Et magasin utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Mitt hjerte banker for.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
De valgte livet – sammen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Kampen for å bli rusfri.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Innhold
Forord

Den åpne dialogen

3

Nyhet

Mitt hjerte banker for…

4

Nyhet

Respekt og dyktige fagfolk i fokus

6

Nyhet

Bedre tilbud når brukerne spør

7

Leselyst

Vi velger åpenheten

8

Blogg

Selvmord, kan vi snakke om det?

9

Kunnskapsutvikling og brukerkunnskap

10

Nyhet

Skal forske på hva som hjelper

12

Blogg

Psykisk og fysisk trening

13

Nyhet

Nasjonalt prosjekt under lupen

14

Nyhet

Etterlyser smidigere fagfolk

16

Erfaringer

Bror, jeg lengter..!

18

Nyhet

Ytringsfrihetsprisen til Berit Bryn-Jensen

20

Nyhet

Pårørendehjelp i praksis

21

Nyhet

Pårørende ber om råd

22

Nyhet

Ikke politiets oppgave

24

Nyhet

De valgte livet – sammen

26

Nyhet

Alternativer til tvang

28

Nyhet

- Alle kan bli rusfri

29

Nyhet

Bør fortsatt rive murer

30

Nyhet

Barndomsforgiftning etterlater dype spor

31

Nyhet

Rydder opp i ord og begreper

32

Kronikk

Når psyken reagerer med tretthetsbrudd

34

Nyhet

- Vil ta deg på alvor

36

Blogg

Verdens beste målvakt!

37

Blogg

Spiller erfaringer noen rolle da?

38

Blogg

Ser du meg bak diagnosen min?

40

Nyhet

- Bør være lettere å få tvangsbehandling

41

Kronikk

Å lære seg selv å kjenne

42

Nyhet

Kampen for å bli rusfri

44

Kronikk

Alternative veger til bedring

46

Nyhet

Har kommet for å bli
48		
- Arbeidsgiverblikk på jobben som 			
erfaringskonsulent

Blogg

Hvor henter du styrken din?

2

Erfaringer

50

Den åpne
dialogen
Erfaring er den kunnskap man får gjennom egne opplevelser.
Magasinet du nå holder i hånden har vi kalt «Erfaringer». Magasinet inneholder
et lite knippe av det vi i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk
helse, jobbet med i 2012. Her finner du nyhetssaker og kronikker, historier delt i
Erfaringsbasen og blogger. Og du kan lese mer om Erfaringskompetanse sin strategi
for Forskning og utvikling (FoU), og publikasjoner vi har bidratt til. Her møter du
brukere og fagfolk side om side.
- Ingen mennesker forstår helt, annet enn det de selv har opplevd, sa Carl Konow,
en norsk prest som i sin tid tok til orde for modernisering av kristendommen. Selv
teologien måtte tilpasse seg den moderne kultur og arbeide for å virkeliggjøre
menneskets fulle selvstendighet, mente han. Da Konows foredrag ble kjent, førte
det til krav om hans avgang.
Vi i Erfaringskompetanse utfordrer gjerne både brukerkunnskap og tradisjonell
kunnskap for å få frem et helhetlig bilde. Men vi har tro på åpen dialog der vi i
samspill skaper rom for meningsbryting og bevegelse.
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 dialog og åpenhet – der målet er at
vi snakker med hverandre og ikke til hverandre.
Med tilbakeblikket på 2012 ønsker vi å rette blikket fremover. Vi håper du blir med
oss på ferden videre.

