprosjekt. Prosjektet består 
av 10 arbeidspakker, der flere av disse innebærer at ungdom 
direkte skal involveres. En av prosjektaktivitetene er å opprette 
flere lokale ungdomsallianser i fem ulike europeiske land, som 
skal få opplæring i temaet samt forskningsmetoder slik at de kan 
utvikle politikkideer som kan forebygge overvekt.

Universitetet i Oslo, Universistetet i Amsteram, EAT og ni  
andre forskningsinstitusjoner/organisasjoner. 
Mer info finnes her: https://www.fhi.no/en/studies/co-create/

rodekors.no/om/ungdom/

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for ungdom i alderen 13-30 
år og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde 
Kors. I tillegg til prosjektet under driver Røde Kors Ungdom med 
flere aktiviteter som kan relateres til folkehelse og livsmestring, 
som sosiale møteplasser for ungdom, seksualopplysning,  
ungdomsutveksling og kampanjearbeid.

Kompis

Å bidra til sosial inkludering av ungdom.

Ungdommer mellom 13-39 år (det finnes lokale tilpasninger av 
aldersmålgruppen. Aktiviteten har et særlig fokus på å inkludere 
ungdommer som er nye i Norge.

Kompis er en sosial inkluderingsaktivitet i regi av Røde Kors  
Ungdom som har som mål å forebygge og hindre utenforskap 
blant ungdom. Aktiviteten ønsker å skape gode inkluderings- 
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prosesser i norske lokalmiljøer gjennom å lage møteplasser for 
ungdom hvor de kan få sosialt nettverk og bli kjent med  
hverandre. Aktiviteten skal inkludere ungdommer som er nye i 
Norge og har som mål å bidra til at denne gruppen skal bli kjent 
med norsk ungdomskultur og få praktisert norsk språk.  
Aktiviteten består av to underaktiviteter; kompisgrupper og 
kompiskvelder. I kompisgrupper blir deltagere og frivillige koblet 
sammen i grupper, basert på alder og interesser, som møtes 
regelmessig over et semester. Målet med kompisgruppene er å 
skape vennskap og gi ungdommer mulighet til å utvide sitt  
sosiale nettverk. Kompiskvelder er åpne sosiale møteplasser hvor 
ungdom møtes og gjør ulike aktiviteter. Dette er et lavterskel- 
tilbud hvor man ikke trenger å melde seg på eller forplikte seg 
til deltagelse over tid. Målet med kveldene er å gi ungdommer 
en møteplass hvor de kan bli kjent med andre ungdommer og få 
venner. Kompisgrupper og kompiskvelder er de vanligste  
formene for kompisaktiviteter, men det er også rom for andre 
innovative metoder og at organiseringen av aktiviteten tilpasses 
lokale behov.

IngenSamarbeidspartnere
Røde Kors Ungdom
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skeivungdom.no

Skeiv Ungdom er en medlemsorganisasjon som er åpen for alle 
under 30, både homofil, bifil, lesbisk, trans- og skeiv ungdom, og 
de som støtter vårt arbeid. Vi er politisk uavhengige og livs- 
synsnøytrale. Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til  
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

En rusfri og rusforebyggende skeiv ungdoms- 
bevegelse

Prosjektet skal redusere negative konsekvenser av rusbruk blant 
skeive. Prosjektet skal også sørge for at vi tilbyr gode rusfrie 
alternativer til målgruppen vår, i form av rusfrie arrangementer og 
fritidstilbud. Prosjektet skal også sørge for kompetanseheving i 
LHBTI, rus og psykisk helse internt, og hos eksterne aktører.

LHBTIQ+ ungdom i Norge, samt aktuelle aktører, som møter 
disse ungdommene. I tillegg vil vi legge til at alle internt i Skeiv 
Ungdom også får nytte av dette prosjektet.  

Et prosjekt som setter rus og psykisk helse på agendaen i  
LHBTIQ+ samfunnet, og som videre informerer storsamfunnet om 
utfordringer knyttet til dette og hvordan vi kan møte dem.

FRI, Oslo Pride, Skeiv Verden, Salam, Chemfriendly, Helse- 
utvalget, Foreningen for human narkotikapolitikk, Foreningen for 
tryggere ruspolitikk, Sex & samfunn, PION, Juvente m.m. 

