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1. INNLEDNING 

Rambøll Management Consulting (Rambøll) har i perioden februar til august 2012 gjennomført en 

evaluering av Mental Helses Hjelpetelefon med telefontjenesten 116 123 og nettjenesten Sidet-

medord.no. Vi vil særlig få takke brukere av Hjelpetelefonen 116 123 og Sidetmedord.no som har 

svart på undersøkelsen eller latt seg intervjue på telefon, samt ledelsen i Hjelpetelefonen for et 

godt og nært samarbeid i løpet av prosjektperioden. 

 

Evalueringen har hatt som formål å belyse hvorvidt Hjelpetelefonen når målgruppene, når mål-

setningene sine og etterlever uttalte verdier, og hvorvidt brukergruppen er tilfredse med tjenes-

ten. Det er i evalueringen fremskaffet kunnskap om 

 

 hvor godt kjent tjenestene er 

 hvordan brukere opplever tilbudet med hensyn til tilgjengelighet  

 hvordan brukere opplever å bli møtt når de kontakter tjenestene 

 hvordan brukere vurderer hjelpen de mottar og tilbudet som helhet 

 hvor nyttig brukere anser denne hjelpen å være. 

 

Mental Helse som eier Hjelpetelefonen, er en landsdekkende sosialpolitisk interesseorganisasjon 

innen det psykiske helsefeltet. Det er sentralt for organisasjonen at brukerkunnskap sammen 

med fagkunnskap skal videreutvikle eget arbeid og egne tjenester, og at brukerkunnskap formid-

les til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltmennesker.  

 

Evalueringen er gjennomført ved 

  

 en nettbasert brukerundersøkelse med totalt 190 besvarelser, hvorav 132 besvarte un-

dersøkelsen om telefontjenesten og 83 om nettjenesten1 

 telefonintervjuer med 8 brukere og 2 samarbeidsparter  

 en kjennskapsundersøkelse blant et utvalg av 1000 tilfeldig valgte personer i Norge.  

 

Dette betyr at evalueringen i stor grad baserer seg på vurderinger innhentet fra brukerne av tje-

nestene. Hjelpetelefonens organisering, arbeidsmåter samt ansattes og samarbeidsparters vurde-

ringer av tilbudet har i svært begrenset grad blitt belyst. Vi ønsker derfor å være tydelige på hva 

evalueringen sier noe om og hva resultatene kan brukes til, og hva den i mindre grad kan brukes 

til.  

 

Brukerundersøkelser søker å måle hvor tilfreds brukere av en tjeneste er med ulike aspekter ved 

tjenesten. Brukerne blir bedt om å vurdere en relasjon som ikke lar seg observere fra et nøytralt 

ståsted. Den enkeltes vurdering vil variere med hvor lenge og hvor ofte tjenesten brukes, og 

hvilke forventninger den enkelte brukeren har til tjenesten. Vurderingene kan også bli påvirket av 

hvor tilfreds brukeren er med det den enkelte oppfatter som sentralt med tjenesten. Brukeren 

kan for eksempel være tilfreds med at tjenesten finnes og innholdet i den, men ikke med hvor-

dan en blir møtt, eller hvor ofte eller hvor lenge en kan benytte tjenesten. Dette kan påvirke vur-

deringene av andre sider av tjenesten. Videre kan brukerne ha ulike oppfatninger av hva som er 

viktig med tjenesten. For noen vil det kanskje være avgjørende at tjenesten er gratis eller døgn-

åpen, mens for andre betyr dette mindre. Samtidig som brukerundersøkelser gir viktig og nyttig 

informasjon, skal en være varsom med tolkninger fordi det er så mange ukjente faktorer som 

kan forklare resultatene. Dette gjelder særlig med kvantitative undersøkelser der respondentene 

ikke har mulighet til å gi utdypende forklaringer på den enkelte vurdering. Vi har derfor gitt res-

pondentene mulighet til å gi en utdypende kommentar på slutten av spørreskjemaet. Det er også 

gjennomført kvalitative intervjuer med 8 brukere på telefon. Dette gir noen flere holdepunkter for 

hvordan tjenestene vurderes, og noen utdypninger som gjelder brukernes opplevde nytte, hva de 

synes er viktig ved tjenesten, eller hva de er mindre tilfredse med.  

