Et magasin utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Åpenhet gjør oss frie!.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Selvtillit og egne meninger. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Det finnes en vei ut av mørket. . . . . . . . . . . . . 44

Innhold
Forord

Verdt å erfare

3

Nyhet

Åpenhet gjør oss frie!

4

Nyhet

- Må få lov til å glemme

6

Nyhet

- Vi trenger brukerne

8

Blogg

Kan man tenke seg frisk?

9

Nyhet

- Sultne på enda mer forskning

10

Nyhet

Del erfaringer

12

Nyhet

Trenger mer forskning på psykisk helse

13

Erfaringer

Depresjon – det beste som har hendt meg

14

Erfaringer

Det er ingen selvfølge at jeg overlevde

16

Erfaringer

Min vei

19

Kronikk

Diagnose: Perfeksjonist

22

Nyhet

Sterk slagkraft med rå utdanning

24

Nyhet

Selvtillit og egne meninger

26

Kronikk

Fordommer og manglende kunnskap

28

Nyhet

- Fullt mulig å komme på banen igjen

30

Nyhet

- Ikkje få skuldkjensle

32

Kronikk

Se og bli sett

34

Nyhet

- Etterlyser nysgjerrige fagfolk

36

Leselyst

En gavepakke til ungdom

37

Blogg

Hvordan rive gjerder

38

Kronikk

Sees i morgen!

39

Nyhet

Samarbeidsforskning i praksis

40

Nyhet

Helselabyrinten – spillet om helsa vår

41

Kronikk

Piller eller mat?

42

Nyhet

- Det finnes en vei ut av mørket

44

Kronikk

En ny, bærekraftig kunnskap

46

2

Erfaringer 2011

Verdt å erfare
Noen erfaringer kunne vi absolutt vært foruten. Andre
ville vi ikke klart oss uten.
Magasinet du nå holder i hånden har vi kalt ”Erfaringer”, fordi det er det vi
opplever og kjenner på i livene våre. Eneste sanne kunnskap er erfaring, sa
Albert Einstein. Og nettopp erfaringer på godt og vondt, har vi valgt å dele
med deg. Magasinet inneholder et lite knippe av det vi i Nasjonalt senter
for erfaringskompetanse innen psykisk helse, jobbet med i 2011. Her finner
du nyhetssaker og kronikker, historier delt i Kunnskapsbasen, blogger og
informasjon om både paneldebatter og publikasjoner. Vi møter brukere og
fagfolk side om side.
Det er godt å dele erfaringene våre. Og som Kathrine Aspaas sier i intervjuet:
”Åpenhet gjør oss frie. Åpenhet er skammen og selvforaktens aller verste
fiende. Men åpenhet er samtidig frihet, tillit og sårbarhet".
Gjennom dialog og felles møteplasser kan vi utfordre hverandre og bli klokere
sammen. Vi kan finne mønster på tvers av enkelthistorier. Vi kan våge å tenke
nytt. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ønsker at
dette magasinet skal være en av flere møteplasser for åpenhet – der målet er
at vi snakker med hverandre og ikke til hverandre.
Med tilbakeblikket på 2011 ønsker vi å rette blikket fremover. Vi ønsker å
bygge bro mellom fag og erfaringsbasert kunnskap, og håper at du vil være
med oss på ferden videre med kanskje noen nye tanker og ideer i ryggsekken.
Det kan være fint å erfare.

Hilde Hem

Astrid Borchgrevink Lund

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse
innen psykisk helse

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse
innen psykisk helse

Spesialrådgiver kommunikasjon

Daglig leder

Utgiver: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Grafisk design og trykk: Reklamehuset Wera, Porsgrunn
Flere eksemplarer av Vendepunktmagasinet kan du bestille her:
post@erfaringskompetanse.no
Les mer om psykisk helse på Erfaringskompetanse.no
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Nyhet!

Åpenhet gjør oss frie!
Kjærlighet og raseri etter kronikk

SELVFORAKTENS VERSTE FIENDE: ”Åpenhet er skammen og selvforaktens aller verste fiende. Åpenhet er frihet,
tillit – og sårbarhet”, skriver journalist og siviløkonom Kathrine Aspaas i Aftenpostenkronikken ”Fri oss fra det skjulte”.
(FOTO: BJØRN INGE KARLSEN)
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

- Det er viktig å lufte ut skammen. Livet blir
mye rikere, sterkere og friere med åpenhet,
sier Kathrine Aspaas som har fått flere hundre
reaksjoner etter Aftenpostenkronikken om en
liten pille.
Journalisten og siviløkonomen skrev kronikken ”Fri
oss fra det skjulte”, som handler om 10 mg Cipralex
om dagen, datalagringsdirektivet og det viktigste
av alt – åpenhet. I Aftenposten skriver hun om det
å forsøke å klare seg uten den daglige pillen, men at
det er den som i snart femten år har hjulpet henne
til å holde balansen i livet. Samtidig ønsker hun
Datalagringsdirektivet velkomment. Nettopp fordi
åpenheten direktivet legger opp til, vil bli en generell
øvelse i tilliten til det samfunnssystemet vi har laget
oss.
- Jeg har alltid skrevet om åpenhet, og som
finansjournalist ser jeg viktigheten av åpenhet i

er mennesker, samtidig som bedriftene må vise hvem
de er. Jeg tenker på skjulte konti og terrorvirkemidler
på den ene siden, og det å erkjenne at man er et helt
menneske både fysisk og psykisk.
- En av kritikerne er forfatter Anne Holt som slakter
kronikken. Hvordan reagerer du på det?
- Jeg liker veldig godt Anne Holts forfatterskap. I
forhold til kritikken tenker jeg at når jeg klarer å vekke
et sånt hån og raseri, kan jeg ikke tro annet enn at jeg
rører borti noe sårt.

Fjerne tabuene
- Du skriver i kronikken at arbeidsgiveren din kjenner
historien, det gjør også venner og familie. Hva mener
du i forhold til arbeidsgiver?
- Jeg jobbet tidligere i Aftenposten, men nå er
jeg selvstendig næringsdrivende. Det betyr at
arbeidsgiveren er meg. Jeg har startet et eget selskap,

”Jeg blir mer og mer den jeg er – med både
gnagsår og ballkjole. Et helt menneske”
forhold til demokratiet. Det er viktig, skummelt og
krevende. Og derfor valgte jeg å skrive om nettopp
åpenhet og bruke egne erfaringer, sier Aspaas til
Erfaringskompetanse.no. Hun forteller om mange
reaksjoner etter at kronikken stod på trykk.

Rører borti noe sårt
- Jeg har fått 600 mailer og meldinger fra mødre,
brødre, psykologer og politi. Mange skriver om psykiske
lidelser og noen om Datalagringsdirektivet. 95 prosent
takker meg for åpenheten. Fire prosent er saklig kritikk
i forhold til mitt syn på Datalagringsdirektivet, mens
en prosent er sint. Tilbakemeldingene på Twitter
har vært sinne, hat og spydige kommentarer, mens
mailboksen har vært fylt med kjærlighet. For åpenhet
er det store. Det at vi tør vise hvem vi er. Det å vise at vi

noe som var det sterkeste signal jeg kunne gi: Det
å tro på meg selv. Jeg ansetter folk med fysisk og
psykisk helse som også betyr at man kan bli syk. Alt
dette var en lettelse å gjøre.
- Men fortalte du om din psykiske helse til din tidligere
arbeidsgiver Aftenposten?
- Nei. Jeg var aldri sykemeldt og det var aldri noen
anledning. Dette har vært en prosess, og dette er jo
ikke noe man viser frem med glede. Man viser jo frem
en lidelse. Men jeg kjenner meg nå sterkere, friere og
mye mindre redd. Alt dette påvirker den mentale helsa.
Jeg blir mer og mer den jeg er – med både gnagsår og
ballkjole. Et helt menneske.
- Er din misjon med åpenheten å fjerne tabuene?
- Ja, det har det alltid vært, og jeg ville gjort det samme
pånytt.

Erfaringer 2011
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- Må få lov til å glemme

BORT FRA JAG OG KRAV: Det å trekke seg tilbake, enten ta en tur i skogen, en fisketur eller se en god film, handler
om øyeblikket. Bort fra hverdagslivets jag og krav, mener høgskolerektor Olav Tangvald-Pedersen.
(FOTO: THOMAS ØVERBØ)
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

- Det handler om øyeblikket der fortid hviskes ut og fremtiden blir utelatt. Ikke stress med å
mestre hele tiden, sier høgskolerektor Olav Tangvald-Pedersen som har tatt et dypdykk i
opplevelsen av hva som god psykisk helse.

Tangvald-Pedersen jobber ved Institutt for helsefag
ved Høgskolen i Telemark. På Porsgrunnskonferansen
presenterte han funnene fra undersøkelsen ”Sammen
for god psykisk helse – men vil vi det samme?”, gjort
sammen med Rob Bongaardt.

Lidelse og diagnoser
- Bakgrunnen for å bry seg om hva som er god
psykisk helse var enkel. Vi har mye kunnskap om
lidelsesopplevelser og diagnoser og et bredt repertoar
av evidensbaserte behandlingsmanualer, men
liten kunnskap om gode psykiske helseopplevelser.
For å finne ut av dette ble helsearbeidere – det
vil si høgskolens studenter, brukerne av psykiske
helsetjenester og elever i videregående skole, bedt
om å skriftlig beskrive en situasjon der man opplevde
god psykisk helse, forklarer Tangvald-Pedersen som
forteller at funnene tok to retninger.

Oppsøke stillheten
- Mens den personlige beretningen handler om
å glemme det som er utenfor, det å være en del av
noe mer, å kunne trekke seg tilbake eller oppsøke
stillheten, hadde den profesjonelle betraktningen
fokus på å jobbe seg ut av lidelsen, være den gode
hjelper, mestring og gjenerobring.

Dra på fisketur

fokus på den gode psykiske helsa. Vi tror at nøkkelen
er tilbaketrekning, å glemme lidelsen, hengi seg til
øyeblikket og søke tilflukt i en tilstand preget av
ro og stillhet. Og vårt inntrykk er at disse punktene
er fellesnevneren for både brukere og fagfolkene
når de skal beskrive hva som er en god psykisk
helseopplevelse. Det å trekke seg tilbake, enten ta en
tur i skogen, en fisketur eller se en god film, handler om
øyeblikket. Samtidig er opplevelsen av å bli verdsatt
og være en del av et trygt fellesskap, sentralt, sier
Tangvald-Pedersen til Erfaringskompetanse.no. Han
mener det ikke handler så mye om å mestre.

Ikke handle for å forandre
- Nei, man trenger å være fortrolig og selv velge hvor
aktiv man ønsker å være. Her kommer tilhørigheten
inn, det velkjente, trygge kontra det fremmende. Vi
mener at godt psykisk helsearbeid handler like mye
om fokus på samvær og opplevelse som behandling,
mestring og kontroll.
- Hvilke rolle mener du helsearbeideren bør ha
sammen med brukeren?
- For å oppleve god psykisk helse bør helsesarbeideren
være sammen med brukeren i hans bestrebelser på å
takle hverdagslivets krav og forventninger. Det må
være rom for å hvile og dvele, ikke bare handle for
å forandre. Man må få lov til å glemme, presiserer
Tangvald-Pedersen.

- Opplever du at feltet er opptatt av god psykisk
helse?
- Ja, men det handler mye om lidelse og ikke så mye

"Det må være rom for å hvile og dvele, ikke
bare handle for å forandre"

Erfaringer 2011
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

- Vi trenger brukerne
SNAKKE SAMMEN: - Vi
må ta med brukerne rundt
bordet og snakke sammen.
Brukerkompetansen må
opp og frem i psykiatrien,
sa Trond F. Aarre, spesialist
i psykiatri og forfatter av
boka ”Manifest for psykisk
helsevern”, på Bruker
organisasjonskonferansen
på Hamar. (FOTO:
ASTRID BORCHGREVINK
LUND)

- Jeg trygler brukerne. Hjelp psykiatrien med å øke kompetansen, sier Trond F. Aarre, spesialist i
psykiatri og forfatter av boka ”Manifest for psykisk helsevern”.
På Brukerorganisasjonskonferansen på Hamar i regi
av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse, gjentok Aarre mye av det han fastslår i
boka. For skal psykiatrien komme seg videre, er det ikke
ved hjelp av flere midler, men å tenke nytt. Brukerne
må bli møtt med større forståelse og få innflytelse på
utformingen av tjenestene.

de ansatte. Det er en litt nifs erkjennelse. Derfor
trenger vi brukerne og brukerorganisasjonene. Jeg
trygler dere om å være oss til hjelp. Jeg håper vi har
nok brukere til å åpne øyene våre når vi dummer oss
ut. Dere må si til oss når vi er på feil jorde, sa Aarre som
fikk spørsmål om hvem som vil høre på brukeren hvis
brukeren blir definert som gal.

Fortvilelse

Rundt bordet

- Psykiatrien i dag er et lukket miljø der vi ikke tar
inn over oss brukerperspektivet. Men vi trenger
brukerkompetansen og kunnskap om endrings
prosessene. Vi må gå fra lidelse til livsperspektiv og la
brukerne få velge mer selv. Vi må arbeide sammen og
beslutte ting i lag, sa Aarre som ikke la skjul på at han
kjenner en stor fortvilelse.

- Systemet skal få respekt ved at vi tar med brukerne
rundt bordet og snakker sammen. Likemenn rundt
bordet – det er det mest forfriskende man kan gjøre.
Helsetjenesten trenger dere. Brukerkompetansen er
uunnværlig for å oppnå endring og valg av hva som
skal prioriteres, presiserte Aarre.

På feil jorde
- Ja, jeg føler en fortvilelse i forbindelse med de
lovendringer og direktiver som blir fattet, men ikke
lest. Selv psykisk helsevernloven er dårlig kjent blant
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Ønsker du å lese boka ”Manifest for psykisk
helsevern” ? Ta kontakt med vårt bibliotek:
bibliotek@erfaringskompetanse.no

Blogg

Kan man
tenke seg frisk?
Psykisk syke har ofte problemer med tankemessige forhold. Mange møter liten respekt for dette
og flertallet som oppsøker hjelp til å løse disse problemene blir anbefalt å prøve medisiner som
sløver sinnet.
Jeg tror at å medisinere bort tanker ikke alltid er like
hensiktsmessig. Jeg vet av egen erfaring at de samme
tankene kommer tilbake med full kraft når man en gang
skal slutte med medisinene. Jeg tror at klinisk riktig
samtaleterapi er en bedre måte å hjelpe mennesker i
krise på. Norge må utdanne flere psykologer for å lette
byrden til en allerede overbelastet psykologstand for
å kunne yte god hjelp til alle de som trenger noen å
snakke med.
Mange foretrekker å snakke med noen som kommer
med gode råd og som engasjerer seg for at tilfriskning
er/kan bli en realitet. Psykiatrien som profesjon må
begynne å ta mennesker mer på alvor. Jakko Seikkula
har gjort mange mennesker (også schizofrene)
friske uten medikamentell behandling og hans
behandlingsmodell benyttes også av psykiatere her i
Norge, selv om de er i fåtall.

Helseforetakene bør møte etterspørselen fra
mennesker med psykiske problemer på nye måter.
Vi lever tross alt ikke på 50-tallet lenger og nyere
forskning viser at fordomsfri samtaleterapi er mye mer
effektiv en den overdrevne bruken av medikamenter.
Også friske mennesker blir medisinert i psykiatrien
i kortere eller lengre perioder og mange av disse
menneskene opplever å bli syke når de slutter med
medisinene etter endt behandling. I slike tilfeller
så bør slike erfaringer tas til etterretning og ikke
bare avfeies som manglende sykdomsinnsikt eller
compliance. Denne gruppen blir større og større for
hver eneste dag som går og mange blir lurt til å prøve
psykofarmaka og blir sittende igjen med ødelagte liv.
Ikke minst så holder psykiatrien tilbake informasjon
om alvorlige bivirkninger på toppen av det hele.
Det blir i mine øyne litt dumt. Alle kan jo lese i
pakningsvedlegget. Vektøkning er en av mange
bivirkninger og man kan faktisk bli schizofren av
schizofrenimedisiner. Slike fakta er eksempler på
at friske mennesker blir gjort til forsøkskaniner i et
eksperiment som ingen vet utfallet av
I USA ble to store legemiddelprodusenter dømt til å
betale ut milliardbeløp i erstatning fordi de hadde
holdt tilbake informasjon om medikamentene de
selger. Når får vi en slik rettssak i Norge, og hvem tør
å føre saken?

