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         HANDLINGSPLAN 

     2017-2019 

 

LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. 

Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet ”Et mer åpent 

og tydelig LEVE”. 

LEVEs formål 

• Støtte etterlatte og berørte ved selvmord og bid ra til å forebygge 

selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid. 

LEVEs to formål er likestilte, uten noen rangering mellom sorgstøtte og arbeid for 

å fremme forebygging av selvmord. Dette i erkjennelsen av at begge disse 

formålene er sentrale i LEVE og av at medlemmer i LEVE er ulikt motivert, enten 

mest for det ene eller mest for det andre. 

 

Verdier 

• LEVEs grunnleggende verdier er åpenhet, fellesskap og 

samfunnsengasjement 

 

Målgruppe 

• LEVEs primære målgruppe er etterlatte og berørte ved selvmord.  

LEVEs sekundære målgruppe er fagpersoner, andre støttespillere og 

samfunnet for øvrig. 
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1. Støtte til etterlatte og berørte ved selvmord 

 

Mål: 

a) Alle etterlatte og berørte føler seg velkomne og ivaretatt av LEVE. 

b) LEVE er en synlig aktør i samfunnet slik at flere etterlatte, berørte, 

fagpersoner og andre interesserte melder seg inn og deltar i LEVE.  

c) LEVEs medlemstall øker med 100 hvert år. 

 

Tiltak: 

 

Fylkeslag 

• Kursede likemenn i hvert fylkeslag. 

• Tilbud om sorggrupper i alle RVTS-regionene. 

• Regelmessige sosiale treff med mulighet for sorgstøtte i alle fylkeslag.  

• Utprøving i alle fylkeslag av ulike tilbud som kan appellere til en bredere 

gruppe berørte og etterlatte, som menn, unge voksne, minoritetsgrupper og 

barn og familier. Fylkeslagene rapporterer til sekretariatet om aktiviteter som 

kan være av nytte for andre. 

• Aktivt arbeid i fylkene rettet mot berørte - for eksempel venner av etterlatte - 

inn i LEVEs ulike aktiviteter.   

Samarbeid mellom fylkeslag og sentralledd 

• To landsdekkende familiesamlinger hvert år. 

• ”Vandring for forandring” gjennomføres minimum én gang per år.  

• Helgesamling etter Unge LEVEs modell, der frivillige i LEVE utgjør en 

drivkraft. Det tilbys både sorgstøtte og ulike seminar for frivillige medarbeidere. 

Tiltaket kan foregå både regionalt og nasjonalt.  

Sentralledd 

• Utvikling av en idébank/et erfaringsbibliotek, med: 
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o liste over aktiviteter som appellerer til ulike grupper selvmordsetterlatte 

o liste over emner som fylkeslagene kan ta opp på sine LEVE-treff 

o liste over foredragsholdere som fylkeslagene kan invitere 

• Årlige kurs for nye likemenn og sorggruppeledere. 

• Oppfølgingskurs for likemenn og opprettholdelse av ordningen med veiledere 

for likemenn. 

• Sikre støtte til veiledere for likemenn via RVTS 

• Bevarer og bidrar til å videreutvikle ungdomssamlingen for Unge LEVE. 

• Årlige regionale strategidager for fylkeslag, generalsekretær og RVTS-

representanter i alle fem RVTS-regionene.  

 

 

 

• Ny nettside med online sorgstøtteinformasjon (erfaringsbibliotek) 

• Aktivt arbeid rettet mot nye målgrupper. 

 

 

2. Selvmordsforebygging  

 

Mål: 

a) LEVE satser sterkt på selvmordsforebygging gjennom åpenhet, 

opplysningsvirksomhet og politisk arbeid og utvikler tiltak som styrker 

medlemmenes kompetanse innenfor selvmord og selvmordsforebygging.  

b) LEVE posisjonerer seg som ekspert i forhold til selvmordsproblematikk overfor 

pressen, politiske miljøer, myndighetene, fagmiljøer og samfunnet for øvrig.  

c) LEVE bryter ned tabuer gjennom opplysningsvirksomhet og skaper åpenhet 

omkring selvmord og det å være etterlatt og berørt. 

 

Tiltak: 

 

Fylkeslag 

• Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Markeringene kan 
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være i form av fagkonferanser, stands, konserter, kurs, og synliggjøring i 

media. 

• Fylkeslagene bidrar med opplysningsvirksomhet ved at medlemmer deler sine 

erfaringer i form av innlegg i sosiale medier og aviser, radio, TV og foredrag i 

ulike fora (f.eks. på skoler og for helsepersonell). 

• Fylkeslagene driver politisk virksomhet, for eksempel i form av møter med 

lokale politikere, skrive brev og sende inn høringssvar. 

Sentralleddet       

• Som IASPs samarbeidspartner i Norge bistår LEVE fylkeslagene i deres 

arrangementer på Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. 