 

 

                                                
1 Enkelte har besvart begge undersøkelser. 
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Det har vært utfordrende å komme i kontakt med brukergruppen og oppfordre dem til å svare på 

undersøkelsen. Med 192 besvarelser er resultatene ikke representative. Det er likevel et betyde-

lig antall personer som har svart på undersøkelsen, og det er god spredning i respondentene 

både når det gjelder kjønn, alder, og hvor lenge de har brukt Hjelpetelefonen.  

 

En helhetlig vurdering av Hjelpetelefonens tjenester må baseres på en bredere vurdering av fag-

lige, organisatorisk og ressursmessige forhold enn det som har vært vårt mandat. Evalueringen 

gir likevel viktig informasjon om brukerperspektivet, og det vil være nyttig både for Hjelpetelefo-

nen, Mental Helse, og helsemyndighetene.  

 

Rapporten er strukturert som følger: 

 

Kapittel 2 gir et kort sammendrag av evalueringens gjennomføring og funn 

 

Kapittel 3 presenterer funn overordnete sider ved Hjelpetelefonen 

 

Kapittel 4 presenterer funn om Hjelpetelefonens telefon 116 123 

 

Kapittel 5 presenterer funn om Hjelpetelefonens nettside sidetmedord.no 

 

Kapittel 6 presenterer metoder som er benyttet i evalueringen 
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2. SAMMENDRAG 

Rambøll Management Consulting (Rambøll) har i perioden februar til august 2012 gjennomført en 

evaluering av Hjelpetelefonens telefon 116 123 og nettjeneste Sidetmedord.no. Evalueringen er 

gjennomført ved en nettbasert brukerundersøkelse, telefonintervjuer med 8 brukere og 2 samar-

beidsparter. Det ble også gjennomført en kjennskapsundersøkelse i et tilfeldig utvalg på 1000 

personer2, og foretatt innledende intervjuer med rådgiver i Helsedirektoratet, leder i Mental Hel-

se, og et utvalg ansatte i Hjelpetelefonen.  

 

Brukerne av tjenestene er anonyme, og det finnes følgelig ikke kontaktdata til dem. Undersøkel-

sen ble derfor publisert på Hjelpetelefonens nettsider. Brukere ble også informer om undersøkel-

sen i talemeldinger på Hjelpetelefonens telefonsvarer, og ved at Hjelpetelefonens veiledere opp-

fordret brukere til å svare på undersøkelsen. Med 192 besvarelser er resultatene ikke representa-

tive for hele brukergruppen til Hjelpetelefonen. Det er likevel god spredning i alder, samt hyppig-

het i bruk og hvor lenge respondentene har brukt tjenestene. Vi vurderer at undersøkelsen gir en 

god indikasjoner på hvordan Hjelpetelefonen brukes og hvordan brukere styrker og svakheter 

ved tjenestene. Evalueringen gir etter vår mening et godt grunnlag for videre drøfting av tilbu-

det. 

 

2.1 Synlighet og profil 

Evalueringen indikerer gjennom kjennskapsundersøkelsen at det er et stort potensial for å gjøre 