Meninger: Bjørn Ingar Pedersen er innehaver
av enkeltmanns-foretaket Celsius Recordings,
Expo and Lyrics, leder av fylkeslaget WSO Oslo
og Akershus av Landsforeningen We Shall
Overcome. Han er også redaktør i tidsskriftet
Søkelyset – et kritisk blikk på psykiatrien.
(FOTO: ASTRID BORCHGREVINK LUND)

Bjørn Ingar Pedersen
http://egnemeninger.wordpress.com
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- Sultne på enda
mer forskning

GOD KONTAKT: - Vi studenter
har hatt det så kjekt sammen
at vi vil fortsette å treffes og
følge hverandre i prosessene,
sier Reidun Jonassen.
PILOTPROSJEKT: Reidun Jonassen og Arne Johansen er en av 13 studenter som
har deltatt i pilotprosjektet ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Drammen. - Vi er
kjempefornøyd og ville gjort det samme om igjen, sier de etter endt studie.

- Når brukere og fagfolk bestemmer seg for å samarbeide, blir det gode resultater. Vi hadde våre
tvil, men det fungerte bra, sier studentene Arne Johansen og Reidun Jonassen.
Sammen med 11 studenter har de to deltatt i
pilotstudiet videreutdanning i samarbeidsbasert
forskning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i
Buskerud. Det overordnete målet med studiet har vært
å styrke deltakernes forutsetninger for å utvikle og
arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekt.
Forskningssamarbeid mellom mennesker med
forskerkompetanse og mennesker som har erfaring
med psykiske lidelser er et nytt område inne psykisk
helsefelt både i Norge og internasjonalt. Samarbeidet
har ikke bare kunnskapsutvikling på dagsorden,
men også styrking av menneskers egen makt,
motivasjon og handlingskompetanse. Pilotstudiet
har fått økonomisk fødselshjelp fra Nasjonalt senter
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for erfaringskompetanse innen psykisk helse, og
professor Marit Borg håper at høgskolen skal klare å
etablere et nytt studie som kan stå på egne bein.

Blitt til underveis
- Vi var kjempespent på å starte opp dette studiet
i fjor, men det har gått over all forventning.
Ni prosjektoppgaver er levert, så nå gjenstår
det å få finansiert disse og satt dem i sving.
Prosjektoppgavene studentene har jobbet frem,
tar for seg bedringsprosesser, arbeid og psykisk
helse og stigma. Jeg er veldig fornøyd med hva vi
har oppnådd og håper at vi kan bygge dette videre.
Ting har blitt litt til underveis, men det har vist seg

Av I Astrid Borchgrevink Lund I Foto: Thomas Øverbø

SAMARBEIDSBASERT FORSKNING: Professor Marit Borg står bak
pilotstudiet videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk
helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud. Det overordnete målet med
studiet har vært å styrke deltakernes forutsetninger for å utvikle
og arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekt.

VIL FORSKE MER: Studiet har gjort oss
sultne på å forske mer, sier Arne Johansen.

at fagfolk og mennesker med egenerfaring har fått
til gode samarbeid, sier Borg til Erfaringskompetanse.
no. Hun ønsker mer samarbeidsbasert forskning, men
finansieringen er en utfordring.
- Dette er ting som må tas opp med Forskningsrådet
slik at dette blir et prioritert område, mener hun.

ningene. Det betyr at jeg ønsker å jobbe som
medforsker. Jeg har fått langt bedre forståelse av
hva forskning er og mener det er viktig at mennesker
med egenerfaring kommer inn i dette feltet, sier
Jonassen som har valgt arbeid og psykisk helse som
sitt prosjekt.

Samarbeid på tvers

Ta tak i mestring

Studentene Arne Johansen og Reidun Jonassen er
begge knyttet til høgskolen i Drammen. De angrer ikke
på at de gikk i gang med studiet.
- Studiet har vært kjempefint. Det har vært utrolig
viktig å snakke sammen på tvers av kompetanse og
utdanning. Jeg tror vi alle sammen har fått litt nye
ideer og at noen barrierer er brutt, sier Jonassen som
forteller at samarbeidet studentene seg imellom har
vært bra.
- Ja, vi har planlagt å fortsette å møtes etter
studieslutt og følge hverandre videre i prosessen.
Dette ville jeg virkelig ikke gått glipp av, sier hun til
Erfaringskompetanse.no.

Arne Johansen har stigma som tema for sitt
forskningsprosjekt.
- Jeg tror mange opplever stigmatiseringer i forhold
til psykisk helse. Skal man komme noen vei, må man
ta utgangspunkt i hvordan folk sjøl opplever det og
ta tak i mestring og hvordan utvikle ressursene sine.
Jeg håper dette er noe jeg kan forske videre på, men
må ha noen å forske med, sier Johansen som mener
studiet hadde noen utfordringer.
- Det har vært vanskelig å sette strek, men jeg klarte
det til slutt, humrer han.

Jobbe som medforsker

Mer info om samarbeidsforskning – bestill vårt
ressurshefte: post@erfaringskompetanse.no

- Har dere lært noe nytt?
- Absolutt! Jeg var interessert i forskning i
utgangspunktet, men studiet har innfridd forvent

Erfaringer 2011
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Del erfaringer
AKTUELT: - Målet med
kunnskapsbasen er å gjøre
ny kunnskap tilgjengelig
og bidra til å skape likeverd
mellom erfaring og fag.
Mange vil ha nytte av dette,
både brukere, pårørende,
studenter, fagfolk og
forskere, mener daglig leder
Hilde Hem(f.v.) og bibliotekar
Vanja Valjord Christensen
ved Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen
psykisk helse.
(FOTO: Astrid
Borchgrevink Lund)

For første gang i Norge vil psykiske erfaringer fra brukere og pårørende bli samlet, systematisert
og gjort tilgjengelig i en egen kunnskapsbase. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse inviterer nå skrivelystne til å dele sin historie.
Det nasjonale kompetansesenteret er i gang
med å bygge opp en egen kunnskapsbase, men
trenger historier, erfaringer og refleksjoner innen
psykisk helsefeltet. Senteret som er finansiert av
Helsedirektoratet, er en brobygger i møtet mellom
erfaringskompetanse og fagkunnskap innen psykisk
helse. Målet med kunnskapsbasen er å gjøre ny
kunnskap tilgjengelig for samfunnet og bidra til å
skape likeverd mellom erfaring og fag. Bibliotekar
Vanja Valjord Christensen håper mange ønsker å bidra
med sin historie når senteret nå går offentlig ut med
invitasjonen om å dele erfaringer.
- Vi vil samle inn fortellinger, artikler, noveller, dikt,
musikk og film og legge dem ut både fysisk og digitalt
på Erfaringskompetanse.no.
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Øke kunnskapen
- Hvem er erfaringene ment for?
- Det vil være aktuelt for svært mange. Helse- og
sosialpersonell og tjenesteapparatet som Nav,
kan bruke vår samling for å øke brukerkunnskapen
sin. Utdanningssystemene, studenter, fagfolk og
forskere kan blant annet bruke erfaringer som
litteraturgrunnlag i masteroppgaver, hovedoppgaver
og forskningsrapporter. Vi håper også at andre
brukere og pårørende i psykisk helsefeltet kan ha
nytte av dette. Ved å lese andres historier kan en
få en opplevelse av ikke å være alene, få forslag
til behandlingsmetoder og få håp om bedring,
sier Christensen som forteller at senteret vil løfte
erfaringene på flere måter. En måte er å gjøre dem
søkbare i det nasjonale biblioteksystemet Bibsys som

Av I Astrid Borchgrevink Lund

om psykisk helse
høgskoler og universitetene bruker. Erfaringene kan bli
brukt i en aktuell nyhetssak på Erfaringskompetanse.
no eller de kan vise tendenser som kan bli løftet opp
enten i samfunnsdebatten eller forskning.

Fullt navn eller anonymt
- Hvordan vil personvernet bli håndtert?
- Datatilsynet har gitt sine anbefalinger om metoden
og mener formidlingen er beskyttet både i forhold
til ytringsfrihet og personopplysningsloven paragraf
sju. Hver enkelt bidragsyter kan velge å dele sine
erfaringer enten med fullt navn eller anonymt , og
kan også velge å trekke tilbake bidraget i ettertid, sier
Christensen.

Skrivetips
Hvordan går man fram for å fortelle sin historie?
- Fyldig informasjon med både skriveveiledning,
skrivetips og skjema for innlevering finner man på
Erfaringskompetanse.no. Man må være over 18 år
for å dele sine erfaringer med oss. Skjema og bidrag
kan sendes til bibliotek@erfaringskompetanse.no
eller sendes til oss i Skien. Veiledningen har vært ute
på høring hos bruker- og pårørendeorganisasjoner,
og tilbakemeldingene har vært gode, kommenterer
Christensen.

Trenger mer forskning på psykisk helse
Mer forskning på brukererfaring, tydeligere politikere som tør sette premisser og ja til samarbeid, nei til skyttergraver. Det kom frem da psykisk helse og kunnskapssyn ble satt på dagsorden på paneldebatten på Litteraturhuset 21. november 2011.
Se video fra debatten på Erfaringskompetanse.no
Det var fullsatt sal og mange spørsmål fra et engasjert
publikum da Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse inviterte til paneldebatt om nettopp
psykisk helse og hvilke kunnskapssyn som skal råde i
framtida.  
Hva det skal forskes på og hvem som vet best om
den psykiske helsa vår, ble diskutert av panelet. Det
bestod av president i Norsk Psykologforening
og styreleder i Rådet for psykisk helse, Tor Levin
Hofgaard, forskningsjournalist/redaktør og forfatter
av boka ”Kroppens skjulte intelligens, Åse Dragland og
stortingspolitiker og politiske rådgiver på Aps partikontor,
(FOTO: PER THRANA)
Karin Yrvin. Hun har stått frem i media og fortalt om
hvordan det er å leve med en bipolar lidelse. I tillegg deltok forsker og psykiater Ann Færden sammen med
leder av Hvite Ørn og erfaringskonsulent Jan-Magne Sørensen. Debatten ble leder av Erfaringskompetanses
spesialrådgiver kommunikasjon Astrid Borchgrevink Lund.

Ønsker du mer info, bestill publikasjonen ”Ny kunnskap – ny praksis,
et nytt psykisk helsevern: post@erfaringskompetanse.no
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Depresjon

– det beste som har
hendt meg
Etter å ha lest Kathrine Aspaas’ kronikk ”Fri oss fra det skjulte” (Aftenposten 10.04) og å ha hørt
debatten om kostholdsendringer som alternativ til medikamentell behandling i psykiatrien på
Litteraturhuset (Erfaringskompetanse, 11.04.11), vil jeg gjerne dele min erfaring med depresjon
og veien ut av den uten medisiner. Den handler ikke først og fremst om endringer i kosthold,
men om å gjenvinne balansen i livet ved hjelp av en helhetlig tilnærming til helse.
Jeg deler til fulle Aspaas’ tanke
om at vi trenger mer åpenhet
om psykiske lidelser. Men jeg tror
samtidig at det ”skjulte” som vi bør
fri oss fra, befinner seg i vår egen
underbevissthet. Kroppen husker
det vi ikke lenger vet, følelsene
vi har fortrengt. Med den kjente
psykoanalytikeren Alice Millers
ord: ”Det er det du ikke vet om deg
selv som gjør deg syk.”

Under
studietiden
kom
depresjonen snikende, først i
form av lettere vinterdepresjoner,
nedstemthet,
trøtthet,
og
inni mellom en følelse av
meningsløshet.
Senere
kom
den for alvor slik at jeg til slutt
så meg nødt til å ”legge inn
årene” og sykmelde meg. På
denne tiden jobbet jeg med min
hovedfagsoppgave i sosiologi ved
siden av en deltidsjobb. I ettertid
kan jeg spore depresjonen enda
lenger tilbake i tid. En følelse
av indre uro og tristhet, som en
snøball som jeg i mange år hadde
forsøkt å løpe fra gjennom stadig
aktivitet og prestasjoner, men som
til slutt innhentet meg. Alle som
har opplevd å plutselig ikke lenger
fungere normalt vet at det er en
svært ubehagelig opplevelse som
gir en kraftig knekk i selvbildet.
Jeg trodde depresjon og angst var
noe ”sykt”, mer som en sykdom
man enten hadde eller ikke hadde.
Lenge var skammen over å ha blitt
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syk så stor at jeg ikke klarte å ta
ordet depresjon i min munn.

Da jeg til slutt ble tvunget til
å sykmelde meg var jeg preget
av dyp fortvilelse, utmattetthet,
store muskelspenninger og sterke
angstsymptomer. Flere dager orket
jeg knapt å stå opp eller turte å gå
ut. Likevel slet jeg med følelsen
av at jeg burde ta meg sammen.
Av lege fikk jeg henvisning til
psykolog/psykiater, men i min
tilstand tok det meg lang tid å få
skrevet et brev for å forklare min
situasjon, og enda lenger tid å få
svar fra en med ledig kapasitet.
Noen år tidligere hadde jeg vært
i kontakt med psykologtjenesten
ved Universitetet, og opplevde da
at mine problemer ble bagatellisert
og rasjonalisert, og jeg grudde
meg naturligvis for å oppleve det
samme igjen. Det gjorde jeg til en
viss grad også, samt at psykiateren
jeg fikk plass hos ikke virket særlig
”sunn” på meg, verken med tanke
på fysisk helse eller livsglede.

Heldigvis fant jeg Line
Denneche Kamfjord og bio
dynamisk
psykoterapi,
en
kropps
orientert metode som
ble utarbeidet av den norske
psykologen og fysioterapeuten
Gerda
Boyesen.
På
dette
tidspunktet hadde jeg tatt
antidepressiva i en kort periode,
men sluttet da jeg begynte hos

Kamfjord. Medisiner demper som
kjent symptomene og vil gjerne
virke mot forsøket på å løse opp
en depresjon. Hensikten med
den biodynamiske massasjen er å
rense organismen. Den løser opp
spenninger og fastlåst energi
i muskulatur og bindevev, og
de tilbakeholdte følelsene som
har forårsaket disse. I løpet av
terapien kom jeg i kontakt med
følelser jeg ikke var meg bevisst,
som sorg, sinne og frykt, gjerne
knyttet til opplevelser av tap i
barndommen. Å kjenne på disse
følelsene og dypere lag av angst
var smertefullt, men noen ganger
må det bli verre før det kan bli
bedre. Med større innsikt i meg
selv, mine reaksjonsmønstre og
mine plager, og sammenhengen
mellom disse, kunne jeg lettere
akseptere situasjonen og tillate
meg å konsentrere meg om å bli
frisk. Jeg lærte å ta hånd om meg
selv, lytte til kroppen og gjøre det
som jeg kjente var riktig for meg. I
en til tider tett tåke av håpløshet,
frykt for fremtiden og høyt
angstnivå ble jeg også tvunget
til å lære å være mer tilstede i
øyeblikket, og jeg hadde god bruk
av lette yogaøvelser og andre
former for egenpleie.

Etter hvert opplevde jeg en
klar bedring i humør, vitalitet og
konsentrasjonsevne. I dag vil jeg
si at depresjonen har endret meg

og mitt forhold til livet i en slik
grad at jeg kan si at det ikke bare
er det verste, men definitivt også
det beste som har hendt meg. Jeg
har gått fra å være på minussiden i
energi og livslyst, til en opplevelse
av mening og tilhørighet, og glede
over bare å være til. Veien dit har
selvsagt tatt tid, men det har
gitt en styrke, glede og tillit som
veier opp for alt ubehaget ved
terapiprosessen.

Sykdom og livskriser kan
være verdifulle fordi de bringer
deg til et punkt der forandring
er nødvendig. Forandring og
utvikling er en naturlig del av livet,
og sykdom kan være et tegn på
at noe må endres. Jeg tror at vår
frykt for å være svake og sårbare,
for å kjenne på angst og smerte,
frykt for å falle utenfor og være
annerledes holder oss tilbake
fra å gjøre de endringene som
vi innerst inne vet må til. Jeg tror
også det hindrer oss fra å utvikle
oss til å bli helere mennesker, som
kan leve med større livsbevissthet,
mer livsglede og mer medfølelse. I
psykoanalysen er det kjent at frykt
for egen svakhet fører til forakt for
andres svakhet, og slik får vi også
et mindre raust samfunn (Behring
Breivik er kanskje et mer ekstremt
eksempel på denne mekanismen,
men jeg tror det er viktig at vi
erkjenner at noe av dette ligger i
de fleste av oss).

