
Årsrapport LEVE sør i Trøndelag 2018                      
 

1 STØTTE TIL ETTERLATTE OG BERØRTE VED SELVMORD 

Tiltak for ivaretakelse (likemannstjeneste, sorggrupper, sosiale treff ol.) 

 

Individuelle likemannssamtaler gjennomføres fortløpende etterhvert som behov blir kjent. 

I 2018 ble det gjennomført et 20-talls samtaler.  

 

Sorgstøtte i gruppe har vært et gjennomgående tilbud i 2018.  

Vår: Lukket gruppe med 18 deltakere ledet av Eva Steinkjer og Line Vibeke Kringlebotn. Månedlig i 

perioden januar til juni.  

Høst: Åpen gruppe med 10-12 deltakere hver gang, ledet av Marthe Kappfjell og Line Vibeke 

Kringlebotn. Månedlig i perioden september til desember. Tilbudet fortsetter i 2019.  

 

Sosiale treff: Medlemsmøte i mai i forbindelse med null-visjonsarbeid (10 deltakere). Det 

tradisjonelle julemøtet i begynnelsen av desember ble i år arrangert i Vår Frue kirke (åpen kirke), som 

et åpent arrangement for alle som kjenner seg berørt av selvmord. Lystenning, stemningsfull musikk 

og gode samtaler over kaffekoppen stod på dagsorden. Ca 50 deltakere. 

 

Tiltak rettet mot unge etterlatte  

Kontaktpersoner i fylkeslaget Anne Stine Moen og Ina Haukvik. 

Lavterskelgruppe unge etterlatte: ca 20 medlemmer 

Aktiviteter; ulike lokale sosiale treff, likemannssamtaler, opplysningsvirksomhet/profilering av Unge 

LEVE på studiested (NTNU). Aktiviteter markedsføres/publiseres som Facebook-arrangement.  

Egen sorggruppe-/samling  for unge etterlatte er etterspurt, men ble ikke realisert i 2018. 

 

2 SELVMORDSFOREBYGGING 

Tiltak for kompetansebygging innen selvmordsforebygging  

Tre safeTALK/OPS-kurs  er gjennomført i 2018 med tilsammen  32 deltakere. LEVE sør i Trøndelag har 

betalt kursavgiften for deltakerne.  

 

Aktivitet ved Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september 

LEVE sør i Trøndelag  gjennomførte ikke eget arrangement i anledning Verdensdagen 2018, men stod 

for visning av filmen “Blindsone” på Trondheim kino sammen med RVTS Midt. Visningen var gratis for 

medlemmer av LEVE (ca 50 deltakere). Kirkens SOS og VIVAT deltok i panel etter filmen sammen med 

RVTS Midt og LEVE sør i Trøndelag.  LEVE sør i Trøndelag deltok også på LEVE nord i Trøndelag sin 

markering på Stiklestad (fire deltagere).  

 

3 KOMMUNIKASJON 

Media/eksponering 

I forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging ble det tatt kontakt med og sendt 

pressemelding med alle mediehus i søndre del av Trøndelag.  

 

Politisk arbeid ikke prioritert i 2018. 



Internkommunikasjon med medlemmer er gitt på e-post  via Facebooksiden LEVE Trøndelag og på 

www.leve.no/fylkeslag/sor-trondelag  

 

Samarbeid med andre instanser  

Fylkeslaget har samarbeid med Mangfoldhuset i Trondheim, RVTS Midt, VIVAT, Kirkens SOS, Eva 

Steinkjers puslespill og LEVE nord i Trøndelag. 

 

4 ORGANISASJON OG ORGANISASJONSUTVIKLING 

Fylkesstyrets struktur/organisering  

Det er ingen lokallag sør i Trøndelag.  Styret i LEVE sør i Trøndelag sitt styre består av 6 

styremedlemmer og ett varamedlem, alle er etterlatte. Flere er også fagpersoner. Leder er 

økonomiansvarlig og nestleder er medieansvarlig. Det er  to ungdomskontakter i styret, og to 

styremedlemmer har felles ansvar for likemanns- og sorgstøttearbeid. Varamedlem har prioritert å 

delta på alle styremøter. 

 

Økonomi og finansiering  

Laget har god økonomi;  innestående pr. 31.12. 2018 kr. 250.701,- 

Inntekter: 93.583 (budsjett 95.000) /Utgifter: 94.833 (budsjett 95.000) 

  

Laget har etter søknad mottatt støtte fra Trondheim kommune og Den norske kirke. Øvrige inntekter 

fra minnegaver og gaver fra bedrifter, grasrotandel,  medlemskontingent og prosjektstøtte fra LEVE 

til bl.a. Verdensdagmarkering samt  deltagelse på landsmøte og fylkeslagsamling.  

 

Aktiviteter knyttet til utvikling av fylkeslaget og som ikke dekkes av punkter over 

Sorggruppelederkurs for to av styrets medlemmer. Likemannskurs /oppfrisking for likemenn. 

Møte med kriseteamet i Trondheim for informasjonsutveksling.  

 

Antall medlemmer  

Medlemstallet antas å ligge et sted mellom 80 -100. Grunnet utfordringer med det sentrale 

medlemsregisteret er det ikke mulig å oppgi eksakt medlemstall, eller om det har vært opp/nedgang 

fra 2017.  Fordeling mellom familie, enkelt- og studentmedlemskap er heller ikke mulig å 

konkretisere. 

 

5 EVENTUELT/ANNET  

Samarbeid med LEVE nord i Trøndelag; felles styremøter, deltagelse på hverandres arrangement. 

 

http://www.leve.no/fylkeslag/sor-trondelag