Hilde Hem

Astrid Borchgrevink Lund

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse
innen psykisk helse

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse
innen psykisk helse

Daglig leder

Spesialrådgiver kommunikasjon

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

Mitt hjerte
banker for…

- Det er litt skummelt, men jeg er stolt,
sier Anita Ribe. Ved hjelp av malerkurs
arrangert av Porsgrunn kommune, har
hun blitt bedre kjent med seg selv og
fått en annen hverdag.
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

SENTRAL I FILMEN: - Jeg føler at bildene begynner å likne litt på meg, likne
den jeg er nå, sier Anita Ribe som er en av kursdeltakerne som er med i
filmen "Mitt hjerte banker for...". Filmen laget av Erfaringskompetanse, hadde
premiere på Porsgrunnskonferansen 6. september i fjor.
(Foto: Thomas Øverbø/Erfaringskompetanse.no)

Mye har skjedd med kursdeltakerne siden
Erfaringskompetanse møtte dem for første gang
på Mule Varde i Porsgrunn i mars 2011. Bildene har
forandret seg fra gråtoner i firkanter til fargerike,
abstrakte malerier. Dette er uttrykk som forteller
mye om deltakerne på kurset som har hatt kunst- og
uttrykksterapi som fokus. Erfaringskompetanse har
fulgt utviklingen og festet den til filmen. 6. september
2012 var det premiere på filmen ”Mitt hjerte banker
for…” på Porsgrunnskonferansen. En konferanse
for psykisk helse, kultur og forskning støttet av
Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Telemark og
Folkehelseprogrammet i Telemark.

Store forandringer
- Jeg hadde aldri trodd at bildene mine skulle ende opp
på en utstilling. For det har vært en lang prosess som
har gjort mye med meg. Jeg føler at bildene begynner
å likne litt på meg, likne den jeg er nå, sier Anita Ribe.
Hun får støtte av kursveileder Åsne Margrete Reiten
som forteller at kursdeltakere ofte går gjennom

prosesser som de ser tilbake på, både som en ut
fordring, men også glede.
- Det handler vel så mye om de store forandringene de
går gjennom som det å mestre å male, forteller Reiten.

Mange har deltatt
Filmen har flere bidragsytere som kulturombud
Marius Hansen, høgskolerektorene Olav TangvaldPedersen og Gro Frøyen ved Høgskolen i Telemark og
kulturkonsulent Gitte S. Hansen i Porsgrunn kommune.

Mange veier
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse mener det finnes mange veier til bedring.
Kunst og uttrykksterapi som dette malerkurset, er en
måte å både utfordre kroppen, tankene og følelsene
på, og samtidig bli bedre kjent med seg som menneske.
Kanskje gjør dette at man også kjenner seg friskere.

Se video med kursdeltakerne og bildene
deres på Erfaringskompetanse.no
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Nyhet!

Respekt og dyktige
fagfolk i fokus

NY KUNNSKAP: - Jeg håper
tjenesteapparatet er klar
for å ta imot ny kunnskap,
sier Erfaringskompetanses
daglige leder Hilde Hem som
med stor interesse har lest
artikkelen i Tidsskrift for Norsk
Psykologforening.
(Foto: Astrid Borchgrevink Lund/
Erfaringskompetanse.no)

- Jeg håper tjenesteapparatet er klar for å ta imot ny kunnskap. Vi er stolt og glad for at vi
har bidratt til å realisere studien som har resultert i artikkelen om bedre kvalitet i tjenestene,
sier daglig leder Hilde Hem i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
- Studien om hvordan brukere av tjenestene karakteriserer som et godt tilbud, beskriver på en god måte
nettopp hva et godt tjenestetilbud innebærer. I ti punkter formidles gode verktøy, og jeg merker meg spesielt
viktigheten av respekt og dyktige fagpersoner, sier Hem etter å ha studert innholdet i artikkelen som nylig
ble publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening. Den er skrevet av forskerne Marit By Rise og Aslak
Steinsbekk, begge ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU sammen med Heidi Westerlund og Dagfinn
Bjørgen som har stått bak "Bruker spør Bruker"-undersøkelsen. Westerlund og Bjørgen er begge ansatt ved
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, henholdsvis som faglig rådgiver og FoUansvarlig.

Se på nytt
- Erfaringskompetanse har tro på at det nettopp er i møtet mellom anerkjent brukerkunnskap og dyktige
tjenesteutøvere, at ny og god praksis vokser frem. Respekt kommer av det latinske ordet ”respectare” som
betyr å se om igjen, se på nytt. Jeg håper tjenestene er klare for dette, og håper samtidig at disse sentrale
verktøyene tas i bruk i praksis, sier Hem som minner om at Erfaringskompetanses hovedsatsing i 2013 er å gjøre
ny kunnskap tilgjengelig og gi anbefalinger om gode alternativer i tjenestetilbud, sett i et brukerperspektiv.