Psykologen og filosofen
Erich Fromm har skrevet med
dyp psykologisk innsikt om dette
og lignende tema, blant annet
i bøkene Det sunne samfunn
og Flukten fra friheten. De som
har vanskelig for å tilpasse seg
vårt
forbrukerorienterte
og
konkurransepregede samfunn er
ikke ”svake”, men gjerne følsomme
mennesker. Og med litt antenner
kan frykt og usikkerhet lett
skimtes under overflaten hos
de ”sterke”, selvhevdende og
”veltilpassede”.

Sunne mennesker er preget
av balanse mellom integrasjon

og
selvhevdelse,
følsomhet
overfor andre og fellesskapets
interesser, og ivaretakelse av egne.
Ofte er det personlighetstype
som vil avgjøre om en ubalanse
kommer til uttrykk hovedsakelig
som fysisk eller psykisk sykdom.
Evne til å uttrykke følelser er
også av stor betydning for helsa.
Som den Nobelprisvinnende
nevroforskeren Candace Pert
skriver i boka Molecules of Emotion
(Følelsenes molekyler), blir det vi
gjerne anser som negative følelser,
først negative (i betydningen
helseskadelige) når de ikke
uttrykkes og dermed lager ”krøll”
i kroppens fine kommunikasjons-

og energisystem. Med større
selvinnsikt
og
innsikt
i
sammenhengen mellom kropp
og sinn kan vi lettere lære oss å
ta mer ansvar for egen helse. Slik
tror jeg også at vi nærmer oss den
virkelige friheten som ligger i å
leve som hele mennesker, sårbare
og sterke, med mot til å skape vår
egen og menneskehetens fremtid.
Det forutsetter nødvendigvis at
også at fagpersoner som skal bistå
de ”syke” i denne vekstprosessen
har denne kunnskapen, eller
ydmykhet nok til å tilegne seg den
dersom de ikke har den.
Christine Winge Strandmann
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Det er ingen selvfølge
at jeg overlevde

Jeg vil takke til alle mine
lærere, gode som mindre
gode, vennlige som mindre
vennlige. De har alle hver
på sitt vis hjulpet meg. Jeg
trengte dem alle og alt de
hadde å tilby for å komme
dit jeg er i dag.
Jeg har vært tvangsinnlagt,
urettmessig straffeforfulgt, feil
dia
gnostisert, feilmedisinert og
som en konsekvens av dette,
levd med stigmatisering og
fått ødelagt flere år av mitt
liv gjennom vanskjøtsel i det
offentlige helsevesenet.
Dette danner bakgrunnen for
dette foredraget. Jeg har opplevd
svært uforsvarlig behandling fra
helsevesenet - en behandling
som blant annet gikk ut på å sette
nye diagnoser på symptomene
fra feilbehandlingen.
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Åpenhet: - Hågen
Haugerønningen skriver om
hvordan han tok tak i eget liv.
(FOTO: Privat)

Denne teksten/foredraget er utviklet med utgangspunkt i at jeg ønsker å bruke min unike
erfaringskompetanse og utdannelse innen Familie og Organisasjonskonstellasjoner til å skape meg et
levebrød, og samtidig håper jeg at jeg ved å dele mine erfaringer kan medvirke til en forskjell til det
bedre for andre.
I vår tid står individet i sentrum. Det å ta ansvar for livet sitt er viktig. Det har heller aldri vært lettere.
Informasjonsmengden har aldri vært større, og den har aldri vært mer tilgjengelig.
Jeg har et ønske om at denne teksten kan bidra til at flere tar tak i seg selv for å komme seg ut av
vanskelige situasjoner, og at flere finner motivasjon til å gjennomføre positive endringer i sitt eget liv
og deretter vedlikeholde egne endringsprosesser.

Jeg har også blitt trakassert, og
har opplevd grove krenkelser og
tjenesteforsømmelser fra 1. og
2. linjetjenestene. Jeg har opplevd
systemsvikt på alle nivå. Jeg har
også opplevd sosialrenovasjon,
oversoning og svært lange opp
hold på glattcelle.
Når jeg går ut med dette vil noen
si at “jammen det var slik eller slik,
og han var skikkelig fæl”. Og det
har de sikkert helt rett i. For det er
også en side av dette - det var slik
også, for noen.
Derfor vil jeg understreke at
jeg tar det hele og fulle ansvar
for mine handlinger, og bærer
konsekvensene av disse selv.
Utover dette ønsker jeg ikke å
kommentere spesifikke hendelser,
andre enn de jeg måtte trekke
frem selv. Dette både av respekt
for de som opplevde meg som noe
uadekvat til tider, og fordi NPE
(Norsk pasienterstatnings fond),
den norske stat og domsstolene,
i disse dager ser nærmere på hva
som har skjedd rundt og med meg
i perioden 2006 - 2009.

Hva er spesielt min historie?
For veldig mange er mine
erfaringer med norsk helsevesen
gjenkjennelig. Slike erfaringer
er heller regelen enn unntaket.
Det er mange som har opplevd
det samme som meg, og mye
verre. Det jeg opplevde er at det
offentlige helsevesenet er i en
dyp krise.
Det som gjør min erfaring spesiell
er imidlertid det som følger:

Samtidig med de vonde opp
levelsene har jeg også opplevd
å bli møtt på mine behov - både
fra det offentlige og spesielt fra
private terapeuter, coacher, og
advokater. Og uten disse ville jeg
ikke vært i stand til å holde dette
foredraget.
Blant disse vil jeg spesielt
fremheve nevropsykolog Merete
Øie fra Lillehammer sykehus og
Marta Thorsheim fra Hellinger
Instituttet. De har vært og er
fortsatt helt sentrale for mine
endringsprosesser, og uten dem
ville ikke min historie endt så godt.

Det er ingen selvfølge at jeg
overlevde den behandlingen
jeg ble utsatt for. Det er heller
ingen selvfølge at mennesker
klarer å stå i en slik situasjon som
jeg har gjort. Og, det er svært
uvanlig at noen klarer å komme
ut av denne kverna som et helt
menneske.
Det har jeg gjort.
Jeg har overlevd dette, og jeg vil
ikke karakterisere meg selv som en
overlever eller offer. Det blir helt
feil å identifisere meg med dette
nå. Jeg har beveget meg så langt i
en annen retning at jeg knapt kan
relatere meg til den rollen jeg var i.
For å kunne snakke om det som
har skjedd, og samtidig nå formidle
det videre, har jeg vært nødt til å
gå videre.

Noen ganger har dette vært
vanskelig, da det har føltes
lettere å gi opp og gå tilbake til

kjente mønstre.
Men det jeg har gjort er å bryte
opp ny vei i ulent terreng, og det
er tungt å gå først – selv om det
noen ganger også har føltes som
en befrielse.
Når man går opp nye veier, er det
ingen å sammenligne seg med,
og jeg hadde derfor kun meg
selv å konkurrere med. Det var
en nødvendighet for å overleve
å ikke identifisere meg med mitt
tidligere jeg.

I dag er jeg organisasjons
konstellatør og erfarings
konsulent. Og i det står jeg støtt.
For å klare dette, har jeg i tillegg
til den støtten jeg har fått fra min
familie, mine samarbeidspartnere
og meg selv, aktivt brukt
familiekonstellasjoner, systemisk
veiledning og lagt om kostholdet
til fett-/proteinrik kost.
Dette er nødvendigheter for et
godt liv - for meg.

Det handler om å våkne. Det
er ingen medisiner som hjelper
mot livsstilssykdommer.
Vi lever i en illusjon om at myndig
hetene og helsevesenet tar ansvar
for vår helse. Det gjør de ikke. Alle
må selv ta ansvar for seg og sitt.
Mange reagerer negativt når
jeg sier dette. Det rokker ved vår
trygghet, og vekker usikkerhet.
Vi liker å tro at myndighetene og
helsevesenet har rett. Det fratar
oss ansvar. Det jeg ønsker, er å
reise spørsmål om myndighetenes
kompetanse.
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Jeg er klar over at dette er en
alvorlig påstand. Men jeg håper
at den kan føre til at noen flere
skvetter til og våkner opp i
hverdagen. Det er først når flere
varsler fra om det samme at noen
tar affære.
For min del hadde jeg ikke noe
valg Hadde jeg ikke selv tatt grep,
ville jeg vært uføretrygdet eller
i institusjon på livstid. Det var
sterke krefter i samfunnet som
jobbet for nettopp dette.
Oppryddingsjobben i forhold til
dette har jeg hatt god hjelp til.
Dette er mennesker jeg setter
stor pris på. De er alle svært
profesjonelle og av de beste innen
sine fag. Dette er mennesker som
tør å stå i jobben sin, og gjøre
den best mulig for sine kunder
og klienter. De har ingen andre
agendaer enn kunden og klientens
beste. Disse menneskene er også
mine forbilder.

Jeg er for medisiner, når det
er påkrevd - men ikke som første
valg. Det finnes mange andre
alternativer før det.
Alt jeg snakker om, fungerer for
meg, og jeg tar ansvar for meg
selv, og ingen andre.
Jeg vil også si at alt jeg anbefaler
er komplementært til hva det
offentlige tilbyr, ikke i stedet for.
For eksempel slutter man ikke hos
en behandler fordi man har begynt
med familiekonstellasjoner, lagt
om kosthold og funnet en dyktig
coach. I stedet tar man med be
handler i et samarbeide.
Samtidig er det ikke sjelden at det
går an å trappe ned på det ene
tiltaket etter hvert. Selv gikk jeg
ut av institusjon, og har i dag ikke
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annen oppfølging enn fra vanlig
fastlege.

Hvordan kunne dette vært
gjort annerledes?
Hvordan skulle de ansvarlige og
tilsynsmyndighetene ha reagert
i min sak? Hvordan kunne jeg ha
fremmet mine rop om hjelp og
bistand på en annen måte, slik at
1. og 2. linje kunne tatt dette på
alvor, uansett hvor ubehagelig det
måtte være?
Alle kan gjøre feil, til og med
hjelpe
arbeidere og offentlige
tjenestemenn. Vanskeligere blir
det når feilene ikke innrømmes,
men i stedet forsøkes å dekkes til.
I ettertid ser jeg at de burde vist
interesse for å få vite mer om
saken ved å innhente uhildet
dokumentasjon, invitert meg til
å beskrive hvordan jeg opplevde
situasjonen, de kunne invitert meg
til å beskrive mine opplevelser,
og ikke minst, hvilke følelser som
oppsto under og etter denne
prosessen. De burde også ha sett
på hvilke tiltak som faktisk ble
iverksatt av andre i ettertid, og
som hjalp.

Dette kunne bidratt til viktig
lærdom for de som gjorde feil.
Når man gjør feil og det i tillegg blir
bekreftet av helsetilsynet, er det
da ikke naturlig at man tar kontakt
med personen og beklager?
Som bruker i et system ville
jeg opplevd å bli tatt på alvor,
respektert, og jeg kunne dratt
veksler på mine ressurser for å
komme på beina igjen.

Det å anerkjenne et menneskes
ressurser som noe verdifullt for
en selv og samfunnet for øvrig er
etter mitt skjønn, god samfunns
økonomi.
Det jeg derimot opplevde var at
min kompetanse og mine ressurser
fortløpende ble undervurdert, og
forringet.
Dette snudde ikke før jeg kom ut
av fylket.
Om dette hadde blitt tatt seriøst
tidligere, ville dette blitt raskere
oppklart og konsekvensene for de
involverte, betydelig mindre.

Jeg har et ønske om at
mine erfaringer skal komme
andre til gode, og at jeg
med mine erfaringer, ressurser
og utdannelse kan bidra til en
forskjell.
Vi trenger alle å bli sett og hørt,
og vi trenger alle anerkjennelse.
Ikke minst er dette viktig når vi er i
sårbare og vanskelige perioder av
vårt liv, og når vi opplever urett.

Hågen Haugrønningen
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Min vei
Jeg er blitt 44 år og det er litt over 20 år siden jeg kontaktet lege
for første gang fordi jeg slet med dype depresjoner. Jeg måtte oppsøke mange leger før jeg ble trodd, men det gjelder å ikke gi seg.
Når det gjelder tilbud om
behandling og hjelp i årene
som er gått har jeg ett år som
dagpasient ved det som tidligere
het psykiatrisk daghospital, et
sju måneders langt opphold på
psykiatrisk sykehus, jeg har vært
bruker ved psykiatrisk dagsenter
over en periode på noen år, jeg
har gått til samtale hos psykiater
og har hatt månedlige besøk
av psykiatrisk vernepleier fra
psykososialt team over to perioder.
Utover dette har jeg prøvd å klare
meg selv og prøvd i det lengste å
bevare noe selvstendighet.
Jeg kom inn i psykiatrien pga
depresjoner, men hverdagen har
også bydd på andre problemer
som for eksempel årevis med
veldig sterk og hemmende angst.
Når jeg ba om hjelp for første
gang så visste jeg lite om hva som
ventet meg i psykiatrien og hvilke
muligheter jeg hadde til å få hjelp.

Hvis jeg tenker tilbake så har
jeg møtt mange mennesker
i hjelpeapparatet som jeg vil
karakterisere som nydelige og
gode mennesker, men jeg er
nok litt overrasket over en del
konservative holdninger. Tilbudet
på de forskjellige behandlings
stedene er veldig ensidige slik at
jeg hadde liten mulighet til å velge
den behandlingsformen som
passet for meg, og det er nok litt
slik at vi alle skal presses inn i det
samme. Jeg er nok av den mening
at det burde vært større variasjon
i type behandling, da vi er på ulike
nivåer. Og fordi om psykiatrisk
dagsenter kanskje er bra for Per
så er det ikke nødvendigvis det
samme for Eva.

Det er lite rom for å tenke kreativt i
psykiatrien for å finne det som kan
være til hjelp for den enkelte. Det
virker på meg, som tidligere bruker,
at hvis jeg viste stor kreativitet
på leting etter hva som virker, så
kunne jeg bli sykeliggjort i stedet,
hvis dette viste seg og ikke følge
det jeg kaller "boka" og det som er
A4.

Jeg er nok en person med
sterke meninger, jeg reflekterer
mye, og har vel det man kaller god
selvinnsikt etter hvert. Jeg er ikke
lenger redd for å bli sett, og er
nok fargerik som person. Hvis jeg
mener noe så går jeg for det, fordi
om jeg vet at det kanskje snakkes
i krokene. Jeg har lært meg å
smile tilbake og ikke bry meg om
snikksnakk så lenge jeg oppfører
meg og ikke skader andre. Jeg har
lært at jeg må ta ansvar for egne
tanker og handlinger og det som
angår mitt liv. Og hvis jeg gjør det,
får jeg overskudd slik at jeg også
kan være til for andre - et godt
medmenneske.

I ettertid må jeg nok si at en
del erfaringer fra psykiatrien
skrem
mer meg. Når det gjelder
holdningene en del har til den som
er syk og når det gjelder deres syn
på de som kanskje regnes som
"annerledes", er det trist å tenke
på at det ikke skilles mellom det
som er personlighet og hva som
er symptomer, men ikke sykt. Ser
de et symptom som vi alle vel
har i oss, så viser det seg kjapt å
kvalifisere til diagnoser og uheldig
medisinering. Det er lite rom for
å være fargerik og jeg følte ofte
at jeg risikerte å bli medisinert
slik at jeg til slutt ikke kunne

kjenne hvem jeg var glad i eller
hva jeg følte. Jeg gikk fra å være
et menneske som ba om hjelp
fordi jeg led mentalt til å bli en
"ting", og dette er skremmende.
Medisinering fører også til ekstra
belast
ninger som for eksempel
vektøkning, passivitet og annet
som er uheldig. Selvfølgelig er det
slik at noen må bruke medisiner,
men jeg har sett hvor lett det
skrives ut resepter i stedet for å
sette i gang andre tiltak.

