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– Læringscampen ble en kjempesuksess, sier Omar Mekki, 
daglig leder og grunnlegger av Guttas Campus. 
–  Mange av guttene kom til oss gjemt bak hetten langt 
ned i pannen. Etter noen få dager var hetten helt av. Vi så 
bokstavelig talt hvordan de kom frem i lyset, forteller han. 

Vil forhindre utenforskap
Guttas Campus er for gutter i 9. klasse som opplever 
skolen som utfordrende, men som er motiverte for positiv 
endring. Tilbudet består av en tretten dager lang, intensiv 
læringscamp og oppfølging ved mentorsenter i halvannet år 
etter campen. Hovedmålet er å støtte og motivere guttene til 
å fullføre videregående skole.

–  Etter å ha støttet etableringen av Guttas Campus i Oslo 
siden 2018, støtter vi nå utvidelsen til Vestland i 2020 og 
2021. Prosjektet er en viktig del av Kavlifondets satsning for 
å forhindre utenforskap blant ungdom, sier daglig leder i 
Kavlifondet, Inger Elise Iversen. 

Både fag og personlig utvikling
Like mye som lesing, skriving og matte jobbes det med 
personlig utvikling. Syv karakterstyrker står i sentrum: 
Selvkontroll, engasjement, viljestyrke, sosial kompetanse, 
takknemlighet, nysgjerrighet og optimisme. 

– Guttene fra Vestland opplever at de har lært mye både 
faglig og om seg selv, forteller Omar Mekki. 

I evalueringen fra campen melder de fleste guttene om 
betydelig forbedring i fagene. Av karakterstyrkene har de 
fått særlig utbytte av å arbeide med selvkontroll, viljestyrke 
og optimisme.

“Før hatet jeg matte”
“Jeg har lært mye mer her i løpet av to uker enn alle årene 
jeg har gått på skolen. Det er helt sykt! Før hatet jeg matte 
og ga alltid opp, men nå gir jeg meg ikke og gjør mitt beste”,

 skriver en av guttene i evalueringen. 

“Jeg føler jeg greide å lese mer flytende og stopper mindre i 
en bok. Jeg har fått mye større interesse for å lese og spør nå 
om jeg kan ta med boka inn på rommet før jeg skal sove”, 

forteller en annen. 
En tredje deltaker beskriver det sånn: 

“Jeg tror det kommer til å gå fint på skolen nå. Jeg tror jeg 
klarer det bedre på prøver siden jeg har lært gode teknikker 
her. Hvis jeg føler at jeg vil gi opp, så skal jeg tenke 
på karakterstyrkene.”

Vellykket oppstart for 
Guttas Campus Vestland 

Høstens læringscamp på Askøy ble en stor suksess for 34 motiverte gutter. Sekker og ostekofferter fra 
Kavli løftet stemningen ytterligere!

Tekst:Henriette L. Olsen, Hanne Andersen 
Foto: Trude Brun Wilhelmsen

Mange av guttene forteller at de følte en mestring som de ikke har opplevd på mange år. 
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Applaus for Kavli
To ekstra bidrag fra Kavli gjorde stor lykke på 
læringscampen på Askøy. 

– Guttene applauderte  da Kavli-sekkene ble utdelt før vi 
skulle på ekskursjon og gokart. Guttene applauderte da 
Kavli-sekkene ble utdelt før vi skulle på eksursjon og gokart 
på Sotra, forteller Mekki. 

Etter diplomutdelingen på Grand Hotel Terminus i Bergen 
fikk alle med seg hver sin ostekoffert hjem.

– Stemningen var magisk. Ostekoffertene gjorde stor lykke, 
i følge Mekki. 

Mentorsenter midt i byen
Nå venter oppfølging ved Guttas Campus nye mentorsenter 
midt i Bergen. Hver tredje uke i halvannet år skal gutter 
og mentorer møtes her. Mentorene vil støtte og motivere 
dem til å opprettholde de gode vanene fra læringscampen. 
Guttene får også leksehjelp, faglig påfyll og støtte til å 
arbeide videre med karakterstyrkene. 

– De uttrykker stor glede og ser frem til hver samling, 
forteller Omar Mekki. 

– Guttene er omgitt av voksne mennesker som bryr seg 
om den enkelte og vil dem vel, samtidig som at de får 
være sammen med andre gutter med de samme målene og 
utfordringene som de selv, sier han. 
Resultatene fra Oslo viser så langt svært lavt frafall både fra 
programmet og skolen blant guttene som har deltatt her. 

– Vi ser at det vi gjør fungerer. Det endrer liv og det er veldig 
givende. Stor takk til alle i Kavli for at dere bidrar til å gjøre 
det mulig, avslutter Omar Mekki. 