Hjelpetelefonens tjenester mer kjent. Rundt en tredjedel i et tilfeldig trukket utvalg av befolk-

ningen har hørt om Mental Helse Hjelpetelefonen, mens bare tre prosent hadde hørt om Sidet-

medord.no. Det er i stor grad TV, radio og avis som oppgis som kilde til kjennskap for telefontje-

nesten, og internett for nettjenesten. Etter det Rambøll kjenner til har Hjelpetelefonen ikke be-

nyttet store ressurser på markedsføring gjennom massemedia utover å annonsere på reklamefrie 

dager i høytidene. I stedet har en benyttet egne nettsider og det nettverket fylkes- og lokallage-

ne i Mental Helse utgjør. Kjennskap til Mental Helse som organisasjon, eller i det minste til nett-

sidene, fremgår også som den viktigste kanalen for kjennskap til tjenestene blant respondentene 

i brukerundersøkelsen. På den ene siden må resultatene betegnes som positive, gitt at det bru-

kes begrenset med midler på annonsering. På den andre siden viser sammenligninger med andre 

liknende tjenester at det trolig er potensial for å øke kjennskapen til tjenestene. Resultatene for 

begge tjenestene er langt lavere enn for Kirkens SOS som tilbyr liknende tjenester. Videre viser 

brukerundersøkelsen at mange syns det er lett å forstå hva en kan få hjelp til ved å kontakte 

Hjelpetelefonen, mens færre mener navnet er dekkende. Gitt at mange av brukerne allerede 

kjenner til Mental Helse er ikke funnet så overraskende, men det kan tenkes at tjenestenes profil 

vil oppfattes annerledes hos potensielle brukere som ikke kjenner Mental Helse.  

 

Ønsker Hjelpetelefonen å gjøre tjenestene kjent blant et bredere publikum enn de som kjenner til 

organisasjonen Mental Helse, bør Hjelptelefonen vurdere å bruke flere kanaler for å informere om 

tjenesten. Kjennskapsundersøkelsen indikerer at annonsering gjennom massemedia fungerer, og 

et annet alternativ er et tettere samarbeid med offentlige helsetjenester. Det bør også vurderes 

hvordan en presenterer hva tjenestene kan tilby, herunder navn på tjenestene. 

 

2.2 Hjelpetelefonen 116 123  

Brukerundersøkelsen av telefontjenesten 116 123 baserer seg på 132 besvarelser og 5 kvalitati-

ve intervjuer. Resultatene viser at et klart flertall av respondentene bruker Hjelpetelefonen for å 

ha noen å prate med, og at de ønsker råd og veiledning om vanskelige temaer. De fleste respon-

dentene er overordnet sett tilfredse med tilbudet fra Hjelpetelefonen 116 123, og de opplever å 

få den hjelpen de forventer. Et klart flertall syns de blir møtt med forståelse, og at de får gode 

råd fra veilederne. Langt færre oppgir at de får konkret informasjon om offentlig hjelpetilbud, ak-

tivitetstilbud i nærmiljøet eller informasjon om rettigheter og lovverk. Resultatene tyder likevel 

på at noen brukere har negativ opplevelse med hvordan de blir møtt av veilederne når de ringer. 

Andelen er totalt sett lav, men temaet er av stor betydning for brukerne.  

 

                                                
2 Fra Norstats respondentpanel 
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Videre later det til at respondentene opplever tjenesten som mindre tilgjengelig enn før. Dette 

konkretiseres i åpne kommentarer med at det kan være vanskelig å komme gjennom på linjen og 

at de får en begrenset taletid. Mange ønsker å velge hvilken veileder de skal prate med. I kvali-

tative intervjuer er det imidlertid flere som argumenterer for at det kan være verdifullt å snakke 

med ulike veiledere.  

 

To tredjedeler av respondentene opplever at tilbudet hjelper dem med å takle utfordringer og al-

vorlige kriser, å være åpen om psykisk helse, og å leve med psykiske plager. Rundt halvparten 

opplever også at tilbudet har nytteverdi i hverdagen, så som økt selvfølelse og å leve med en-

somhet. Dette samsvarer godt med Hjelpetelefonens verdigrunnlag og de målsetningene Mental 