Jeg tror det for lett medisineres
og diagnostiseres i stedet for å
bruke tid på å finne ut hva som må
til for at den som sliter skal komme
seg tilbake. Det fokuseres mye på
fortid og selvfølgelig har den noe
å si, men det bør fokuseres mer
på å lære seg å leve nå og holde
fokus på ressurser og alt jeg som
bruker kan få til. Det er forståelig
at traumatiske opplevelser fra
fortiden må bearbeides, men jeg
burde også fått hjelp til å skifte
tankemønster slik at jeg lærte
meg å leve med det som har
vært, at jeg skulle klare å se på
det som livserfaring som igjen gir
livsvisdom - noe jeg kan bruke til å
bedre egen livskvalitet.
For mitt vedkommende er det slik
at vonde opplevelser er blitt til
gode erfaringer fordi det har fått
meg til å gjøre endringer.
Det handler også mye om at vi
mennesker har lett for å fortsette
å straffe oss selv fordi om vi
egentlig ikke behøver å lide lenger.
Vi er kanskje i en livssituasjon hvor
vi syns vi ikke fortjener bedre. Mye
kunne kanskje vært gjort hvis jeg
aktivt lærte å være snill mot meg
selv både i tanke og handling. Jeg
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at dette er et stort problem
for mange som sliter. Mens jeg
levde mitt såkalte zoombi-liv i
en liten ettroms leilighet, leste
jeg litteratur om temaer som
interesserer meg, for påfyll av
kunnskap er ikke bortkastet. Jeg
spesialiserte meg på kunnskap
om en forfatters liv og hadde som
mål å trosse angsten en dag for
å holde foredrag på psykiatrisk
dagsenter og andre steder. Dette
gjennomførte jeg etter lang tid
med selvstudier fordi om jeg
jo hadde angst for å snakke i
forsamlinger.

FOTO: Privat

Jeg hadde også lest et eller annet
sted at det var sunt for hjernen å
lære ting utenat, så jeg bestemte
meg for å lære meg en enakter på
nesten en time og førti minutter
ved å lytte til en cd om og om
igjen. Først lyttet jeg hundrevis av
ganger, og da jeg begynte å huske
noe tekst begynte jeg å snakke
samtidig som skuespilleren helt
til jeg en dag kunne fremføre hele
enakteren uten noen form for
assistanse.
tror for eksempel at jeg kunne
lært å tillate meg å være god
mot meg selv uten at det føltes
egoistisk. En som sliter psykisk
er ofte plaget med mye dårlig
samvittighet av ulike årsaker.

Jeg tenker at det er fint å
lære å tillate seg å få det
godt og at jeg for eksempel kan
gi meg selv en bukett blomster
levert på døra. Det er viktig å lære
å ta ansvar for hva som er bra for
en selv og å si ifra om egne behov
og ikke bare bli sittende å forvente
at andre skal gjøre det som er
godt for en. Hvis jeg for eksempel
ønsker å snakke med noen, må jeg
kanskje begynne å jobbe med meg
selv for å tørre å ta en telefon til
noen i stedet for å sette meg ned
og ergre meg over at ingen ringer.
Jeg har erfart at hvis jeg gir meg
selv fysisk og psykisk velvære så
vil jeg blomstre og en blomst får
oppmerksomhet fordi den står og
skinner for seg selv.
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Da jeg var plaget av sterk angst
prøvde jeg allikevel å leve det
jeg kaller et anstendig liv. Jeg var
veldig bevisst på at jeg skulle gjøre
ting som for eksempel å handle
egen mat og ikke be andre gjøre
det for meg. Jeg hadde ofte store
problemer med å få det til, og noen
ganger hadde jeg rett og slett ikke
mer mat, men da presset jeg meg
selv til å mestre å gjennomføre
nødvendig innkjøp. Jeg brukte mye
energi på å tenke ut strategier
for mestring og så på det som en
del av min "arbeidsdag". Dette er
ingen lett vei å gå, men resultatet
ble at jeg følte det godt når jeg
hadde fått maten i hus, og jeg
bevarte følelsen av å ha en viss
selvstendighet.

Jeg tenkte også at det er
viktig å gi hjernen noe helt
annet å jobbe med enn tanker
på sykdom og elendighet. Jeg var
opptatt av at jeg skulle prøve å
bevare en viss konsentrasjon og
gi meg selv input da jeg visste

Alt dette ga meg troen på at til
tross for psykisk lidelse så var
hodet på plass og jeg så at jeg
hadde ressurser. Det beste av
alt - hjernen fikk "mat" og den
begynte å tenke positivt og ikke
bare negativt.

Disse tiltakene som jeg selv
kom frem til syns jeg at jeg
fikk lite støtte på av psykiater
og andre i psykiatrien, og de var
forbausende lite opptatt av det
enda de må ha sett at det virket
positivt på meg og min fremgang.
Jeg var nok veldig alene i dette,
og ingen ga uttrykk for at det
interesserte dem særlig mye at jeg
valgte å bruke egen læring som en
del av min terapi og selvutvikling.
Jeg har også vært veldig glad i å
skrive ned tanker om for eksempel
livet. Mine hjelpere i psykiatrien
har aldri vist særlig interesse for
mine skriblerier, så da jeg for kort
tid siden valgte å bestille første
time hos en gestaltterapeut ble
jeg veldig overrasket over at hun

etter første time viste interesse
for skrivingen.
Jeg brukte også mye tid mens jeg
var "innestengt" til å ta avgjørelser
for hvordan jeg ville leve livet mitt
i fortsettelsen. Jeg prøvde å tenke
over hvordan jeg for eksempel
forholdt meg til materielle ting og
hva jeg syns måtte til for at jeg
skulle ha det godt. Det ble viktig å
finne ut hva som er viktig i mitt liv. I
mitt tilfelle endte det opp i en stor
opprydning over det hele og jeg
kvittet meg med mye jeg fant ut
var unødvendig. Jeg fant ut at for
meg var det nok å ha minner inni
meg, så jeg følte ikke lenger behov
for tingene som skulle gi meg
minner om mennesker som sto
meg nær eller opplevelser. Dette
ble på en måte ikke bare en fysisk
ryddesjau, men også en mental
opprydning. Idag tenker jeg at hvis
så skulle skje at jeg mister det jeg
eier av ting i morgen, så skal det
gå fint for tingene eier meg ikke
lenger. Jeg sier ikke at det er galt
å eie ting, men når tingene ikke
eier meg så får jeg større frihet og
mange unødvendige bekymringer
faller bort.

Jeg hadde noen drømmer om
hva jeg ville gjøre når jeg ble
kvitt angsten og det førte igjen til
at jeg brukte mitt zoombi-liv til å
gjøre forberedelser. Jeg satte meg
for eksempel som mål at siden jeg
føler at buddhismen er bra for meg,
ville jeg besøke et buddhistisk
tempel og kanskje bo der noen
dager slik man har muligheten til.
Jeg forberedte meg og jeg hadde
derfor et mål å jobbe mot. Jeg har
derfor bodd i tempelet to ganger
etter at jeg ble kvitt angsten.
Tiden med angst vekket meg og
jeg fant ut at jeg måtte prøve
å finne ut hva som betyr mest
for meg. For meg er det ikke
nødvendig å reise jorda rundt,
reise på ferie eller spise råflott mat
for å kjenne at jeg har det godt. Et
knekkebrød ved et kjøkkenbord
med tente lys kan gjøre meg
utrolig takknemlig og lykkelig. Jeg
har funnet ut at det er øyeblikkets
under som gjør meg lykkelig, så jeg

er oppmerksom når jeg ser månen
lyser på stjerneklar himmel, når
himmelen brenner i flotte farger
en vinterdag, og jeg kan føle meg
rørt og utrolig takknemlig fordi jeg
opplever indre ro idet jeg sitter og
kjenner på deilig stillhet.
På grunn av lang tid med kriser og
utfordringer ble det til slutt slik
at jeg ble ufør og fikk pensjon. Da
kunne jeg valgt å ergre meg over
det jeg ikke fikk til og jeg kunne
valgt å bli bitter over lav inntekt.
Jeg har i stedet valgt å være glad
for at det finnes en mulighet for
de av oss som ikke mestrer å stå
i arbeid også må jeg prioritere
deretter. Stort sett går det akkurat
rundt og noen ganger gjør jeg
tøffe grep for å få til det jeg vil. Det
hender også at jeg må rasjonere
mat og annet for å overleve, men
det gir ikke lenger bekymringer. Jeg
tenker kreativt og tar det som en
utfordring å klare meg likevel. Det
er ikke noe galt i å leve nøkternt i
hverdagen, og om jeg ikke har råd
til lørdagskos hver helg så er jeg
fornøyd med det lille jeg har. Også
tenker jeg at nå lærer jeg både
nøysomhet og takknemlighet og
det er en god ting vil jeg mene.

Tro ikke at livet mitt har gått
på skinner og at livet har vært
enkelt, for jeg har også vært
igjennom mange år med uheldig
medisinering, jeg var storrøyker
med dårlig pust, avhengig av cola,
kiloene ble til overvekt og høyt
blodtrykk, og det sto dårlig til
med kostholdet, selv om jeg som
fortalt hadde et rikt indre liv ved
selvstudier og læring.
Plutselig en torsdag for fire år
siden kuttet jeg ut tobakken, og
etter en stund kom smak og lukt
tilbake, og behovet for mye salt
og søtt ble borte. Jeg fikk lyst på
det som var sunt og la forsiktig
om kostholdet, som til slutt endte
opp med at jeg ble vegetarianer.
Det resulterte i at jeg har mistet
over 20 kg, colaen er byttet ut
med vann og Farris og jeg kan nok
si at jeg lever ganske sunt uten
følelsen av at jeg ofrer noe eller
går glipp av gleder.

Jeg valgte å trappe forsiktig
ned på medisinene og ble
medisinfri, fordi om psykiateren
hele tiden sa at jeg måtte ta
medisiner resten av livet. Fordi han
hadde en slik holdning valgte jeg å
avslutte samtalene hos han da jeg
ikke ønsket at de som hjelper meg
skal ha en så negativ holdning. Jeg
ønsket å bli såkalt "frisk".
Jeg har klart meg fint, men velger
å gå til gestaltterapeut fordi jeg
tenker at livet er en prosess og
jeg ønsker progresjon i utviklingen
av meg selv fordi om jeg har det
godt. Det er jo slik at hverdagen
krever sitt og at det er nødvendig
å stadig ta valg og å gjøre noen
justeringer underveis. Da er det
godt med gode samtaler hos et
medmenneske som ikke sykelig
gjør meg på noen som helst måte.
Det er godt å kunne snakke om
hva som helst uten å få høre at det
er den sykelige delen av meg. Det
er også godt å vite at det er greit å
være følsom og tankefull og at jeg
kan være fargerik og tillate meg å
slå ut med armene av ren livsglede
uten å bli medisinert. Her syns jeg
psykiatrien har noe å lære, så jeg
blåser egentlig i om epikrisen jeg
mottok inneholdt beskjeden om at
jeg er vanskelig å sette i bås, pluss
tre - fire alvorlige, og ubegrunnede
diagnoser. Kanskje er jeg så gal at
jeg ikke merker det selv, men jeg
må si at jeg har et godt liv fordi
om jeg på en måte er dømt til og
mislykkes ut ifra denne epikrisen.

Jeg vil med denne historien
fra eget liv oppfordre alle som
trenger hjelp til å tenke selv og
å sette grenser for hva de vil
utsettes for. Tenk derfor igjennom
om du har muligheten til å velge
det som er bra for deg selv. Det er
jo deg det handler om!!!
Mona Mikkelsen Aune
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KRONIKØR: Live Landmark
er foredragsholder, forfatter,
motivator, coach og kronikkør i
Erfaringskompetanse.no
(FOTO: PRIVAT)

Diagnose:
Perfeksjonist
22
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Kronikk

Norge har et høyt antall sykemeldte med psykiske plager. De har visst bukket under for presset.
Men hvor kommer presset fra?
Den godt voksne overlegen jeg kjenner må ut i
sykemelding nok en gang, fordi han sover dårlig og er
sliten. Mannen er et arbeidsjern, både kunnskapsrik
og dyktig. Problemet er at han blir sittende etter
arbeidstid for å gjennomgå journaler, for å forsikre seg
om at han ikke har oversett noe. Konsekvensene kan
nemlig bli fatale. Dermed er han alltid sistemann hjem
fra jobb, og blir etter hvert altfor sliten.
Atferdsmønsteret kalles perfeksjonisme, og handler
om å opprettholde egne krav til prestasjoner, om å
være à jour for enhver pris, og om å legge inn ekstra
energi for å oppnå det optimale.
For noen av oss blir drivkraften så sterk at vi overkjører
fysiske signaler, som tilsier at vi burde ta en pause. Avknappen eksisterer ikke. Som en idrettsutøver presser
vi oss til siste svettedråpe. For enkelte gir kroppen
etter ved en infeksjon, for andre går det gradvis.
Flere går sykemeldte i årevis. Noen kommer tilbake i
delvis arbeid, mens andre anser slaget som tapt. Jeg
er overbevist om at de fleste egentlig vil tilbake i full
jobb.
Jeg har selv en tilbakelagt langtidssykemelding, men
har nå vært i full jobb i flere år. Jeg er fortsatt drevet av
perfeksjonisme, men gjør stadig nye oppdagelser der
jeg innser at det er mulig å være fleksibel. Det faller
både min kropp og mine omgivelser til gode. Begge
setter pris på balanse.
Perfeksjonister er vant til å prestere, og det gjør
de uavhengig av kjønn, alder og nabo. Læreren jeg
kjenner til som var sykemeldt, fordi det ble for mye
på jobben. Hva ble egentlig for mye? Timetallet?
Elevantallet? Dårlig stemning i kantina? Neida, det
var oppfølgingen av alle elevene – også i de fagene
som ikke berørte hans. De andre lærerne gjorde ikke
arbeidet godt nok etter hans oppfatning, så han tok
ansvar for sine elever også i de andre fagene.

trikketuren på vei hjem fra kino var hun i beredskap.
Perfeksjonisme handler nemlig også om kontroll.
Jeg er selv perfeksjonist, men det ville ikke slå deg
om du kom på uanmeldt besøk til familien. Her er det
sand på gulvet og hundehår i hver eneste krok. Jeg har
ingen tellekanter i skapet og vi har hull i kjøkkengulvet
på syvende året. Gresset kan gro og hekken kan vokse
uten at jeg løfter et øyebryn eller hagesaks. Det faller
ikke inn under det jeg anser som ”mine” områder. Det
bryr meg ikke.
Nylig tok jeg en omfattende personlighetstest for å
se etter mønster for å forstå hva som egentlig hadde
skjedd med meg. Jeg skåret langt over gjennomsnittet
på det som kalles planmessighet. Det vil si plikt,
prestasjon og disiplin. Mennesker som skårer høyt på
dette vil være disponert for å bli arbeidsnarkomane.
Men det var ikke jobben min som gjorde meg syk. Det
var ikke det faktum at jeg jobbet for mye heller. Det er
det mange som gjør. Jobben var bare et av de mange
områdene jeg presterte på. Familien var et annet.
Vennene et tredje. Og sånn holdt jeg det gående. Jeg
var min egen drivkraft, målestokk og tilslutt fiende.
Som en hamster i hjulet løp jeg fortere og fortere. Jeg
kunne lykkes på både tre og fire felt, men jeg klarte
aldri å lykkes med ”alt”. Dermed levde jeg under mitt
eget konstante press og stress. Det gjorde meg sårbar
for sykdom.
Overlegen skal tilbake til jobb igjen nå. Selv er han er
usikker på hvor lenge han klarer å stå i stillingen. Det
handler ikke om datakurs, kolleger eller faglig utvikling.
Det handler om å innse hva som er problemet og hvem
som kan gjøre noe med det.

Live Landmark

Den uføre politikvinnen jeg traff, som hadde så høye
krav til sin egen tilstedeværelse og prestasjon at hver
eneste time i døgnet ble ansett som jobb. Selv under
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Nyhet!