• Utdeling av Olafsprisen i forbindelse med Verdensdagen for 

selvmordsforebygging. 

• Synliggjøring av selvmord som en samfunnsutfordring med ulike former for 

kampanjer, spesielt i tiden rundt Verdensdagen for selvmordsforebygging. 

• Bidrar til at årlige selvmordsstatistikker gjøres kjent, for eksempel med 

arrangementer og opplysningsvirksomhet via sosiale medier og presse, og 

bidrar til at dette også gjøres i fylkeslagene. 

• Minimum ett ”Safetalk”-kurs i året (utarbeidet av Vivat). 

 

 

 

 

• Medarrangør på Exit musikal i april 2018 (laget for og med skoleelever) 

• Drifter nettmagasinet LEVEstories  

• Bestreber finansiering av følgende tiltak: 

o Kurs for medlemmer om "Hvordan drive politisk påvirkning". 

o Utvikle standardbrev til politiske myndigheter. 

o Utvikle nasjonale ressursgrupper (f. eks. valgkampgruppe, 

handlingsplangruppe) 

o Utvikle kurs i hvordan skrive for sosiale medier og aviser, hvordan forberede  

o et intervju og hvordan forberede og holde foredrag 

o Utvikle standardpresentasjoner om selvmordsforebygging. 

o Utvikle standardpresentasjon av LEVE som organisasjon 
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o Utvikle skrivegrupper om hvordan sette ord på ulike erfaringer. Ulike sjangre 

kan utforskes, som litterære eller selvbiografiske tekster. 

o Arrangere skrivestafett: den som blir utfordret, skriver en tekst om sine 

erfaringer for LEVEs mediekanaler og gir utfordringer videre til et annet 

medlem. 

• Tilrettelegging av ulike former for omtale og heder for dem som gjør en innsats 

i selvmordsforebyggende arbeid. 

 

 

3. Kommunikasjon 

 

Mål 

LEVE har god kommunikasjonen både internt i LEVE og eksternt til målgrupper og 

samfunnet for øvrig. Det skal deles flere egenprodusert tekster, videoer og/eller bilder 

i sosiale medier. 

Tiltak 

Intern kommunikasjon 

• Intranett for fylkeslag, lokallag og sentralledd 

• Nytt medlemsregister med ”min side”-funksjon og påmeldingsfunksjon til 

arrangementer.  

• System for å avholde videokonferanser på tvers av fylkeslag 

• Likt oppbygde e-postadresser for alle fylkeslag 

• LEVE-håndboken, en organisasjonshåndbok for internkommunikasjon.   

Ekstern kommunikasjon 

• Elektronisk og fysisk informasjon for å synliggjøre fylkeslagenes arbeid. 

• Utvikle standardpresentasjoner om LEVE som er tilgjengelig for fylkeslagene. 

• LEVE-nytt evalueres, fornyes og gjøres tilgjengelig for flere brukergrupper.  

• Facebook er hovedsatsingskanal.  

 

 

 

• Brosjyremateriell oversettes til flere språk  
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• Fylkeslagene utvikler en 3-års syklus for informasjon til yrkesgrupper som 

møter etterlatte og berørte ved selvmord: 

o 1. År: Kirkekontor og Human etisk forbund  

o 2. år: Begravelsesbyråer  

o 3. år: Legekontor o.a. helsevesen  

• Ny nettside der nysatsningene er: 

o Erfaringsbibliotek der man kan finne opplysninger og erfaringer som  

o etterlatte og berørte av selvmord kan ha behov for 

o Alt brosjyremateriell gjøres tilgjengelig for digital nedlastning.  

o «Støtt oss/bidra» synliggjøres på digitale plattformer, og det utvikles 

løsninger for å gi pengestøtte via flere digitale løsninger.  

• Minst tre pressemeldinger i året som lages av sentralleddet og som 

videreutvikles og sendes lokalpressen av fylkeslagene. 

• Minst tre Facebook-kampanjer som utvikles og legges ut sentralt, og som 

fylkeslagene formidler og deler.  

 

 

4. Organisasjonsutvikling 

 

Mål 

• Være en tydelig organisasjon, der medlemmer, støttespillere, deltakere og 

andre aktører har en felles forståelse av organisasjonens identitet, formål og 

mål.   

Tiltak 

• LEVE utreder og avgjør om organisasjonen skal ha en nullvisjon for selvmord 

• Utarbeide en overordnet visjon for organisasjonen 

• Styrke og tydeliggjøre organisasjonens fylkeslag  

• Årlige handlingsplaner sentralt og i fylkeslagene 

• Styrekurs for fylkeslagene 

• Videreutvikle konseptene; Fylkeslagssamling, Dagskonferansen og 

Landsmøte 

• Bruker handlingsplanen aktivt og som grunnlag for det løpende 



 7 

organisasjonsarbeidet 

 

 

   