Helse har for tjenestene. Samtidig viser undersøkelsen at få av respondentene får informasjon 

om aktivitetstilbud i nærmiljøet, rettigheter eller informasjon om hjelpeapparatet. På den ene si-

den er det ikke alltid det vil være riktig eller relevant å ta opp dette. Gitt at Hjelpetelefonen har 

en målsetning om å hjelpe brukerne til å leve mer selvstendig i hverdagen, kunne en ønske at 

flere enn halvparten hadde oppgitt at de opplever Hjelpetelefonen som en støtte i dette. Evalue-

ringen gir ikke svar på hvordan dette kan gjøres, men kanskje vil det være nyttig å diskutere om 

det finnes nye måter å jobbe mot denne målsetningen på. Kanskje kan økt samarbeid med lokal- 

og fylkeslagene, eller samarbeid med andre parter i det offentlige eller i det ”frivillige Norge” 

være fruktbart.  

 

En betydningsanalyse av resultatene viser at noe av det viktigste for brukernes tilfredshet med 

Hjelpetelefonen er at de opplever å bli hørt og sett av et medmenneske og å få hjelp i utfordring-

er de opplever i hverdagen. Det er også viktig at brukerne opplever å bli møtt med forståelse, og 

gode råd tilpasset situasjonen de opplever å være i. Vi anbefaler Hjelpetelefonen å prioritere til-

tak for å sikre at alle brukere blir møtt på en god måte, i tillegg til å undersøke om Hjelpetelefo-

nen kan tilby brukerne kontakt med lokalt nettverk eller aktivitetstilbud.  

 

Det er en tendens i datamaterialet til at menn er litt mindre positive enn kvinner på en del på-

stander som handler om hjelpen de får fra Hjelpetelefonen og hvilken nytte de har av det. Antal-

let besvarelser er imidlertid for lavt til å si at menn er mindre tilfredse med tilbudet enn kvinner. 

Vi mener det kan være nyttig å undersøke om tilbudet er like godt tilpasset både kvinners og 

menns behov. 

 

2.3 Sidetmedord.no 

Sidetmedord.no er en nettbasert tjeneste med ulike funksjoner. I meldingsfunksjonen kan bruke-

re sende inn meldinger til veilederne, og meldingene skal besvares innen 48 timer. I forumet kan 

brukerne selv skrive innlegg om ulike tema, og delta i nettbaserte diskusjoner som andre brukere 

har opprettet. Med vennefunksjonen kan brukerne legge hverandre til som ”venn”, og deretter 

sende private meldinger til hverandre. Totalt 83 respondenter besvarte den nettbasert brukerun-

dersøkelsen, og 5 av informantene som ble intervjuet i evalueringen har benyttet Sidetme-

dord.no. Antallet besvarelser er lavt og ikke representativt, og det kan tenkes at resultatene 

hadde sett annerledes ut med flere besvarelser.  

 

Blant de respondentene som har deltatt, er det imidlertid høy tilfredshet. Nesten samtlige oppgir 

at de har kommunisert om ting de syns er vanskelig i livet sitt, og tre fjerdedeler har fått råd og 

veiledning i vanskelige situasjoner. Like mange mener at de får hjelp til å takle utfordringer i li-

vet, og at de føler seg sett og hørt av et medmenneske. Det kan se ut til at nettjenesten i større 

grad enn telefontjenesten gir informasjon til brukerne om offentlige hjelpetilbud og rettigheter og 

lovverk, men det fremkommer ikke om dette er på brukernes etterspørsel eller om de opplever 

denne informasjonen som nyttig.  

 

Det later til at det er lav terskel for å ta kontakt med Sidetmedord.no. Samtidig fremgår det av 

åpne kommentarer at datasikkerhet er viktig for at de skal ønske å bruke tjenesten. De fleste er 

også fornøyde med svarene de får, men enkelte har kommentert at svarene ikke alltid oppleves 

som så gjennomtenkte eller relevante. Når det gjelder meldingstjenesten fremgår det at raske 

svar fra veiledere er viktig for brukerne. Enkelte ønsker seg også en chat-funksjon, som gjør at 

brukerne vil få enda raskere svar en ved en meldingstjeneste. 
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I undersøkelsen er det en betydelig andel som har oppgitt nøytrale kategorier på spørsmål om 

hjelpen de får eller nytten av tilbudet. Vi vet ikke hva dette skyldes, men det kan tenkes at bru-

kerne opplever nytteverdier av tilbudet som spørreskjemaet ikke har greid å fange opp.  