Les intervju med forsker Marit By Rise i artikkelen "Bedre tilbud når brukerne spør".
Vil du lese studien? Du kan få låne et eksemplar ved å kontakte
Erfaringskompetanse.nos bibliotek:bibliotek@erfaringskompetanse.no
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

Bedre tilbud når brukerne spør
Respekt og dyktige fagfolk er to sentrale funn
i den omfattende studien av hvordan brukere
av tjenestene karakteriserer som et godt tilbud.
Studien er basert på norges største systematiske
samling av brukererfaringer fra ”Bruker Spør Bruker”evalueringer fra en tidsperiode på over 12 år. Studien
er gjennomført av Marit By Rise og Aslak Steinsbekk,
begge fra Institutt for samfunnsmedisin, NTNU og
Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen som står bak
”Bruker spør Bruker”. Studien ble nylig publisert i
Tidskrift for Norsk Psykologforening. Nasjonalt senter
for erfaringskompetanse innen psykisk helse har
finansiert studien som ledd i å få dokumentasjon på
hva brukerne definerer som kvalitet. Både Westerlund
og Bjørgen er ansatt ved kompetansesenteret.
Viktige spørsmål
Det er to kjennetegn brukere av psykiske helseog sosialtjenester beskriver spesielt. Det er
respekt og dyktige fagpersoner. Det blir beskrevet
som grunnleggende og som forutseninger for
de øvrige åtte kjennetegnene i undersøkelsen.
Disse er forutsigbarhet, fleksibilitet, informasjon,
samhandling, felles beslutninger, sosial kontakt,
utviklingsmuligheter og ansvarsfrihet.
Dette er den første forskningsbaserte analysen av
data fra ”Bruker spør Bruker”-undersøkelsen og Marit
By Rise er glad for at funnene nå blir gjort kjent.
- Det er utrolig viktig at brukerne blir spurt og
det nettopp av andre brukere. Det er ikke ofte
brukerstemmen kommer inn som spørsmålsstillere.
Det betyr blant annet at vi får tak i andre ting og at
bildet blir mer nyansert. Det kommer også inn kritiske
spørsmål, sier By Rise til Erfaringskompetanse.no.

annen kompetanse når det er nødvendig, og brukerne
uttrykker at de ønsker fagpersoner som inviterer til
samtale, som er lette å snakke med, lytter og som har
tid til å snakke.
Full av barrierer
- Som forsker, hvor viktig mener du det er at nettopp
det er brukere som stiller spørsmål?
- Det er klart det er fornuftig å få med folk med
brukererfaring. Fra England ser vi at brukermedvirkning
kommer stadig sterkere, og jeg regner med at Norge
følger etter.
- Er dette uproblematisk eller ser du noen utfordringer?
- Ja, selvfølgelig er det utfordringer. Folk flest
har jo ikke forskerspråket inne. Det er viktig med
grunnskolering, men jeg ser at forskere ikke alltid
gidder dette og derfor har ikke alle forskere dette med
seg. Brukermedvirkning i helsetjenestene er full av
barrierer. Men etter hvert har man ikke noe valg. Vi må
få dette inn slik at denne type forskning blir vanlig.
Mye arbeid gjenstår
- Hvor viktig er nettopp ”Bruker spør Bruker”undersøkelsen?
- Det hadde nesten vært umulig å få gjennomført
studien uten nettopp ”Bruker spør Bruker”. Samtidig
ser Atle Steinsbekk og jeg dette utenifra og
fått distansen som jeg tror er nødvendig. En slik
kombinasjon skaper god forskning, presiserer hun.
- Hvordan skal disse funnene bli brukt i praksis?
- Jeg er selvfølgelig spent på både hva brukere og
fagfolk mener om funnene og mener det er nok av
ting å ta tak. Mye arbeid gjenstår, sier Marit By Rise.