Restart

Gi kunnskap og kompetanse i normkritikk, kjønn og seksualitet i 
den norske skolen.

Skoleelever 5. trinn til 3. klasse videregående.

Restart er et landsomfattende undervisningstilbud om kjønns-  
og seksualitetsmangfold, med fokus på normkritikk.
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Ungdomstelefonen

Hjelpe unge LHBTIQ+ personer ved å besvare spørsmål om  
seksualitet og kjønnsidentitet – samt psykisk helse.

Unge under 30 år. 

Dette er en likepersonstjeneste som tilbyr samtaler over telefon 
eller chat om psykisk helse, seksualitet, kjønnsidentitet m.m.  
Tjenesten driftes i høy grad av frivillige telefon- og chatvakter.

Helseutvalget m.m.

Fagkoordinator - brukermedvirkning

Målsettingen er at unge skeive skal være aktive deltakere i 
beslutninger om egen helse, rettigheter og tjenester, og vårt mål 
er å være en sentral aktør på feltet.

Våre egne medlemmer og tillitsvalgte for å få gjennomslag internt 
i organisasjonen, samt opp i brukerråd både lokalt og nasjonalt.

Fagkoordinatoren skal bidra til at unge skeive stemmer blir hørt 
og får deltatt i brukerråd og andre referansegrupper slik at de 
kan være med å påvirke beslutninger som angår dem selv.   
Videre skal prosjektet drive med rekruttering og oppfølging av  
organisasjonens brukerrepresentanter og erfaringsformidlere, 
samt styrke deres faglige og organisatoriske kompetanse og 
jobbe for å øke innsats i lokale og nasjonale brukerråd og -utvalg 
innenfor offentlig tjenestevirksomhet og politikk.

Ingen
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snuorg.no

SNU er en ideell, partipolitisk- og religiøst uavhengig  
organisasjon, og åpen for alle mellom 13-30 år. Vi er medlem  
av en rekke paraplyorganisasjoner og nettverk. SNU jobber  
med en rekke temaer innenfor seksualitet, seksuell helse og  
seksuelle rettigheter. Deriblant prevensjon, seksualitets- 
undervisning, abort og interseksjonell likestilling.

#Myteknuserne

Knuse myter rundt seksuell helse og seksualitet og fremme god 
seksuell helse og informasjon om seksualitet.

Ungdom 13-30 år.

En informasjonskampanje digitalt (julekalender på SoMe, nett-
side) og en brosjyre med all innhold i kampanjen som deles ut til 
helsestasjoner, skoler, organisasjoner og andre interesserte.

Støttet av LNU. Prosjektstøtten er nå avsluttet, men vi ønsker å 
videreføre kampanjen. 

KISS-Ambassadørene

Spre informasjon og opplære unge om SRHR (seksual og  
reproduktiv helse) for å spre denne kunnskapen videre til andre 
unge gjennom ung til ung-metode.

Ungdom 16-19 år.

Vi har utdanna 24 ambassadører som gjennom aktiviteter i sine 
nærmiljøer når unge med informasjon og kunnskap om SRHR.

Fikk prosjektstøtte av LNU. Nå avsluttet, men vi følger enda opp 
våre ambassadører og ønsker å videreføre dette prosjektet.
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Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 37  
organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjons- 
hemning og kronisk sykdom. Til sammen har disse over 25 000 
medlemmer. Vårt formål er å sikre deltakelse og samfunnsmessig 
likestilling for unge mellom 12 og 36 år med funksjonshemninger 
og kronisk sykdom. Unge funksjonshemmede jobber mot 
diskriminering og for universell utforming på alle samfunns- 
områder.

Sex som funker

Bidra til økt kunnskap om seksuell helse for unge med  
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Helsepersonell, lærere, studenter og medlemmer i Unge  
funksjonshemmede (kronisk syke og funksjonshemmede mellom 
12 og 36 år).

Unge funksjonshemmede har siden 2016 samlet kunnskap om 
seksuell helse og funksjonsnedsettelser, publisert en rapport 
basert på dybdeintervjuer og utarbeidet e-læringsverktøyet Sex 
som funker. Prosjektet har avdekket et stort behov for å heve 
kunnskapsnivået blant helsepersonell og seksualundervisere. Vi 
har videreført prosjektet ut 2020 og jobber fortsatt med å  
oppdatere og formidle kunnskap.