 

Vi har også undersøkt hva som kjennetegner svarene til brukere som har oppgitt å bruke forumet 

og vennetjenesten. Dette gjelder få brukere, og en må følgelig være svært forsiktig med å trekke 

konklusjoner på dette grunnlaget. Overordnet sett later det til brukere av forumet er litt mindre 

tilfredse med både forumet og hele Sidetmedord.no. Det er også litt mer variert i hvordan bru-

kerne av forumet har vurdert nytten av Sidetmedord.no. Det en svært liten gruppe som har opp-

gitt at de bruker vennetjenesten. Det mest karakteristiske funnet er at det er stor variasjon i 

hvor tilfredse de er med Sidetmedord.no, og flere oppgir at de er uenige i at Hjelpetelefonen gjør 

det lettere å leve med ensomhet og selvstendig. Vi er usikre på hvor representative de er, og 

hvordan resultatene skal tolkes. Det kan tenkes at de hovedsakelig viser at de ulike tjenestene 

som tilbys i Sidetmedord.no brukes til helt ulike formål. Resultatene er interessante, og vi tror 

det kan være nyttig for Hjelpetelefonen å gjøre en grundigere undersøkelse, gjerne kvalitativ, 

rundt bruk og tilfredshet med forum og vennetjeneste. 

  

Betydningsanalysen av de samlede resultatene for Sidetmedord.no viser at svar på henvendelser, 

opplevd nytteverdi, og tilgjengelighet er de viktigste egenskapene for tilfredshet med tjenesten. 

Av disse er det opplevd nytteverdi som fremkommer med minst tilfredshet i denne undersøkel-

sen. Den viktigste forklaringen er at mange har oppgitt at de verken er enig eller uenig på en 

rekke påstander som handler om nytte, herunder hvorvidt Sidetmedord.no hjelper dem i alvorlige 

kriser, til å leve selvstendig i hverdagen, og til å se ressursene sine. En femtedel av responden-

tene er dessuten uenige i at tjenesten bidrar til å øke selvfølelsen deres. Ser vi disse resultatene 

sammen med en generell høy tilfredshet med tjenestene, er det nærliggende å tro at vi ikke har 

rammet godt nok med spørsmålene for å undersøke hvilken nytte brukerne har av nettjenesten. 

Siden undersøkelsen ikke er representativ er det likevel vanskelig å vite sikkert hva resultatene 

betyr, og det kan være nyttig for Hjelpetelefonen og Sidetmedord.no å utforske bruk og tilfreds-

het med tjenesten videre. 

 

2.4 Avsluttende vurdering 

Til sist vil vi kort svare på evalueringens overordnede spørsmål, som var  

 

 Er tjenestene synlige nok for de som har behov? 

 Er brukerne fornøyd med oss? Hva er Hjelpetelefonens viktigste rolle? 

 Er Hjelpetelefonens målsettinger i tråd med hva som forventes av en lavterskel tjeneste 

innen det psykiske helsefeltet? 

 Når Hjelpetelefonen målsettingen med tjenesten? Etterlever vi våre verdier? 

 

Evaluering av Hjelpetelefonens telefon- og nettjeneste indikerer at tjenesten i begrenset grad er 

synlig og kjent i befolkningen. Vi vet ikke hvorvidt tjenesten er mer kjent blant personer som al-

lerede er i kontakt med det offentlige helsetilbudet, men det fremgår at kjennskap til Mental Hel-

se har stor betydning for om en kjenner til Hjelpetelefonen eller ikke. Det henger trolig sammen 

med at mye av markedsføringen av tjenesten har foregått gjennom organisasjonen. Dersom en 

ønsker at tilbudet skal nå en videre krets, bør en vurdere hvorvidt en skal ta i bruk mer omfat-

tende markedsføringsstrategier gjennom massemedia eller samarbeid med offentlige helse- og 

hjelpetjenester. 