23,5 millioner til forskning
 på barn og unges psykiske helse

Tre nye forskningsprosjekter får til sammen 23,5 millioner kroner fra Kavlifondets helseforskningsprogram 
for psykisk helse hos barn og unge. 

Tekst: Hanne Andersen

Unge med autismespektrumdiagnoser (ASD) 
og ungdom med selvmordsrelatert atferd og 
selvskadingsproblematikk er prioritert i årets tildelinger fra 
helseforskningsprogrammet. Til sammen involverer de tre 
prosjektene forskningsmiljøer ved universitet i blant annet 
Oslo, Bergen, Lindon og Wien, og tar for seg følgende: 

Effekten av oxytocin gitt som nesespray for å øke sosiale 
ferdigheter hos ungdom med ASD (5 millioner kroner).
Effekten av musikkterapi hos ungdom med ASD (10 
millioner kroner).

Effekten av et åtte ukers behandlingsopplegg som skal 
redusere selvmordsrelatert atferd og/eller selvskading hos 
ungdom (8,5 millioner). 

Fornøyde foreldre
Guttas Campus mottar også mange gode 
tilbakemeldinger fra foreldre av guttene. Her er en 
av dem.

“Jeg må bare si at vi fikk en så blid og glad gutt 
hjem til oss i dag. (...) Det viste seg fort at han er 
kjempemotivert for veien videre! Ikke så ofte han 
forteller om opplevelser, men nå har han pratet 
på inn-og utpust siden han kom hjem. Berømmer 
dere for et flott opplegg, som tydelig fenger 
ungdommene våre på en unik måte! Vi gleder oss 
til fortsettelsen, dere er flinke!” 

Et trygt læringsmiljø og personlig utvikling vektlegges like mye 
som det faglige. 
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Spesialprogram mot bortkastet helseforskning
Visste du at Kavlifondets program for helseforskning er spesialdesignet for å unngå bortkastet forskning?

Kavlifondets helseforskningsprogram skal totalt dele ut 
135 millioner kroner til forskning innen barn og unges 
psykiske helse fra 2017-2022. 

– Vi er veldig glade for at vi har fått dette programmet som 
sikrer best mulig utnyttelse av forskningsmidlene, sier daglig 
leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. 

Milliarder sløses bort
Det er ingen selvfølge. En gjennomgang publisert i det 
anerkjente tidsskriftet The Lancet har vist at 85 prosent av 
all helseforskning er bortkastet. 

– Det er et betydelig problem. Bare i USA deles det årlig 
ut 80 milliarder dollar til ulike helseforskningsprosjekter, 
sier Jan-Ole Hesselberg, programansvarlig i Kavlifondets 
helseforskningsprogram. 
Det er flere årsaker til at mye forskning aldri kommer noen 
til nytte. 

– Det kan være forskning som ikke er relevant for 
noen, at metoden er for dårlig eller at resultatene aldri 
offentliggjøres, forklarer Hesselberg. 

– Men mye av det kan også unngås. Det er målet 
med modellen vi har utviklet i Kavlifondets 
helseforskningsprogram, sier seniorrådgiver i programmet, 
Ida Charlotte Svege. 

Brukerinvolvering viktig
Svege fremhever bred involvering som en styrke. 
Utlysningsprosessen ledes av fageksperter, men involverer 
også viktige brukergrupper. 

– Både pasienter, pårørende og helsepersonell får uttale 
seg og ha innvirkning på hvilke kunnskapshull det er viktig 
å besvare. Det er de som til slutt skal kunne nyttiggjøre seg 
kunnskapen fra forskningen, så deres kompetanse og innsikt 
er av stor verdi, sier hun. 

Samarbeid med Stiftelsen Dam
Til daglig arbeider både Hesselberg og Svege i Stiftelsen 
Dam. Helseforskningsprogrammet ble opprettet våren 2017 
som et samarbeid mellom Stiftelsen Dam og Kavlifondet. 

– Deres brede erfaring med å forvalte støtte til 
helseforskning har vært helt avgjørende, sier Inger Elise 
Iversen, og viser til at programmet også høster ros og 
anerkjennelse i fagmiljøer.   

Med høstens tre tildelinger har totalt åtte prosjekter fått 
til sammen 71 millioner kroner gjennom programmet. 
Prosjektene tar for seg flere ulike temaer innen barn og 
unges psykiske helse. 

Vil du vite mer om Kavlifondets 
helseforskningsprogram?

Lytt til episode 7 av Kavlifondets podkast 
Tech, håp & kjærlighet (på Spotify, Itunes, m. fl.). 

Du kan også gå inn på kavlifondet.no under 
forskningsprosjekter. 

Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet
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