Sterk slagkraft

SAMARBEID: Lederen av Hvite Ørn, Jan-Magne Sørensen, mener brukerorganisasjonene har mye å bidra med for at
akademia og praksisfeltet skal komme mer på banen. – Samarbeid og likeverd er viktige stikkord, mener han.
(FOTO: ASTRID BORCHGREVINK LUND)
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

med rå utdanning
- Jeg har den råeste utdanning et menneske kan få, sier Jan-Magne Sørensen som har vært igjennom 12 ekstremt sterke prøvelser, men som har funnet ro og stabilitet, ifølge ham selv.
- Jeg har blitt helbredet til tross for at jeg har hatt
en alvorlig diagnose. Etter alt jeg har opplevd blant
annet som tidligere paranoid, mener jeg at jeg har
den råeste utdanningen. Da tenker jeg på erfaringene
innen psykisk helse med ti års fartstid i psykiatrien.
Jeg har vunnet selvrespekten og fått tilliten tilbake
til tross for alle krenkelsene og fornedrelsene
jeg har opplevd, forteller Sørensen som stiftet
organisasjonen Hvite Ørn som han fortsatt er leder
av. Han er en aktiv mann. I tillegg til lederjobben er
han erfaringskonsulent med psykoseerfaring, kursog foredragsholder, selvstendig næringsdrivende og
grunder. Den tidligere tømreren og kjemiingeniøren
har deltatt i lokalpolitikken og trent friidrettsungdom
i til sammen fem år. Han sitter i en rekke råd og utvalg
som brukerrepresentant. På Erfaringskompetanse.nos
Brukerorganisajonskonferanse på Hamar la han frem
flere forslag som fire brukerorganisasjoner i Østfold er
enige om.

i belter, gjør noe med holdningene til den som
behandler. Det må i tillegg være obligatorisk med årlig
brukerstyrt undervisning i helseforetakene som en del
av den faglige oppdateringen. Dette er noe bruker- og
interesseorganisasjonene må kreve og samtidig sørge
for å levere den kompetansen. Samtidig må det være
fokus på forskning opp mot brukernes interesser og
inn med flere medforskere.

Levere kompetanse
- Det handler om mer brukermedvirkning, redusert
tvang, legemiddelfrie behandlingsforløp og til syvende
og sist det å gjøre oss organisasjoner overflødige. Selv
om det kanskje er litt langt frem.
- Men hva må til for å komme dit?
- Det er flere ting. Det må bli mer erfaringsundervisning
i helseutdanningen og spesielt innen medisinstudiet.
Jeg tror nemlig at det å møte noen man har lagt

Stille de rette spørsmålene
- Hva håper du å oppnå?
- Det handler utrolig mye om holdninger – både i
forhold til akademia, praksisfelt og brukere/pårørende.
For det dreier seg jo om å være likeverdige og være på
samme nivå. Det å kunne stille de rette spørsmålene
og undres sammen er sentralt for å oppnå felles
holdninger til hverandre, tror Sørensen.

Fortelle om erfaringene
- Hva kan erfaringskonsulentene ta med seg inn i
både akademia og praksisfeltet?
- Det handler ikke minst om å gi konstruktive
tilbakemeldinger og formidle hva slags behandling
som er gitt. Hva som gjorde den enkelte frisk, hva
som virket og hva som fungerte dårlig. Men det
handler også om å være høringsinstans både i form av
behandlingsformer og lokaliteter og ikke minst bidra
med å samle erfaringer og fortelle om det.

”For det dreier seg om å
være likeverdige og være på
samme nivå”
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Selvtillit og
egne meninger
IKKE FORSKJELL PÅ
FOLK: Geir Risbakken
har praksisplass i
forbindelse med
ressursbasen på
Sagatun brukerstyrte
senter. Han forteller om
høy trivselfaktor og der
”alle” gjør alt. – Her er
det ikke forskjell på folk.
Her må alle vaske doen,
for å si det sånn, humrer
han.

- Sagatun brukerstyrte senter har gitt meg
selvtillit og hjulpet meg til å komme videre
i livet. Jeg sleit med panikkangst og depresjon, men nå tør jeg ha egne meninger og er
friskere til sinns, sier Kristin Høines.
Hun er en av mange på Hamar som er aktivt med i
Sagatun Brukerstyrt Senter. I et verneverdig bygg fra
1867 med utsikt over Mjøsa, fungerer stedet som et
senter for psykisk helse. Det er grunnlagt av Mental
Helse Hedmark, og blir i dag drevet som en stiftelse
etter at penger fra TV-aksjonen i 2004 gjorde sitt til
at prosjektet ble en realitet. Senteret blir eid og styrt
av brukere, eller som daglig leder Stig Rune Kleiven
sier: - Her er ingen verken ansatt eller bruker, her er
alle ansett.

Travel hverdag
Erfaringskompetanse.no møter både Kristin Høines og
Geir Risbakken mens de er travelt opptatt med gjøremål
på senteret. Og mens Kristin har kjøkkenoppdrag og
planlegger å starte et smykkekurs, er Geir både sjåfør
og utfører andre praktiske gjøremål. Han har i dag
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praksisplass i forbindelse med ressursbasen og er
også en av 15 personer fra senteret som har fullført
empowermentstudiet “Ansikt til ansikt gir innsikt” i
samarbeid med Høgskolen på Lillehammer.
- Studiet er et medstudie med 3 års Bachelorstudenter
i sosialt arbeid, Barnevern, vernepleie og var veldig
inspirerende, forteller Risbakken om studiet som gir
fem studiepoeng.

For folk flest
- Sagatun er for folk flest og målet er å styrke hver
enkelt gjennom ansvar, tillit og god kommunikasjon.
Alle som vil, får delta både med selvstendige og felles
oppgaver. Her tar man tak i egen situasjon og vi håper
at folk opplever at psykisk helse er noe positivt. Det er
en naturlig del av hverdagen, sier Stig Rune Kleiven.

Fra loft til kjeller
Sagatun er full av aktiviteter. I kjeller finner vi
blant annet lydstudio, musikkrom og snart er
smykkeverkstedet på plass, mens kafeen i første
etasje er flittig brukt. Senteret har snekkerverksted,
møterom og kontorer og arrangerer kurs i svele- og
flatbrødbaking. Et eget bedriftsidrettslag med fotball

Av I Astrid Borchgrevink Lund I Foto: Thomas Øverbø

SAMHOLD GIR STYRKE: Tre år er gått siden Kristin
Høines første gang besøkte Sagatun brukerstyrte
senter på Hamar. Nå er Sagatun en del av
hverdagen hennes. - Senteret og samholdet her har
vært utrolig viktig for meg, sier hun.

HELT NATURLIG: - Vi håper at folk opplever at
psykisk helse er noe positivt. Det er en naturlig del
av hverdagen, sier daglig leder på Sagatun, Stig
Rune Kleiven.

og sjakk, er populært og Dampsaga i Mesnali blir brukt
til arbeidspraksis, kurs, friluftsliv og skogsturer.

Hedmark og Italia
Den ene avdelingen på Sagatun er en regional
ressursbase for brukermedvirkning og jobber tett
sammen med høgskolene på Lillehammer og Hedmark
og flere frivillige organisasjoner. Verktøykassa for
brukermedvirkning er en nasjonal oppgave som
er lagt til Sagatun. Hovedmålet er å gi deltakerne
bedre forståelse av mestring og myndiggjøring og
hvordan brukermedvirkning fungerer. I tillegg foregår
et internasjonalt samarbeid blant annet med et
antistigmaprosjekt i Italia. Den andre avdelingen
tilbyr et lavterskel-arbeidstilbud i samarbeid med
Helsedirektoratet. I den forbindelse har mange
deltatt i oppussings- og rehabiliteringsarbeidet av det
verneverdige bygget, blant annet Geir Risbakken.

- Bygget er også med på å skape stor trivselsfaktor.
Her har vi to regler: Vanlig folkeskikk og det å være
rusfri. Her føler vi oss trygge og får både tillit og
utfordringer, ler hun.
- Men er alt bare solskinn?
- Det er klart vi opplever utfordringer. Men oppstår
det problemer, tar vi det opp der og da. Åpenhet og
respekt for hverandre, er viktig. Har vi det på plass, er
mye gjort, mener Risbakken.

Se video fra Sagatun på
Erfaringskompetanse.no

Folkeskikk og åpenhet
- Da jeg begynte her i 2006 var det utrolig mye å ta
fatt på. Her har vi lagt ned mange timer i oppussing,
men det har blitt utrolig flott. Vi er veldig stolte av
bygget vårt, sier han. Kristin Høines er enig.
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Fordommer og
manglende kunnskap
Hva er det som gjør at vi mennesker har fordommer? At vi setter mennesker i bås? At vi tilegner
mennesker egenskaper eller holdninger de ikke har?
Fordommer er en konsekvens av manglende kunnskap.
Og av menneskers begrensede evne til å forholde seg
til kompleksitet. En forsvarmekanisme som forenkler
ens verdensbilde og dermed gjør det enklere å tro at
man forstår. Men ofte gjør man ikke det, snarere tvert
imot. Det fører til uvitenhet og frykt for annerledes
tenkende. Det skaper avstand mellom mennesker.

Men samfunnet er i bedring. Flere og flere kreves sin
plass. For det er en del av oss som ikke finner oss i
å bli tråkka på. Vi snakker og skriver og kommer til å
fortsette med det. Helt til vi vinner. Å motsette seg
dette går ikke, selv om motkreftene er der. Fordi jeg og
mange med meg, aldri gir oss. Og fordi fordommene
alltid tar feil.

Og dette er problematisk i en verden, der migrasjon
er kommet for å bli. Men dette gjelder ikke bare i
debatten om integrering. Alle minoriteter har eller
har hatt sine kamper. Kvinner fikk først stemmerett
i 1913. Homofili var lenge kriminalisert og regnet
som en sykdom. Samene og taterne ble utsatt for
assimilering. Og det er jo ikke så lenge siden kvinnelige
prester var omstridt. Forstå det den som kan.

Jeg vil avslutte med et sitat fra verdens beste tale:

Jeg er selv rammet av en alvorlig psykisk lidelse. Jeg
har merket fordommene på kroppen. Noe av den mest
effektive hersketeknikken jeg og mange med meg
rammes av, er taushet. En slags kollektiv arroganse. Og
arrogansen gjør mennesker små. Den opprettholder
skammen, den holder folk nede, den knebler. Dette er
problematisk. Men jeg er sterk nok til å fortelle om min
situasjon i det offentlige rom. Og det er jeg stolt av.
Men det tok mange år å komme dit. Fordi jeg skammet
meg. På grunn av fordommer.

- Mennesker hater ofte hverandre fordi de frykter
hverandre. De frykter hverandre fordi de ikke kjenner
hverandre.De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har
noen kontakt med hverandre. De har ikke kontakt med
hverandre fordi de lever adskilt. (Dr Martin LutherKingI have a dream. Washington, DC, onsdag 28. august
1963)
Og jeg gjør Dr. Kings ord fra hans siste tale før han ble
drept til mine:
- I have seen the Promised Land....
Men dit kommer vi ikke uten videre. Ikke så lenge
fordommene preger oss. Og det gjør de fremdeles i
dagens Norge.
Hva tenker dere?

Og hvorfor går jeg ut med dette offentlig? Fordi i
kampen mot fordommer, er det kunnskap som gjelder.
Psykisk syke er for eksempel ikke farlige, som noen
tror. Vi er ikke late, selv om vi ikke alltid klarer å stå i
arbeid. Vi er like forskjellige som alle andre. Vi passer
ikke inn i en bås.
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Halvor Bruun

ENGASJERT: Halvor Bruun skriver om hvordan han opplever fordommer.

(FOTO: MORTEN BJERK)
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- Fullt mulig å komme
på banen igjen

Arnt Helge Halvorsen var 16 år da han overlevde ”Sleipnerulykken” etter å ha kjempet
for livet i bølgene. Han opplevde å ikke få den
hjelpen han trengte. Nå gir han råd til terrorofrene.
16 personer omkom da hurtigbåten ”Sleipner” kjørte
på skjæret Store Bloksen utenfor Haugesund 26.
november 1999. Halvorsen var på vei til Bergen på
en førjulstur, men opplevde en kamp i bølgene. Han så
mange som kjempet for livet, mange som døde og han
var en av de siste som ble plukket opp fra havet. Etter
ulykka var det mange som ville vite hva som hadde
skjedd.

Forsøk å koble av
- Jeg ble veldig lei av å måtte fortelle og hele tiden bli
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DELER ERFARINGER: - Informasjon og
oppfølging er avgjørende for å komme seg
videre, sier Arnt Helge Halvorsen(28) som
overlevde ”Sleipner”-forliset i 1999. Han deler
gjerne sine erfaringer med ofre og pårørende
etter terrorangrepet 22. juli.
(FOTO: PRIVAT)

Av I Astrid Borchgrevink Lund

minnet på ulykka. Jeg fikk ikke flyttet tankene over på
noe annet. Men det er viktig å gjøre noe annet, gå på
kino eller ut å spise med venner, bare for å forsøke å
koble av. For tankene er der uansett.
- Hva er ditt råd til terrorofrene og deres pårørende?
- De må få nødvendig hjelp, ikke bare umiddelbart,
men ha oppfølging over lang, lang tid. Samtidig må
de få vite hva slags reaksjoner og ettervirkninger de
kan få og at det kan ta flere år før det dukker opp.
Informasjon er kjempeviktig, ikke bare for ofrene, men
også for familien og vennene. Da er det også mulig for
dem å ta grep.

var der og hvorfor venner hadde trukket seg tilbake.
Det var en liten lettelse å få diagnosen og endelig få
svar og hjelp.
- Hvorfor tok det så lang tid?
- Jeg tror reaksjonene kom mer og mer etter hvert
som tida gikk, men jeg var ikke klar over det. Jeg trodde
jo det skulle være sånn. For meg stod hjelpeapparatet
klart rett etter båtulykken, men så fortsvant tilbudet.
Men tilbudet om hjelp burde vært der hele tiden. For
det kan gå lang tid før en kjenner at nå er det på tide
å få hjelp.

Vanskelig å vite

Han er ikke tilhenger av en sørgedag.
- Det er viktig å flytte tankene vekk, i stedet for å
bli minnet om det hele tiden. Jeg tror det er bedre å
integrere folk tilbake til samfunnet, gjøre hverdagslige
ting. Men overalt blir vi påminnet tragedien, spesielt i
media.
- Mener du at media ikke skulle skrevet om terroren
for å beskytte de som er rammet?
- Nei, det er naturlig at media er opptatt av dette,
men det blir veldig voldsomt.

Han er tydelig på at en båtulykke er noe helt annet
enn terror og at det han opplevde er noe annet enn
det ungdommene fikk gjennomgå på Utøya. Likevel
håper han at erfaringene han sitter med, kan hjelpe
både de som var på Utøya, deres familier, venner og
hjelpeapparat.
- I starten fikk jeg tilbud om hjelp, men det var
vanskelig å vite hva jeg egentlig trengte. En
sykehusprest og en psykolog stilte seg til disposisjon,
og jeg takket ja til timer hos psykologen. Der gikk
jeg halvannet år, og sluttet da jeg følte meg frisk
og rask. På skolen fikk jeg beskjed om at de skulle
legge til rette slik at jeg kunne følge undervisningen
på best mulig måte. Men jeg klarte ikke å være på
skolen, hadde konsentrasjonsproblemer og fikk snart
dårlige karakterer. På skolen var det liten hjelp å få,
sier Halvorsen som i dag er 28 år. Han bor fortsatt i
Haugesund, med kone og to bonusbarn. Men målet
om en fast jobb er ennå ikke innfridd.

Hadde ikke problemer
- Jeg sluttet jo skolen ganske raskt, for så å begynne
på videregående igjen neste høst. Men jeg slet med
søvn og hadde store konsentrasjonsproblemer, så
skolegangen fikset jeg ikke denne gangen heller.
Jeg mente sjøl at jeg ikke hadde noen problemer. Jeg
følte meg ikke syk, og ble irritert over alle som skulle
ta hensyn. Jeg følte meg faktisk mer ubrukelig jo mer
folk syntes synd på meg..

Gjør hverdagslige ting

Pris på små ting
- Hvordan har du det i dag?
- Jeg har fått en stor erfaring som handler om liv og
død og jeg har fått et nytt syn på verdiene i livet. Jeg
setter pris på små ting. Terrorofrene og de pårørende
vil få en tøff og strevsom hverdag, men det er lys i
tunnelen. Og det er viktig å få ting på avstand så fort
som mulig. Jo fortere, desto bedre. Få mest mulig info
om ettervirkninger, bli integrert tilbake til samfunnet
og flytte tankene bort på noe annet. Da blir det litt
lettere å komme på banen igjen.

Har du en historie fra psykisk helsefeltet
du ønsker å dele med andre? Les mer her
om hvordan du kan dele din historie i
Kunnskapsbasen.