Sett, hørt og tatt på alvor
De to grunnleggende kjennetegnene respekt og
dyktige fagpersoner er noe By Rise trekker frem. I
studien blir det særlig fokusert på at de fagpersonene
brukeren har mest kontakt med, viser dem respekt.
Her handler det spesielt om å bli sett, hørt og tatt
på alvor. Dette blir beskrevet som avgjørende for at
tjenesten som helhet hegner om brukerens verdighet
i alle sammenheng, også der tvang blir tatt i bruk.
Inviterer til samtale
I tillegg blir dyktige fagpersoner fremhevet som helt
avgjørende for at tjenesten skal være god. Dyktige
fagpersoner blir beskrevet som fagfolk som gir god og
riktig behandling og som finner ut hvilken behandling
som er best til enhver tid. Personen innhenter også

VIKTIG SAMARBEID: Dagfinn Bjørgen(øverst f.v.),
Heidi Westerlund, Marit By Rise og Aslak Steinsbekk
står bak den nye studien som er publisert i Tidsskrift
for Norsk Psykologforening. (Fotomontasje: Thomas
Øverbø/Erfaringskompetanse.no)
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Leselyst

Av I Vanja Valjord Christensen

Vi velger åpenheten
”Vi står på terskelen til en tid som vil preges av de som våger åpenheten, og som tør å løfte
frem andre.” skriver Kathrine Aspaas i Raushetens tid. Vi velger åpenheten i Erfaringsbasen .

REISE: Forfatteren av boka vil
overbevise oss at vi er på vei mot
en fredeligere og rausere tid.

Deler i Erfaringsbasen

Det er ikke så mye nytt å lese i Aspaas bok, vi har lest
det meste før i en eller annen sammenheng. Greia er
at hun skriver om alt dette så ”feiltastisk” bra at det
er en fryd å lese!

Anbefaler ”sjiraffspråk”
Forfatteren tar oss med på en reise gjennom forsk
ning, næringsliv og privatliv, gjennom misunnelse,
sårbarhet, erkjennelse og tillit for å overbevise
oss at vi er på vei mot en fredeligere og rausere
tid. Vi blir anbefalt sjiraffspråk fremfor sjakalspråk,
dialogen fremfor debatten, fredsjournalistikk
fremfor krigsjournalistikk og omsorg fremfor
effektiviteten. Summen av alt dette peker i retning
av et menneskesamfunn som baserer seg på omsorg
og tillit, argumenterer Aspaas.
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”Vi kjemper, vi sliter, vi dummer
oss ut, vi faller, og vi reiser oss
som regel igjen. La oss dele
det i stedet for å luske rundt
i hver vår fryktsomme boble
av skam og perfeksjonisme”
Etter å ha lest boka er jeg enda
mer stolt og ydmyk over alle
bidragsyterne som har delt sine
erfaringer i Erfaringsbasen.
Bidragsyterne som har delt av
sine feiltastiske erfaringer til
oss, bidragsytere som erkjenner
sin menneskelighet og viser oss
at vi er ikke alene. Det private blir universelt.

Utvikle empati
Ønsker du å vite mer om hva som karakteriserer en
feiltastisk person, og vil du utforske rausheten og
metoder for å utvikle din egen empati; les Raushetens
tid. Du kan låne den gratis fra oss ved å sende oss en
mail til bibliotek@erfaringskompetanse.no
Og du – ser du meg med en penn mellom tennene, ja
så vet du hvorfor ;)

Les gjerne intervjuet
Erfaringskompetanse.no hadde med
Kathrine Aspaas i april 2011,
"Åpenhet gjør oss frie!"