Unge funksjonshemmede gjennomfører prosjektet alene, men vi 
har god dialog med flere organisasjoner som jobber med seksuell 
helse, samt forskere og studenter.

Se hele mennesket 

Hovedmålet er å styrke det helhetlige behandlingstilbudet, 
herunder sammenhengen mellom somatisk og psykisk helse, til 
funksjonshemmet og kronisk syk ungdom.
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Målgruppen er ansatte i spesialisthelsetjenesten, ungdom og 
unge voksne med kronisk sykdom og/eller funksjonshemming og 
beslutningstakere og samfunnet for øvrig.

Spørreundersøkelse blant Unge funksjonshemmedes medlemmer 
om psykisk helse og hvordan de opplever oppfølgingen i  
helsevesenet (med tanke på sammenhengen mellom somatiske 
og psykiske plager). Resultatene ble publisert i juni 2020  
gjennom en animasjonsfilm og kampanje på SoMe.

Psykologiforeningen og medlemsorganisasjoner i Unge  
funksjonshemmede har bidratt i arbeidet gjennom referanse- 
gruppe, i tillegg har vi dialog med andre fagpersoner.

Hva skal jeg si

Hovedmålet er å gi personer med funksjonshemming mulighet til 
å ha en seksualitet og en god seksuell helse, ved at flere person-
er med funksjonsnedsettelser får tilgang til og informasjon om 
seksualtekniske hjelpemidler.

Primærmålgruppen for prosjektet er personer med  
funksjonshemming. Den sekundærmålgruppen er fastleger,  
ergoterapeuter, fysioterapeuter og så videre i kommunale og 
statlige helsetjenester.

Spørreundersøkelse og individuelle intervjuer med våre  
medlemmer, samt gruppeintervjuer med helsepersonell og 
hjelpemiddelprodusenter. Resultatene publiseres i form av en 
veileder til helsepersonell og en veileder til pasienter ved  
årskiftet 2020/2021.

Likestillingssenteret
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Stå opp mot hatprat

Hovedmålet med prosjektet er å bedre levekårene og livs- 
kvaliteten til mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom å 
sette fokus på sammenhengen mellom hatefulle ytringer,  
fordommer og handlinger som bidrar til diskriminering av  
gruppen. Unge funksjonshemmede ønsker å vise hvordan  
mobbing og hatprat mot denne gruppen kan se ut, og hvilke  
konsekvenser det kan ha. Målet med prosjektet er å få økt 
kunnskap og bevissthet om hatprat og mobbing mot personer 
med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom, og redusere  
forekomsten av hatprat og mobbing av denne gruppen.  
Prosjektet fokuserer på mobbing og hatprat på skolen.

Prosjektet er til for, og vil i stor grad drives av bidrag fra, unge 
med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Prosjektet vil gå 
bredt ut i opplysningsfasen, og henvender seg til aktører innen 
utdanning og samfunnsliv. Herunder elever, lærere, skoleledere, 
organisasjoner, politikere og befolkningen for øvrig.  

«Stå opp mot hatprat!» er et toårig prosjekt som er støttet av 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og avsluttes  
desember 2020. Unge funksjonshemmede har laget en rapport 
som kartlegger opplevelser av hatprat og mobbing unge med 
funksjonsnedsettelser har hatt på skolen og hvilke  
konsekvenser det kan få. Som en del av rapporten har det blitt 
undersøkt hvordan ungdomsskoler og videregående skoler  
jobber med tematikk knyttet til mobbing og hatprat, og  
bevissthet rundt elever med funksjonsnedsettelser med tanke på 
dette. Rapporten er basert på intervjuer med unge med  
funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og ansatte ved  
ungdomsskoler og videregående skoler. Det ble også  
gjennomført en spørreundersøkelse blant unge og gjennomgått 
eksisterende litteratur og forskning på feltet. På bakgrunn av 
våre funn og i samsvar med eksisterende tiltak, vil det utarbeides 
et nettbasert verktøy som kan brukes til å jobbe med mobbing og 
hatprat på skolen mot elever med funksjonsnedsettelser. Link til 
informasjon om prosjektet og mulighet til å laste ned rapporten: 
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/ut-
danning/sta-opp-mot-hatprat-2020/

Statped, Stopp hatprat, Læringsmiljøsenteret og 
Utdanningsforbundet.
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