Mye falt på plass
Det tok lang tid før han fikk diagnosen posttraumatisk
stressyndrom. Før den tid slet han med å få hjelp
- Etter hvert kjente jeg at jeg virkelig trengte hjelp,
men møtte mange stengte dører og måtte kjempe
mye for å få nye timer hos psykolog. Det jeg da fikk
var to timer psykologhjelp i måneden. Men etter å ha
fått diagnosen, falt mye på plass. Jeg forstod hvorfor
jeg hadde stengt andre ute, hvorfor angsten og uroen
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- Ikkje få skuldkjensle
KRISEPSYKIATRI: Det gjerast
mykje godt krisepsykiatrisk
teamarbeid i desse dagar.
Ideen om at vi skal ”snakke om
det” synest ikkje alltid å vere
det rette, seier seniorrådgivar
Eva Svendsen ved Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse, etter
terrorangrepet 22. juli.
(FOTO: ASTRID BORCHGREVINK
LUND)

- Nokre har eit enormt behov for å snakke om det som har skjedd, medan andre ikkje har det.
Men dei må ikkje bli møtt med spørsmål om kvifor du ikkje gjorde slik eller slik i den gitte situasjonen. Dette skaper berre skuldkjensle, meiner seniorrådgivar Eva Svendsen.
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse har god kunnskap om brukere og
pårørendes erfaringer i forbindelse med traumer.
Seniorrådgivar Eva Svendsen tar opp temaet
etter terrorangrepet 22. juli og kommenterer også
28 år gamle Arnt Helge Halvorsens historie . På
Erfaringskompetanse.no har han fortalt hvordan han
opplevde ”Sleipner-forliset” i 1999, tiden etterpå,
hva slags behandling han fikk og hva han savnet.
Halvorsen håper hans erfaringer kan være til nytte
for terrorofrene og pårørende.
Hva skjer i etterkant
- Arnt Helge Halvorsen har ei sterk historie å fortelle.
At han ikkje har fått tilbake konsentrasjonsevne og
har framleis læringsvanskar etter ”Sleipner-forliset”,
har hatt alvorlege konsekvensar for livet hans.
Eg synest han kjem med gode råd til lærarar så vel
som helsepersonell, som skal møte og fylgje opp
den einskilde ungdomen etter Utøya massakren.
Hadde Arnt Helge, familien og vennene hans fått
informasjon om at han kunne få søvnvansker, indre
uro og konsentrasjonsproblem ei god stund etter
ulykka, hadde dette hjulpe han. Å få vite kva som
kan skje i etterkant og at det finst hjelp å få er heilt
sentralt. Og at alle er forskjellige og har ulike behov
for hjelp og støtte. Ikkje minst er det stor skilnad om
ein treng lang eller kort tid til behandling og til å kome
tilbake i normalt gjenge, seier Svendsen.
Dele opplevingar
- Nokre har eit enormt behov for å snakke om det som
har skjedd, medan andre ikkje har det. Men det som
ser ut til å gjelde alle, er at dei ikkje må bli møtt med
spørsmål om kvifor du ikkje gjorde slik eller slik i den
gitte situasjonen. Dette skaper berre skuldkjensle.

Det å vere i same situasjonen med fleire, synest også
å ha ein dempande og/eller helande effekt, - å kunne
dele sine opplevingar med andre som har opplevt det
same eller noko liknande.
Skap nye ”spor”
Korleis virkar det på menneske som har opplevt å
bli trua på livet og har sett nære venner og familie
bli drept, å måtte fortelje historia si i etterkant?
Forsking viser at etter store traumer kan ein oppleve
at sansane låser seg fast i traumebileta. Å fortelje
hendinga på nytt og på nytt, er då med på å forsterke
denne låsinga. Det er difor viktig å få sansane i rørsle
att. Gjennom til dømes dei ulike kunstuttrykka som
maling, musikk og bevegelse kan ein aktivisere ulike
sanseorgan. Å vitje kunstutstillingar, gå på konsertar
og spise gode måltider saman med venner, kan verke
fremmande på helingsprosessen. Det gir høve til å
kome vekk frå den fastfrosne tilstanden og skape nye
”spor” i hjerna. Ein kan også bearbeide traumet aktivt
gjennom å male, skape musikk, danse saman med ein
terapeut. I mange tilfelle er det vanskeleg å sette ord
på korleis ein har det etter ei alvorleg hending, då er
det godt å bruke kunstuttrykka fordi dei er ordlause.
Gjenopprette livet
Det gjerast mykje godt krisepsykiatrisk teamarbeid i
desse dagar. Ideen om at vi skal ”snakke om det” synest
ikkje alltid å vere det rette. Håper at alle får den hjelpa
den einskilde treng til å gjenopprette livet så snart
som mogleg. Som Atle Dyregrov seier:” Fra mange
ulike undersøkelser vet vi at motstandskreftene i
mennesket er store.” Det er snakk om å bli sett og
møtt som den ein er og bli gitt den tida ein treng,
presiserar Eva Svendsen.
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Se og bli sett
Familien vår er Harry Potter-fans, som så mange andre. I en samtale før jul om ønskelister, kom
det opp at en av ungene ønsket seg en sånn usynlighetskappe som Harry har – som gir deg mulighet til å være der du ikke bør være eller gjøre det du ikke bør gjøre, uten at noen finner det
ut. Jeg syntes hun sa at hun ønsket seg en synlighetskappe, og det har jeg tenkt mye på siden.
For egentlig tror jeg det finnes flere som trenger
hjelp til å bli synlige enn usynlige. Synligheten er så
skjevfordelt i vårt samfunn – noen får og tar massivt
med oppmerksomhet, med mer eller mindre gode
grunner. Andre blir ikke hørt, ikke sett, ikke verdsatt,
ikke spurt.
Mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende er
ofte blant dem som kunne trengt en synlighetskappe.
Det betyr ikke at de alle hadde våget å bli synlige og
heve stemmen i det offentlige rom, med sine viktige
og ofte vanskelige erfaringer. Men noen våger. Og
beriker slik andres forståelse av virkeligheten og livet.
Uansett har vi alle behov for å bli sett; av noen.
Vi trenger å oppleve at noen ser utfordringene vi
står overfor, ressursene vi har, kampene vi kjemper.
Jeg opplever at det er en av de store gavene og
utfordringene som prest – å se mennesker.
Når vi ser godt etter, kan vi oppdage skatter der vi
ikke visste at de fantes. Vi kan se noe nytt, lære nye
ting om livet, om andre mennesker og om oss selv.
Det handler om å møte mennesker og liv med respekt;
re-spectare = se om igjen, se på nytt, se med tid og
mot til å se, se forbi egne fordommer, stereotypier og
forventninger. Men det utfordrer også. For hva gjør vi
med det vi ser? Hvor langt og hvor mye kan vi følge et
annet menneske?
Som prest har jeg vært og er så heldig å få følge en
del mennesker i krevende og viktige faser av deres
liv. Det utfordrer, beriker, gjør vondt, gjør godt. Jeg
klarer ikke sette ord på den respekten jeg føler for
mange av disse usynlige hverdagsheltene, som i
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perioder opplever at de kjemper sitt livs kamp hver
dag; hvert øyeblikk. Som opplever at det tyngste ikke
nødvendigvis kommer fra egen kropp eller sjel, men
fra mangelen på anerkjennelse og omsorg fra andre.
Alle mennesker trenger medmennesker. Alle trenger
pårørende. Mange trenger også profesjonelle
hjelpere i noen faser av livet. De fleste av oss er både
mottakere og givere av støtte, hjelp, omsorg, læring,
enten samtidig, eller i forskjellige livssituasjoner.
Likevel er det mange som ikke får den hjelp de trenger,
når de trenger den. Og det er mange “givere”, både
pårørende og profesjonelle, som selv strever med
å finne en god balanse mellom å gi og få; mellom å
strekke seg ekstra når det trengs og samtidig sette
de nødvendige grensene. Av hensyn til en selv og til
andre vi har ansvar og omsorg for.
Hva gjør vi med det mellomrommet? Mellom behov
fra den ene og mulighet fra den andre? Noen ganger
handler det om å finne flere mennesker å spille på, få
laget noen bedre ordninger rundt oss, eller rett og slett
å snakke sant om livet slik det er og hjelpe hverandre
til å forsone oss med det. Inkludert smerten og
grensene. Andre ganger er det ingen enkle, gode svar
så langt jeg har erfart. Bare muligheten for å fortsette
å gi det man kan, fortsette å kjempe, fortsette å ta
imot det man klarer fra Gud og mennesker.
Jeg har selv ikke vært i den mest utsatte og sårbare
hjelpetrengende posisjonen over lang tid. Jeg har
bare sett noen solide glimt av hvor forferdelig vondt
og umulig det kan være. Særlig hvis man bare har
profesjonelle hjelpere rundt seg, med begrensete
muligheter, men mest av alt trenger en mor eller en

KONIKØR: Sunniva Gylver, prest i Oslo (Grønland kirke) og forfatter. (FOTO: Privat)
venn. Det gir en ubalanse i relasjonen, som selvfølgelig
er aller vondest for den som selv er i krise, men som
også kan være veldig vanskelig å håndtere for den
som står ved siden av og opplever å komme til kort.
Hvordan kan vi våge å se andre, og handle på det vi ser,
og samtidig sette de nødvendige grensene? Det er
ingen enkle svar her, fordi alle situasjoner, mennesker
og relasjoner er unike. Men min erfaring, både som
pårørende og som profesjonell hjelper, er at hvis jeg
skal klare å være der for andre, over tid, er minst fire
ting nødvendig:
Jeg må stadig øve meg i selvinnsikt, i ærlig samtale
med meg selv og kloke samtalepartnere: Hva er min
rolle? Hva skjer med meg i denne relasjonen? Hvilke
signaler sender jeg ut? Hva kan jeg bidra med? Hva
trenger jeg for å ha noe å gi videre?
Jeg må bygge fellesskap; sørge for at jeg har mennesker
rundt meg som jeg kan spille på lag med, hvor vi både

bekrefter og utfordrer hverandre i de tingene vi står i;
hvor jeg selv både får gi og ta imot.
Så må jeg bevare en “eksistensiell beredskap”: Hva
tror jeg på? Hva gjør livet verdt å leve og jobben verdt
å gjøre? Hva er viktigst? Hvilke verdier skal styre mine
valg?
Endelig må jeg ha mot til å være tilstede i selve den
vanskelige situasjonen/relasjonen. Være nærværende,
og så tydelig som det er mulig. Gå på skattejakt i det
andre mennesket og i situasjonen. Sette de grensene
jeg må. Bidra med det jeg kan, og prøve å unngå å ha
dårlig samvittighet for at jeg ikke kan gi mer. Legge
resten i Guds hender.
Vi trenger alle å se og bli sett. Ta ansvar for å se andre
og ta ansvar for å la oss selv bli sett. For noen er det
første mest krevende, for noen det andre. Det krever
ofte mot å gjøre det vi er minst vant til å gjøre. Mot er
å gjøre noe vi er redde for å gjøre. Vi er ikke modige
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hvis vi ikke også er redde. For meg krever det mot å
skuffe folk, sette de grenser jeg må, våge å gjøre ting
jeg ikke vet om jeg mestrer. For andre kan det kreve
mer mot å skulle snakke om følelsene sine, be om
hjelp, eller våge å møte andres smerte, andres behov.
Med jevne mellomrom, særlig rundt årsskifter, kåres
Årets mann, kvinne, nordmann, spiller, artist og sikkert
mange flere. De kåringene jeg liker best, er de som
synliggjør hverdagsheltene, mennesker som på ulike
måter har møtt store utfordringer og håndtert dem
på en god måte, til inspirasjon og glede for oss andre.
Mot kan handle om å ofre noe for andre, være villig
til å kjempe for noe man opplever som viktig og rett,
tørre å dumme seg ut, våge å si nei, våge å si ja, ha
mot til å være til stede i et liv preget av smerter og
begrensninger, tørre å møte døden. Jeg har møtt

mange modige mennesker. Mennesker som har hatt
mot til å konfrontere sin egen angst. Eller sette de
første ordene på en mørk og taus fortid. Ta ordet i en
forsamling. Eller be om tilgivelse for noe galt de har
gjort. Eller våge å elske. Eller våge å være hjelper eller
ta imot det andre kan gi. Når vi utviser mot, i forhold
til egen målestokk, modnes vi som mennesker. Vi blir
mindre redde og vi blir tydeligere, både for oss selv og
for andre.
Se og bli sett. Se og la seg se. Det er risikosport. Men
alternativet er dårlig.

Sunniva Gylver

Nyhet!

- Etterlyser nysgjerrige fagfolk
- Vi mister viktig kunnskap hvis vi ikke har med brukerperspektivet, både
i forhold til behandling og forskning, sa Høyres partileder Erna Solberg i
paneldebatten ”Piller eller mat?” på Litteraturhuset i 11. april 2011.
Se video fra debatten på Erfaringskompetanse.no

Nærmere 150 personer hadde funnet veien til Littera
tu
rhuset i Oslo for å høre på og ikke
minst stille spørsmål til panelet, om kost
holdets plass i behandlingen av psykiske lidelser.
Panelet bestod av Sindre Haga Andreassen og Anne Ingeberg som begge har lang erfaring med kostholdsendring,
og psykiater og klinisk farmakolog Håvard Bentsen ved Psykofarmakologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.
Høyres partileder Erna Solberg var på plass. Det samme var Lars Tanum, seniorforsker dr. med. ved avdeling
for psykiatrisk forskning og utvikling ved Akershus universitetssykehus, førsteamanuensis II ved Senter for
Rus- og Avhengighetsforskning ved Universitetet
(FOTO: PER THRANA)
i Oslo og leder av Utvalg for biologisk psykiatri i
Norsk psykiatrisk forening og adm. dir. Stig Eilert
Paulsen fra legemiddelfirmaet Lundbeck AS.
Arrangør
var
Nasjonalt
senter
for
erfaringskompetanse innen psykisk helse
og spesialrådgiver kommunikasjon Astrid
Borchgrevink Lund ledet debatten. Seniorrådgiver
Eva Svendsen holdt den faglige innledningen
før en fullsatt sal kunne følge debatten om
kostholdsendringer, dietter og forskning eller
hvordan ny kunnskap om forebygging av psykiske
lidelser kan bli kjent og anvendt i det norske
helsevesen.

36

Erfaringer 2011

Leselyst

Av I Vanja Valjord Christensen

En gavepakke
til ungdom
Er du foresatt til en ungdom du tror eller vet sliter litt, eller er du ungdom selv eller har en venn
som har det vanskelig: Kjøp den nye boka til Arnhild Lauveng ”Noe mye mer annet – Ungdom og
psykisk helse”.
Endelig er det kommet en type brukermanual innenfor
psykisk helse som er skrevet til ungdom for ungdom.
Lauveng, som er spesialist i klinisk samfunnspsykologi
og Phd-stipendiat , sier selv at hun mener det manglet
en bok for ungdom med faktaopplysninger, en bok
som orienterer i jungelen av informasjon.

Vi har også Lauvengs tidligere utgivelser gratis til
utlån fra vår kunnskapsbase:
- I morgen var jeg alltid en løve (2005)
- Unyttig som en rose (2006)
- Arbeidsmaur med gipset hjerte (2008)

Når det ikke går over
De aller fleste problemer man opplever som ungdom
vil gå over av seg selv. Slik som kjærlighetssorg,
krangling med foreldre, konflikter med foreldre og så
videre. Men hva når problemene ikke går over av seg
selv? Når vanskelighetene tar over, hva gjør man da?
Boka gir svar på dette. Her får vi svar på mange rare,
naturlige, underlige og alminnelige spørsmål som:
Hva er psykisk sykdom? Hvem kan hjelpe meg? Hva er
taushetsplikt? Hva er forskjellen på en psykolog og en
psykiater? Hva gjør man når foreldrene er psykisk syk?
Hvordan er det å bli innlagt? Hvordan er muligheten
for å bli bra igjen?