Blogg

Selvmord, kan vi
snakke om det?
Søndag kveld dukker det opp en Facebookvenn på chatten: ”På denne tiden i forgår
lå jeg på sykehuset tilkoblet EKG, intravenøst
og hele pakka”. Han ble funnet etter å ha tatt
70 tabletter.
Du er vel på innlagt nå? Det er sjelden jeg fyrer meg
opp, men svaret han gir meg setter sinnet i kok.
”Hjemme”. Mannen har forsøkt å ta sitt eget liv, blir
funnet av psykiatritjenesten fredag, de sender han
hjem søndag. Jeg spør om jeg kan bruke hans historie,
for å sette søkelys på dette. ”Gi gass” , det kommer til
og med et smilefjes.
”Jupp, på fredag ble jeg innlagt. Når man våkner opp
sånn med forgiftning føler man seg forbanna nede.
Gå rundt med EKG slanger som føles som skammens
kjettinger osv…nei det er noe herk..” Slik skriver vi frem
og tilbake. Jeg kjenner ikke denne mannen egentlig,
men der på chatten handler det for meg om å holde
han oppe på et vis. Jeg oppfordrer han til å be om å
bli innlagt igjen, hvordan kan han takle dette alene?
Sinnet og fortvilelsen tar meg. Det er så mange som
kontakter meg for tida, mennesker som trenger hjelp
men ikke får den hjelpen de trenger. Hvor bærer dette
av gårde, dette samfunnet?

takket være norsk helsevesen at jeg er her jeg er den
dag i dag.
Kritikk? Ja det kan du være sikker på at det er, for hvis
ingen kommer med kritikk mot det som ikke funker i
psykiatrien – hvor står vi da? ”Den som tier samtykker”
– vel jeg synes det er på tide at flere åpner munnen
sin og sier fra hvordan det er. Historiene kommer til
meg, og de er mange. Selvmord en privatsak? Nei det
er ikke det, nå må vi snart våkne opp i dette landet
og se på psykisk helse som like viktig og naturlig som
fysisk helse. Nok er nok.
Linda Persen

LINDA PERSEN: Lucky Linda er 36 år, frilanser,
finnmarking, enslig, har tre barn og er en livsnyter
med nomadeblod. Før hun ble frilanser jobbet Linda
som prosjektleder i Lebesby og Gamvik kommune med
prosjektet Ungdomssatsing Nordkyn, et prosjekt om
ungdom, omdømme og bolyst. (FOTO: PRIVAT)