 

Hjelpetelefonen har som uttalt målsetting å være et kostnadsfritt, lett tilgjengelig lavterskeltilbud 

for personer som har behov for å samtale om personlige problemer, og å bidra til å forhindre at 

problemer utvikler seg til alvorlige situasjoner og psykiske kriser. Mer konkret er det sentralt at 

tilbudet bidrar til at brukere opplever trygghet og hjelp i en vanskelig hverdag og i alvorlige kri-

ser, å bidra til selvstendighet, mestring og opplevelse av at en er verdifull, og til økt åpenhet om 

psykisk helse. Sentrale verdier er håp, åpenhet, respekt, medmenneskelighet og trygghet. Evalu-

eringen viser at brukere av tjenestene overordnet sett er svært tilfredse med tilbudet, og at 

mange opplever at det gir stor nytteverdi på nettopp de områdene Hjelpetelefonen har formulert 

i målsettingene og verdiene sine. Respondentene oppfatter tjenestene som annerledes enn andre 

tjenester innen psykisk helse, fordi de opplever å bli lyttet til og møtt med medmenneskelighet 
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på en annen måte enn i det offentlige tilbudet. Dette er en særegen kvalitet ved Hjelpetelefonen 

som bør bevares, og trolig en av Hjelpetelefonens viktigste roller.  

 

Tjenestene fremstår som gode lavterskeltjenester fordi de er gratis, døgnåpne, og anonyme. Det 

fremgår at disse egenskapene er viktige for brukere. Datasikkerhet i nettjenesten fremkommer 

som særlig viktig for brukere av denne tjenesten. Undersøkelsene indikerer imidlertid at brukere 

opplever at særlig telefontjenesten er litt mindre tilgjengelig enn før. Hjelpetelefonen bør være 

observant på at tilgjengelighet er sentralt for brukeropplevelsen. Det er særlig viktig siden på-

gangen har økt jevnt og trutt de siste årene, og vil trolig øke ytterligere dersom tjenesten blir 

mer synlig. Det later også til at Hjelpetelefonen i begrenset grad gir informasjon om relevante 

hjelpe- og aktivitetstilbud og lokale nettverk til brukerne. Sidetmedord.no later til å gjøre dette i 

større grad enn Hjelpetelefonen.  

 

Veiledernes rolle er helt sentral for at Hjelpetelefonen kan gi et godt tilbud til brukerne. I evalue-

ringen er mange fornøyde med måten de blir møtt på, men i åpne kommentarer fremkommer det 

også at enkelte har negativ opplevelse med hvordan de blir møtt. Veilederne har en krevende 

jobb. De må evne å lytte til den enkelte bruker og det temaet denne har behov for å snakke om, 

men også gi gode og tilpassete råd og veiledning. Det forutsetter at veilederne har tilstrekkelig 

tid, evne og kompetanse til å sette seg inn i det brukeren ønsker å snakke om. I tillegg til per-

sonlig egnethet, bør veilederne ha kompetanse til å gi tilpassete og kunnskapsbaserte råd og vei-

ledning. Hjelpetelefonen må derfor være særlig nøye med rekruttering, og å gi de ansatte gode 

rammebetingelser for å utføre jobben sin. Dette omfatter opplæring, rutiner og oppfølging. Disse 

temaene er ikke undersøkt i evalueringen og vi har derfor ikke noe grunnlag for å gjøre noen 

vurderinger av dette.  

 

I videreutviklingen av Hjelpetelefonen er det sentralt å bevare det gode tilbudet som finnes, og 

samtidig sikre at det oppleves tilstrekkelig tilgjengelig, at det treffer både kvinner og menn. Det 

er også rimelig å tro at økt synlighet vil gjøre at flere vil kunne dra nytte av tilbudet.  

 
  