KLAR MED SIN FJERDE BOK: Forfatter og
psykologspesialist Arnhild Lauveng er klar med
”Noe mye mer annet – Ungdom og psykisk helse”
. Boka blir lansert denne måneden og blir gitt ut
på Universitetsforlaget.
(FOTO: Astrid Borchgrevink Lund)

Historier og fakta
Første del av boka handler om historier om ungdom.
Mange av dem har ganske dårlig psykisk helse. Vi kan
lese om Mona som er sliten og strever hardt. Om Anne
som får en ADHD-diagnose. Om Jeanette som har
angst og ikke tørr å gå på skolen. Videre kan vi lese
om Thea som har spiseforstyrrelser, Petter som har
selvmordstanker og Kristian som får en psykose, og
historier av mange mange fler.
Andre del av boka gir faktaopplysninger. Helt til slutt
får vi vite hvordan det har gått med alle ungdommene.
Dette er en bok du bør lese! Er du en foresatt, tante
eller venn til en ungdom du tror sliter; gi boka i gave.
Boka kan kjøpes hos Universitetsforlaget, eller
du kan låne den gratis hos oss. Send en mail til
bibliotek@erfaringskompetanse.no.
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Hvordan rive
gjerder
Jeg har mer eller mindre i hele mitt voksne liv vært opptatt av at jeg ikke skal stagnere på et
utviklingstrinn, men jeg har allikevel områder i livet jeg stagnerte tidlig.
Det har vært vanskelig å komme videre, men for
et år siden bød det seg en anledning å bli deltaker i
en selvorganisert selvhjelpsgruppe, og jeg gikk inn i
gruppa fordi jeg har problemer med grensesetting.
For å bli deltaker i en selvorganisert selvhjelpsgruppe,
så var inngangsbilletten å ha et problem. Det var ikke
akkurat nødvendig å lete med lys og lykte for at jeg
skulle finne et problem å jobbe med. Grensesetting
har vært problematisk så lenge jeg kan huske. Det har
vært viktig å være imøtekommende. Dermed har jeg
ofte oversett at nødvendigheten av å sette ned foten.
Faren ved å kjenne det problematisk med grensesetting
er at jeg for ofte sier ja. Når jeg kjenner meg veldig
presset sier jeg kanskje ”nei” på en unødvendig skarp
måte. Jeg er ikke like imøtekommende lenger. Jeg har

blitt bedre på å sette grenser etter snart et år som
deltaker i selvhjelpsgruppe.
En selvhjelpsgruppe er et mentalt treningsstudio,
og jeg har i hvert fall behov for trening for å prøve
å endre mine dårlige mestringsstrategier. En
mestringsstrategi er noe de fleste forbinder med
noe positivt, men er det alltid det? Jeg lærte meg
dårlige mestringsstrategier som barn- og ungdom. F
eks å rømme og bli redd og sint når det var krangling.
En bedre strategi ville kanskje være å lære ”å stå i en
krangel”. Nå er det ikke spesielt positivt å krangle, men
kanskje er det sunt å unngå å rømme. Jeg har funnet ut
at jeg kan bruke mye energi på å unngå sammenstøt
og krangel med andre. Energikrevende kan det også
være å rømme fra krangling.
Deltakelse i selvhjelpsgruppa har fått meg til å se at
jeg ikke bare har problemer med å sette grenser, men
desto større problemer med de ryggmargsrefleksene
som styrer meg når jeg opplever ubehag. Alt henger
sammen. Uten selvhjelpsgruppa ville jeg kanskje ikke
sett sammenhengen like tydelig. Jeg har en mangelfull
verktøykasse. Hvis jeg trenger en hammer og bare
har en skrutrekker, da kan det være problematisk å
få slått inn en spiker. Verktøykassa skal utvides med
flere redskaper. I selvhjelp er det å være tilstede her
og nå noe av det viktigste og vanskeligste. I forhold
til grensesetting er det viktig å si tydelig i fra i det
øyeblikket jeg kjenner at noe blir feil for meg. Det er
vanskeligere å komme en uke etterpå.

BLOGGER: Siv Helen Rydheim er formidler av
erfaringsbasert kunnskap fra psykisk helsefeltet:
– som pasient i psykisk helsevern og bruker av
kommunale tjenester, psykisk helsearbeid. Hun har
undervisningserfaring fra Høgskolen i Finnmark, diverse
større konferanser etc, som erfaringsformidler fra
Mental Helse Finnmark.

Jeg tror vi alle har noen steingjerder inni oss, og kanskje
trenger vi dem, men det er i det minste mulig å flytte
litt på steinene inni gjerdet, kanskje til slutt tenke på
å rive gjerdet. Nye indre landskap kan åpne seg, slik at
det blir enklere å ta for seg av det livet byr på.

Siv Helen Rydheim
http://sivhelenrydheim.blogspot.com
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Les om arbeid og utdanning sett med
brukernes øyne i rapporten "Jeg vil ikke stå
utenfor" (erfaringskonpetanse.no)

Sees i morgen!
I 2010 forsvant 184.000 dagsverk i Telemark på grunn av psykiske lidelser. Det tilsvarer 800
årsverk, ifølge beregninger i Nav.
Det er ikke så rart at tallet er så høyt. Angst og
depresjon er i ferd med å bli den ledende sykdommen
i vår vestlige verden. Det er kostbart for samfunnet,
og senker livskvaliteten for både den det gjelder og
pårørende. Men hva kan vi gjøre når psykisk sykdom
truer arbeidshelsa?
Den er ikke alltid like lett å oppdage. Når livet går i
kroppen og det er vondter både her og der, vet man
ikke alltid om det er psykiske plager som er årsaken.
Men når det går ut over livskvaliteten og man samtidig
ikke orker å gå på jobb, er det på tide å ta noen grep.
For de finnes.
En psykolog jeg snakket med i forrige uke, Torkil
Berge, etterlyser flere lavterskeltilbud slik de gjør i
England med kognitiv terapi og rådgivning. Samtidig
forteller han om behovet for å styrke kompetansen
til fastleger og helsearbeidere, og erfaringene fra
kveldspoliklinikken «Raskere tilbake» i Oslo.
«Det er viktig å gi folk kunnskap om hva angst og
depresjon er og gi råd om hva som hjelper. På den
måten kan man være sin egen terapeut», sier Berge
som etterlyser en nasjonal satsing.

av medisinen handler nettopp om det å komme seg
på jobb selv om man sliter. Det fordrer at arbeidsgiver
klarer å håndtere utfordringene ved å ha personer
med psykiske lidelser i jobb. Men noen utfordringer må
man ta for å ta vare på god arbeidskraft.
Det koster å være syk, både for den som kjenner det
på kroppen, arbeidsplassen og samfunnet.
Men det å være syk kan også ha sin styrke. Som
tidligere Liverpool-spiller Stig Inge Bjørnebye fortalte
om da han fikk Åpenhetsprisen i 2009. Da hadde han i
bokform fortalt om angsten og mørket han kjente på,
men også psykisk styrke. Som han formulerte det:
«Det gjelder vel så mye om at det går an å lage
strategier og arbeidsoppgaver som tar deg ut av
tyngre perioder. At det gjelder å stå på videre».

Astrid Borchgrevink Lund
(FOTO: VANJA VALJORD CHRISTENSEN)

Og nettopp forebygging og det å komme raskere
tilbake, er nøkkelord. Arbeidsplassen må bli involvert i
gode tiltak slik at den enkelte kan unngå å være borte
fra jobben. Helst bør arbeidsplass, Nav og helsevesen
være kjappe slik at fraværet blir så kort som mulig.
Ordningen «Raskere tilbake» er rettet mot de med
lettere psykiske lidelser. I Telemark er nå Nav i gang
med et nytt prosjekt rettet mot mennesker med
psykoselidelser. Målet er at de kommer seg ut i jobb
eller beholde jobben gjennom både kognitiv trening
og arbeidspraksis.
Det å gå hjemme kan være ens verste selskap. Derfor
finnes det også tiltak som «Sees i morgen» der en del
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Samarbeidsforskning
i praksis
- Forskningen blir mer relevant når brukernes kunnskap blir en større del av psykisk helsefeltet,
sier Heidi Westerlund som sammen med Dagfinn Bjørgen har skrevet ressursheftet om samarbeidsforskning.
område, sier Westerlund som mener ressursheftet er
et resultat av gode diskusjoner med erfarne forskerne
i Forskningsutvalget om både fordeler og dilemmaer i
slike samarbeid.
Nytt felt
- Det er vanskelig å gi noen klare kriterier for hva
som er god praksis innen samarbeidsforskning. Det
er behov for flere forsøk og forskning på blant annet
hvilken nytte det er for forskningsprosjekter med
et slikt samarbeid. Det er et nytt felt i Norge enda,
sier Westerlund som har arbeidet med heftet som
en del av engasjementet i Erfaringskompetanses
forskningsutvalg.

INSPIRASJON: - Vi ønsker at ressursheftet skal
være et oppslagsverk og en inspirasjon, sier Heidi
Westerlund og Dagfinn Bjørgen som har laget heftet
om samarbeidsforskning. (FOTO: THOMAS ØVERBØ)

På oppdrag fra Nasjonalt senter for erfarings
kompetanse innen psykisk helse har Westerlund og
Bjørgen utarbeidet heftet som inneholder en rekke
råd og tips til hvordan drive samarbeidsforskning i
praksis.
Flere samarbeider
- Jeg håper folk lar seg inspirere til mer forskning innen
psykisk helse. Målgruppa er mange, både medforskere
og forskere, brukere og brukerstyrte sentra, sier
Westerlund til Erfaringskompetanse.no.
- Men hvorfor er det så viktig med nettopp
medforskning?
- Skal bruker og pårørendekunnskap bli løftet,
er brukermedvirkning i forskning en av veiene til
målet. Litteratursøket vi gjorde i forbindelse med
utarbeidelsen av heftet har vist at det finnes mye
internasjonalt, men lite norsk materiale på dette
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Fokus på problemstillinger
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse håper heftet kan være til inspirasjon.
- Dette heftet er en konkret satsing på å fremme
kunnskap om hvordan samarbeidsforskning mellom
forskere og folk med brukererfaring kan legges
opp praktisk. Vi som kompetansesenter ønsker å
sette fokus på noen problemstillinger som kan være
aktuelle i et formelt og forpliktende samarbeid
mellom ulike aktører. Dette gjelder både i forhold til
ulikt ståsted, posisjon og i forhold til samarbeidet om
forskningsoppgaver. Et slikt samarbeid stiller krav
til begge parter hvor etikk og profesjonalitet står
sentralt, uttaler daglig leder Hilde Hem.

Nysgjerrig på samarbeidsforskning?
Ta kontakt på post@erfaringskompetanse.no
om du vil bestille heftet.

Vil du vite mer om psykisk
helsearbeid? Anders Johan
W. Andersen og Bengt Eirik
Karlsson(red.) har skrevet boka
”Variasjon og dialog – Perspektiver
på psykisk helsearbeid”. Boka kan du
låne på Erfaringskompetanse.no:
bibliotek@erfaringskompetanse.no

Av I Astrid Borchgrevink Lund

Helselabyrinten
– spillet
om helsa vår

OVERREKKELSE: Skiensordfører Hedda Foss
Five mottok ”Helselabyrinten – spillet om
din psykiske helse”, på vegne av alle landets
kommuner. (FOTO: THOMAS ØVERBØ)

- Spillet ”Helselabyrinten” er en håndsrekning til
alle som jobber innenfor psykisk helsefeltet. Jeg
gleder meg til å ta det i bruk i Skien kommune, sa
ordfører Hedda Foss Five da hun tok imot spillet
på vegne av alle landets kommuner.
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk
helse lanserte i desember i fjor ”Helselabyrinten – spillet
om din psykiske helse”.
- Vårt mål med å utvikle et verktøy som dette, er å bidra til
økt kunnskap og innsikt om hvordan det er å være avhengig
av samfunnets helsetjenester, sa daglig leder Hilde Hem.
Målsettingen er at spillet skal nå ut til utdanning, praksis
og tjenesteapparat i håp om at det kan styrke samspillet
mellom bruker og behandler.
Noe av det skumleste
Skiensordfører Hedda Foss Five takket for det ærefulle
oppdraget ved å ta imot spillet på vegne av landets
kommuner.
- Det å være overlatt til andre mennesker i en sårbar
situasjon uten å være helt trygg, må være noe av det
skumleste man kan være utsatt for. Derfor er fagfolkenes
kompetanse livsviktig. Men det er avhengig av å ha full
respekt for brukerne. Det handler om å lytte, dialog og
respekt. Det samspillet tror jeg spillet ”Helselabyrinten”
kan være med på, sa ordføreren.
Tilfeldigheter og hindringer
Spillet representerer noe helt nytt innenfor feltet psykisk
helse. Det har en pedagogisk hensikt og ønsker å motivere
til dialog mellom, og skape felles refleksjon hos brukere
av psykiske helsetjenester og deres behandlere, forklarte
prosjektleder Lise Johansson.

ØNSKER DU MER INFO OM "HELSELABYRINTEN"?
Kontakt oss gjerne på mail:
post@erfaringskompetanse.no

SPILLET: ”Helselabyrinten – spillet om din
psykiske helse” er en blanding av monopol og
brettspill og ønsker å motivere til dialog mellom
brukere og behandlere.

Se video om spillet på Erfaringskompetanse.no
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Piller eller mat?
Er endring av kosthald eit alternativ til ”Lykkepilla”? Eller er det slik at så snart det vert snakk
om diett, tenker ein kvakksalveri?
Mange brukarar med psykiske lidingar fortel at dei
har hatt gode erfaringar med kosthaldsendringar
og ernæringsmedisin. Ikkje minst i samband med
nedtrapping og avslutting av medisinbruk. Kroppen
treng stabilisering før det er mogleg å konsentrere seg
om dei andre kjenslemessige, relasjonelle og sosiale
problema. Kosthaldsendringar er livsstilsendring, og vi
veit at friske folk har problem med slike forandringar.
Korleis kan vi tru at menneske som har nok med å kome
i gang med dagen sin, skal klare å skaffe seg oversyn
over testar som må takast, finne ut kva slags tilskot
ein skal ha og finne nye matvarer og nye daglege
rutinar? Og kva med å oppretthalde motivasjonen for
kosthaldsendringane?

Eit tankekors
I kor stor grad har legane, helsemyndigheitene og
legemiddelindustrien fokus på kva menneska treng
av ulike vitamin, mineral og næringsstoff i samband
med at det blir skrive ut piller? Og veit vi noko om
kosthaldet si innverknad på helsa vår? Er det ikkje eit
tankekors at kosthaldsfokus og ernæringsterapi vert
oppfatta som eit alternativ og ikkje som ein integrert
del av all sjukdomsbehandling?
Mange brukarar av dei psykiske helsetenestene har
gitt uttrykk for at kosthalds- og ernæringsfokus har
vore fråverande i behandlinga.

Vi blir det vi eter
Allereie for 2500 år sidan skal Hippokrates, kjent
som medisinens far, ha sagt: ”La mat vere din medisin
og medisin vere din mat”. Vi har vitskapeleg basert
kunnskap om mat frå 1700-talet då dr. James Lind
påviste samanheng mellom sjukdom og mangel på eit
bestemt næringsstoff. Han oppdaga at sjømenn fekk
symptom som kjenneteiknar skjørbuk. Samanhengen
mellom mangel på C vitamin og skjørbuk vart
stadfesta då sjømenn fekk med seg sitrusfrukter og
haldt seg friske. Den amerikanske biokjemikaren Irwin
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Stone (1907-1984) var kanskje den fyrste som tok
i bruk såkalla megadoser av vitamin i behandlinga
av sjukdom. Doseringar som overstig eksisterande
offisielle retningsliner for tilrådd bruk. Biokjemikaren
og nobelprisvinnaren Linus Pauling innførte
ortomolekylær psykiatri i ein artikkel publisert i
tidsskriftet Science i 1968. Han definerte omgrepet
som ein praksis der ein endrar på konsentrasjonen av
normale stoff i hjernen for å førebygge og behandle
sjukdom. Seinare vart omgrepet utvida til å romme
meir enn behandling innan psykiatri, og vart etterkvart
til ortomolekylær medisin eller ernæringsterapi.

Leitar etter svar
Kva slags effekt har ernæringsterapi? For å finne
ut av det, blei fylgjande vedtatt 30. mai 2005:
”Stortinget ber Regjeringen om å medvirke til at
det igangsettes forskning samt at internasjonal
forskning gjennomgås, knyttet til bruken av mineraler
og vitaminer i behandlingen av mennesker med
psykiske lidelser”. Som svar har Kunnskapssenteret
nylig publisert eit systematisk kunnskapsoversyn
over studia av effekten av vitamin, mineral og andre
kosttilskot på psykiske symptom hjå personar med
ADHD, angstlidingar, bipolar liding eller depresjon.
Konklusjonen er at det er usikkert om kosttilskot i form
av fleirumetta feittsyrer er effektive i behandlinga
av psykiske lidingar. Når det gjeld andre stoff som til
dømes B 6, er studiane for få og for lite omfattande
til at ein kan trekke konklusjonar om eventuell effekt
på psykiske symptom.