Så blir han borte fra chatten. Magefølelsen gjør meg
urolig. Det går en stund. ”Du er der ennå. Jeg har kutta
årene her og der men ingen resultat” . Så blir han borte
igjen. Jeg sporer opp telefonnummeret hans, aner ikke
hva jeg skal si men det er ikke så nøye. Hvis jeg bare
kan snakke med han så han ikke får en ny sjanse til
å ta sitt eget liv, selvmord – der sa jeg det. Det tabu
ordet som vi ikke vil bruke, det vi ikke vil snakke om.
Legen kommer og han får hjelp, for denne gangen….
Vi er i slutten av 2012, når blir det ok å snakke om
selvmord? Om psykiske problemer? Vet dere, det blir
ikke ok før flere snakker om det. Ja det er tøft, men
et tema vil for alltid være tabu så lenge vi fortsetter
å tie. Hvor mange menneskeliv skal gå tapt? Hvis vi
ikke snakker om det, hvordan skal vi bli flinkere til å se
signalene? Til å hjelpe? Jeg blir så sint og så fortvilet,
for jeg har også stått der med kniven, jeg har kjent på
det, og jeg kaller en spade for en spade: Det er ikke
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Kunnskapsutvikling
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse sitt mandat er å gjøre erfaringskompe
tansen gyldig. Vi skal samle erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende innen psykisk helse,
og gi tyngde og formidle denne til behandlings- og tjenesteapparat.
Vårt samfunn er bygd på en sterk tro på
forskning og dokumentasjon. Denne kunnskapen
styrer i stor grad hvordan mennesker med psykiske
helseutfordringer blir møtt. Mange mennesker har
gjort sine erfaringer i møtet med psykisk helsevern, og
gjennom Erfaringsbasen på nettsidene til Erfarings
kompetanse.no deles mange av refleksjonene.
Brukerorganisasjoner som Mental Helse, LPP
og WSO har sammen med Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon lyktes i sitt krav om mer
brukermedvirkning i lovverk og forskrifter. Takket
være disse organisasjonene har det også blitt
etablert bevilgninger til et Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse. I tillegg er
det etablert seks regionale brukerstyrte sentre.
Brukerorganisasjonene har små ressurser
til selv å bidra med dokumentasjon og forskning
som påvirker kunnskapsutviklingen innen psykisk
helsefeltet. Gjennom Extrastiftelsen Helse og
Rehabilitering har brukerorganisasjonene bidratt
til å igangsette mange forskningsprosjekter, men
fortsatt er det langt igjen.
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse (Erfaringskompetanse) la i
2012 en strategi for hvordan vi skal bidra. Det har
blitt laget en strategi for forskning og utvikling (FoU),
og vi har allerede noen viktige resultater å vise til. I
2012 avsluttet forskningsutvalg sitt arbeid. Dette la
et viktig grunnlag for hvordan Erfaringskompetanse
kan være en aktør i kunnskapsutvikling. Heftet ”Ny
kunnskap, ny praksis” (Ekeland 2011) viser hvorfor
vi skal ha subjektets/individets kunnskap som en
større del av kunnskapsutviklingen. Utvalget kom
med flere anbefalinger.
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Et tiltak er å medvirke til økt bruk av med
forskning. Dette resulterte i et ressurshefte om
samarbeid mellom forskning og brukermiljøer.
Heftet skal bidra til at forskere og brukere kan
finne argumenter og problemstillinger som må
drøftes i forskningsprosjekter. Når mennesker
med brukererfaring bringer inn sine refleksjoner
til forskningsspørsmålene og gjennomføringen
av dem, vil dette være en vei til god kvalitet i
forskningen.
Forskningsutvalget anbefalte også at
Erfaringskompetanse måtte foreslå forsknings
pro
sjekter som i større grad foku
serer problem
stillinger utfra brukerperspektivet. Det å system
atisere erfaringskunnskapen er et viktig mål for
FoU-virksomheten i Erfaringskompetanse.
I 2012 ble et det dannet et rådgivende utvalg
for behandling i et brukerperspektiv. Utvalget
skal jobbe i to år og består av; Dagfinn Bjørgen,
leder av utvalget og FoU ansvarlig Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse innen psykisk
helse, Eva Svendsen, seniorrådgiver, Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse innen psykisk
helse, Mette Ellingsdalen, leder WSO, Magnus
Poulsson Hald, klinikksjef Allmennpsykiatrisk
klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nina
Foss, seniorforsker NAFKAM, Petter Andreas
Ringen, avdelingsoverlege/enhetsleder, Avdeling
for spesialisert døgnbehandling (ASD) Gaustad
og Dikemark, Tor-Johan Ekeland, professor ved
Høgskolen i Volda og Heidi Westerlund, sekretær for
utvalget og faglig rådgiver ved Nasjonalt Senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse.

og brukerkunnskap
Behandlingsbegrepet sett utfra hva brukerne
selv mener er et viktig delmål i gjennomgangen. Hvilke
forslag til alternativer i behandling, som kan erstatte
eller være supplement til for eksempel medikamentell
behandling? Det må gjøres et arbeid med å gjennomgå
eksisterende forskning og evalueringer knyttet
til behandlingsmuligheter brukerne selv foreslår
og anbefaler. I den sammenheng vil vi få vite mer
om forsknings- og kunnskapshull som eksisterer i
behandling og hjelp - i et brukerperspektiv. Dette
arbeidet skal publiseres slik at brukerrepresentanter
og beslutnings
takere kan vurdere hvordan mindre
kjente og utbredte behandlingsformer best
kan settes i verk.

av diskusjonen er hvordan vi som kompetansesenter
bør og kan ha som rolle i dette.
For å dokumentere hva brukerne mener er
god behandling, vil utvalget i 2013 ta initiativ til
dialogmøter regionalt. På den måten vil vi også bidra til
å skape dialog og fremme brukernes stemme i dette.
Dagfinn Bjørgen