Vanskeleg og kostbart
I fylgje Nasjonalt senter for alternativ behandling finst
det ikkje metastudie av ernæringsmedisin for nokon
lidingar. Kor effektivt og sikkert bruk av ernæring er
som medisin, er mangelfullt dokumentert. Nokre av
årsakene er at det er vanskeleg og kostbart å forske
på behandling som er så samansatt, individualisert og

LIVSSTILSENDRING: Korleis kan ein forvente at menneske som slit med vonde kjensler og slitsame liv og vil prøve
å avslutte årelang medisinbruk, skal kunne endre livsstilen sin? spør artikkelforfattarane Eva Svendsen (f. v.) og
Ingunn Holmen Søberg.

kompleks. Difor finst det lite systematisert kunnskap
om kor vidt ernæringsterapi verkar som eit heilskaplig
behandlingssystem, på kva slags lidingar og med kva
slags doseringar.

Dr. Reichelts forsking
For meir enn 50 år sidan vart det gjennomført forsøk
av dr. Hoffer og dr. Osmond i Canada med vitamin B3
og vitamin C i behandlinga av schizofrene. Dei fann at
megadoser med desse vitamina hadde god effekt. 90
prosent av pasientane som fekk behandlinga på eit
tidleg stadium, vart bra. 60 prosent av dei som hadde
vore sjuke og brukt medisinar i over 5 år vart også
bra/betre, men trengte lengre behandlingstid. Dr.
med Karl-Ludvig Reichelt, forskar ved Rikshospitalet i
Oslo, har i snart 30 år forska på samanhengen mellom
matvarer og psykiske lidingar. Han meiner å ha funne
ut at protein i mjølk og kornprodukt kan utløyse
psykiske lidingar som schizofreni, depresjonar, ADHD
og autisme. Heile åtte uavhengige forskargrupper
på verdsbasis har kome fram til same resultat som
Reichelt og kollegaene. Kvifor vekker ikkje desse funna
større interesse hjå psykiatrane? Er det slik at så snart
det vert snakk om diett, tenker ein kvakksalveri? Eller
blir dette nok eit enkelt svar på svært kompliserte
menneskelege uttrykk? Psykiater Ann Ferden seier til
NRK.no at ho ikkje har grunn til å tru at Reichelt tar
feil, men at ho har tilgode å sjå det med eigne auger.
I fylgje henne kan det vere ei blanding av mange ting
som er årsak til psykiske lidingar. Vi er samde i at det
kan finnast mange ulike grunnar til at mennesker får
diagnosar som depressiv nevrose, schizofreni eller

ADHD. Nettopp difor er det grunn til å ta Reichelt sine
funn på alvor.

Dugnad for fridom
I Noreg har ei gruppe pårørande og brukarar av
psykiatriske tenester satt i gang ”Dugnad for frihet”.
Målsetnaden er å få etablert eit senter for menneske
som treng hjelp til å balansere livet kroppsleg og
sjeleleg. I USA finst det fleire slike sentra. Forutan ein
trygg stad å vere i ei overgangsperiode, treng vi tilbod
i kommunane og på distriktspsykiatriske sentra som
ser heile mennesket med kroppslege, sjelelege og
sosiale behov. Då kan kosthaldsendringar bli alternativ
til pillene!
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse inviterer til debatt om kosthaldet
sin plass i behandlinga av psykiske lidingar, på
Litteraturhuset 11. april.

Eva Svendsen
Seniorrådgiver Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse

Ingunn Holmen Søberg
Medforfatter (brukar)

Ønsker du mer info? Bestill publikasjonen
”Skadereduserende veileder for å slutte med
eller bruke mindre psykofarmaka”:
post@erfaringskompetanse.no
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Nyhet!

- Det finnes
en vei ut av
mørket
- Jeg fant en vei ut av mørket, sier Jarle Holseter som ble utsatt for seksuelle overgrep som
barn. 42-åringen er bokaktuell i ”Hjelpe meg”
som setter søkelys på voldtekt og seksuelle
overgrep.

ÅPENHET: Jarle Holseter mener
åpenhet om seksuelle overgrep er
viktig. - Jeg har klart å snu livet fra
negativt til positivt. Det skal ingen
få ta fra meg, sier han.
(FOTO: PRIVAT)
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

Han var 7- 8 år og ble utsatt for overgrep av en mannlig
bekjent av familien. Den eldre mannen var godt likt
i bygda og ingen mistenkte at noe var galt før det
plutselig kom frem at ting ikke var helt som det skulle
hos mannen som ofte fikk besøk av barna i bygda. En
av guttene fortalte hjemme hva som egentlig skjedde
på gården, noe som endte med at 40 barn kom i
søkelyset. Mannen ble dømt for misbruk av
elleve barn mellom fire og tolv år og
fikk en dom på 40 dagers varetekt,
seks måneder betinget fengsel
og 1000 kroner i bot.
Tok tak i det gamle
- Ingen av barna hadde
kontakt med mannen i
ettertid. Han døde også
få år etter dommen.
Ingen i bygda ante at
han som var venner
med alle, var så
kynisk. Han var ikke
voldelig, men truet
oss likevel til å ikke
si noe hjemme. Da
alt ble oppdaget
flyttet mamma og
brødrene mine til
Kristiansand for
å komme lengst
mulig bort. Men vi
snakket ikke om
overgrepene. Jeg
rakk å bli 37 år før
jeg tok tak i det, sier
Jarle som da ble far
til en liten gutt. I den
perioden
bestemte
han seg for å ta tak i
alt det gamle og regnet
med at det var overstått
i løpet av to timer hos en
terapeut. Men slik gikk det
ikke.
Pakket inn følelsene
- Jeg har alltid vært en bajas. En klovnetype
som har tatt lederroller. Det har vært en måte
å holde maska på. Men jeg hadde ikke trodd at det
å åpne opp, skulle forandre så mye. Jeg gikk tre år i
samtaleterapi og fikk opp masse følelser jeg ikke
visste fantes. Hadde jo pakket inn alt så godt, både
sinne og frustrasjon, sier Holseter som råder andre i
samme sitasjoner til å be om hjelp og gå til terapi.

- Men gjør det i samråd med fastlegen og ha
støttespillere på hjemmebane.
Etterlyser mer kunnskap
- Det finnes overgrep som aldri blir oppdaget. Tror du
folk er naive?
- Jeg vet ikke. Jeg tror folk kanskje ikke orker å ta
saker i media inn over seg, fordi det er så fælt. Men
jeg er lei av at saker ikke blir oppdaget før det nesten
er for seint. Jeg opplever at fagfolk vet for lite om
dette feltet. Kunnskap både om hvordan oppdage
og behandle overgrep, må inn i utdanningene til folk
som skal jobbe i barnehager og skoler. Og helsesøstre
på skolene må få mer tid til å informere. Det må mer
kunnskap og fokus på dette. Ingen skal oppleve å bli
utsatt for overgrep, understreker han.
Brukt natta til å skrive
Holseter har valgt å være åpen om historien sin. Det
har han gjort både i media, som foredragsholder og
som deltaker i prosjektet ”Gradert info” om menn
utsatt for seksuelle overgrep. Han er aktiv med på
nettstedene blålys.no og utsattmann.no , og ikke
minst eneste mann i boka ”Hjelpe meg” , som skriver
om egne erfaringer med overgrep. For Holseter var
det godt å få satt ting ned på papiret.
- Det har vært en god måte å bearbeide ting på og jeg
har vel egentlig skrevet hele tiden. Sittet mye oppe
om natta og hadde egentlig manuskriptet ferdig da
forfatter Grete Kvalheim tok kontakt.
Fått fargene tilbake
- Hvorfor har du valgt å være så åpen?
- Samfunnet er med på å skape tabuer. Det er så mye
skam og skyldfølelse knyttet til overgrep, men det
vil jeg være med på å snu. Jeg vil ikke at gutten min
og andre barn skal oppleve det jeg gjorde. For første
gang i livet opplever jeg at fargene er tilbake. Jeg har
truffet en fantastisk jente og vi er nå forlovet. Jeg har
en nydelig sønn på fire år som har vært drivkraften
min til at jeg velger å jobbe med seksuelle overgrep.
Jeg har klart å snu livet fra negativt til positivt.
Det skal ingen få ta fra meg, sier Jarle Holseter til
Erfaringskompetanse.no.

Ønsker du å lese vendepunkthistorier? Bestill
magasinet ”Vendepunkt … og livet etterpå”:
post@erfaringskompetanse.no
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Kronikk

En ny, bærekraftig
kunnskap
Hvor dyktige er vi til å lære av og verdsette våre erfaringer i utvikling av ny, bærekraftig
kunnskap? For første gang i Norge blir psykiske erfaringer fra brukere og pårørende samlet,
systematisert og gjort tilgjengelig.
Det skjer i en egen kunnskapsbase i regi av Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
Kompetansesenteret bygger opp kunnskapsbasen,
men trenger enda flere historier, erfaringer og

refleksjoner innen psykisk helsefeltet. Målet med
kunnskapsbasen er å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for
samfunnet og bidra til å skape likeverd mellom erfaring
og fag. Vi inviterer derfor brukere og pårørende til å
bidra med fortellinger, artikler, noveller, dikt, musikk og
film som vil bli lagt ut både i vårt bibliotek og digitalt
på Erfaringskompetanse.no. Innsamlingsmetodene
bygger på utarbeidede retningslinjer, og disse
har vært til høring hos brukerorganisasjoner,
regionale brukerstyrte sentre, vårt eget rådgivende
forskningsutvalg og andre kompetansemiljøer. Det
har vært avgjørende viktig for oss med åpen og god
dialog med Datatilsynet i forbindelse med arbeidet.
Hvem er kunnskapen nyttig for? Vi mener den vil være
aktuelt for svært mange. Helse- og sosialpersonell og
tjenesteapparatet som Nav, kan bruke vår samling for
å øke brukerkunnskapen sin. Utdanningssystemene,
studenter, fagfolk og forskere kan blant annet bruke
erfaringer som litteraturgrunnlag i masteroppgaver,
hovedoppgaver og forskningsrapporter. Vi håper også
at andre brukere og pårørende i psykisk helsefeltet
kan ha nytte av dette. Ved å lese andres historier kan
en få en opplevelse av ikke å være alene, få forslag til
behandlingsmetoder og få håp om bedring. Senteret
kan løfte erfaringene på flere måter. Vi gjør dem

BROBYGGER: - Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse ønsker som brobyggere å legge
til rette for flere åpne møteplasser – der vi snakker
med hverandre og ikke til hverandre, skriver daglig
leder Hilde Hem i kronikken.
(FOTO: MORTEN BJERK)
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søkbare i det nasjonale biblioteksystemet Bibsys som
høgskoler og universitetene bruker. Erfaringene kan
bli brukt i en aktuell sak på Erfaringskompetanse.no,
eller de kan vise tendenser som kan bli løftet opp
enten i samfunnsdebatten eller forskning.
Behovet for en nasjonal og kvalitetssikret
kunnskapsbase av bruker- og pårørende kunnskap
er stort. I henhold til vårt oppdrag, har vi et særlig
fokus på å samle og systematisere bruker- og
pårørende kunnskap, gi gyldighet til og formidle
denne kunnskapen til samarbeidspartnere og
målgrupper. Vi ønsker at kunnskapsbasen fremstår
med kvalitet og imøtekommer det behov som finnes
for en samlet base av bruker- og pårørende kunnskap
i Norge. Erfaringsbasert
kunnskap
er
så
verdifull at den skal
forvaltes med klokskap
og målrettet arbeid.
Nettopp derfor inviterer
vi til samarbeid!

erfaring og sin personlige dømmekraft til beste for
det medmennesket som trenger våre helsetjenester.
Det er en viktig og meningsfull oppgave Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
har blitt til del. Jeg kjenner på ydmykhet i forhold til den
kompleksitet og de utfordringer som ligger i oppgaven
med å løfte bruker- og pårørendekunnskapen inn i
”det etablerte selskap”. Men samtidig kan jeg knapt
tenke meg noe mer meningsfullt og spennende. Og
jeg tror vi står foran et tidsvindu, der det etablerte
selskap består av mange kloke og handlingskraftige
forskere og yrkesutøvere som ønsker det beste for de
mennesker vi er satt til å tjene. For det er slik jeg ser
det – vi er tjenesteutøvere og tjenestemottakere –
og disse rollene skifter
gjennom et menneskes
liv.
Et samfunns verdighet
kan vurderes i forhold
til
hvordan
det
behandler sine borgere
i situasjoner der vi
er som mest sårbare.
Og samfunnet er til
syvende og sist deg
og meg. Her kan ingen
fraskrive seg ansvar
– verken for eget liv
eller for de relasjoner vi
inngår i. Det trengs god
vilje og godt skjønn i
utvikling og anvendelse
av kunnskap. Vi trenger
felles refleksjonsrom der erfaringsbasert kunnskap og
mer tradisjonell kunnskap møtes. For det er nettopp
i møtet mellom ulike perspektiv at ny bærekraftig
kunnskap har muligheter for å vokse frem!

”Vi er tjenesteutøvere
og tjenestemottakere
– og disse rollene
skifter gjennom et
menneskes liv”

Samarbeidsaktørene
er mange. Men all god
innsats trengs om vi skal
løfte erfaringsbasert
kunnskap til nye høyder.
Gjennom dialog og
felles møteplasser kan
vi utfordre hverandre
og bli klokere sammen,
finne mønstre på tvers
av enkelthistorier. Det
er så viktig at dialogen og debatten foregår åpent,
at vi er nytenkende i vårt samarbeid og inviterer
parter som tradisjonelt ikke har lang erfaring i å
samarbeide. En debatt der brukermedvirkning er mer
enn symbolpolitikk, og som handler om prioriteringer
og deltakelse.

Viktige debatter skal føres i åpenhet, slik at alle
berørte parter kan ta del. Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse ønsker som brobyggere mellom
fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap, å legge til
rette for flere åpne møteplasser – der vi snakker med
hverandre og ikke til hverandre.
Makten står for fall. I alle fall den makten som definerer
den andre som sekundær i forholdet mellom behandler
og pasient. Dessverre finnes det for mange eksempler
på at nettopp dette er tilfellet. Troverdig maktutøvelse
handler slik jeg ser det, nettopp om å gi avkall på
makt. På den måten kan vi sette tjenestemottakeren
i sentrum, både i eget liv og i samarbeidet om den
gode behandling. Heldigvis finnes det mange gode
eksempler på tjenesteutøvere som vet å kombinere
sin profesjonelle fagkunnskap, sin yrkesmessige

Det enkelte mennesket og dets iboende livsevne er
den viktigste ressursen vi har i alt helsearbeid. Derfor er
enkeltmenneskets livserfaring og bedringsprosesser
gyldige kunnskapskilder.
God faglig dømmekraft er en annen ressurs. Vi skal
være våkne og bevisste når vi vurderer innholdet
og kvaliteten innen forskning og praksis. Men også
derfor er det viktigere enn noen gang at stemmene til
brukere og pårørende blir hørt, samlet og formidlet. På
den måten kan vi kanskje en dag oppleve at brukere
og pårørende er likestilt med fagfeltet.

Hilde Hem
Daglig leder, Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse
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På godt og vondt

Design og trykk: Reklamehuset Wera 77652

Erfaringer opplever vi hele tiden. Det er en stor del av livet.
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk
helse vil med dette magasinet gi deg som leser et bilde
av nettopp det. I magasinet får du møte personer som
er åpne om sine erfaringer – på godt og vondt. Her finner
du også nyhetssaker, kronikker og bloggtekster i tillegg til
informasjon om senterets paneldebatter, aktiviteter og
publikasjoner.
Vi ønsker å bygge bro mellom fag og erfaringsbasert
kunnskap og har stor tro på gode møteplasser, dialog og
åpenhet.
God lesning!

Ønsker du å dele dine erfaringer med oss?
Send oss en mail merket Kunnskapsbasen til
post@erfaringskompetanse.no
Følg oss gjerne på FB
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