Det er mange etiske hensyn å
ta med hensyn til behandlings
sikkerhet når nye eller mindre
kjente
behandlingsformer
skal iverk
settes i praksis.
Utvalget skal gi råd om
hva blant annet bruker
organisasjoner bør anbefale
myndighetene å iverksette av
tiltak for å nå målsettingen om
medisinfrie tilbud. En viktig del

FORSKNING: Leder av det rådgivende
utvalget og Erfaringskompetanses
FoU-leder Dagfinn Bjørgen
(Foto: Morten Bjerk).
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

Skal forske på
hva som hjelper
- Vi er svært fornøyd med at forsknings
prosjektet ”Tilhørighet, helsefremming og
arbeid” har mottatt 650.000 kroner i Extramidler, sier Erfaringskompetanses seniorrådgiver Eva Svendsen.
Det er lektor ved Høgskolen i Telemark, Olav
Tangvald-Pedersen, som skal i gang med doktor
gradsarbeidet i samarbeid med Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse og Grep
Grenland.
God dialog
- Hva er det viktigste målet med denne forskningen?
- Det er å få frem de personlige erfaringene folk har
med god mental helse og plassere denne forståelsen
i en historisk sammenheng. Vi ønsker at man lettere
skal finne frem til hva slags tjenester som treffer
og fungerer for den enkelte. Vi mener det er viktig
å få mer kunnskap om den subjektive opplevelsen
av hva god psykisk helse innebærer. Det har vært
mye fokus på psykisk uhelse, og vi mener det er på
tide å forske mer på hva som gir livet mening, hva
som gjør deg glad og hvorfor du har en plass på
denne jorda. Siden psykologien har skilt lag med
filosofien i forhold til store, eksistensielle spørsmål,
har vi mistet tilgangen til hva det enkelte menneske
trenger. Vi ønsker at mennesker som har erfaringer
med psykiske problemer får være med å utforme
studiet fra start til slutt. Det vil være utfordrende
og krever en god dialog, presiserer seniorrådgiveren.
Hun forteller at samarbeidet med dette prosjektet
startet allerede for to år siden.
Utviklet sammen
- Arbeidet inkluderer medforskning og det
er her vi kommer inn. Prosjektet er en del av
et større forsknings
program om god mental
helse ved Høgskolen i Telemark og Senter for
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FORNØYD: Lektor ved Høgskolen i Telemark, Olav
Tangvald-Pedersen, er klar for samarbeid med Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og
seniorrådgiver Eva Svendsen.
(Foto: Thomas Øverbø/Erfaringskompetanse.no)

omsorgs
forskning-sør ved universitetet i Agder.
Erfaringskompetanse har vært med utviklingen av
prosjektet og vi gleder oss både til arbeidet som
skal i gang og til det endelige resultatet når det
foreligger, sier Svendsen.
Rekruttere medforskere
- Hva konkret vil Erfaringskompetanse bidra med
videre?
- Vår funksjon er blant annet å gjøre forsk
nings
prosjektet kjent via vår nettside Erfarings
kompetanse.no og ikke minst rekruttere medforskere
til dette viktige arbeidet, forteller hun.

”Vi mener det er på
tide å forske mer
på hva som gir livet
mening”

Blogg

Psykisk og
fysisk trening
Hver morgen løper jeg meg en tur. Om det
snør, regner eller blåser spiller ingen rolle, ut
skal jeg. For en som var så nær å bli et tall i
selvmordstatistikken, eller kanskje ufør sperret inne i sitt eget hus med sine tanker, ja så
er lykken stor her jeg ruset på livet løper av
gårde og smiler for meg selv.
Hvorfor ble akkurat jeg frisk tenker jeg, mens
snøfnugg finner ansiktet mitt denne maimorgen,
Finnmark altså! I mitt hode dukker alle de mennesker
opp, som jeg kjenner og som ikke er psykisk friske. Det
kunne vært meg. Et øyeblikk vurderer jeg å studere
psykologi, men så innser jeg at jeg behøver ikke det.
Jeg kan hjelpe på min måte.
Bortsett fra å begynne å se på livet med humor var
det en ting som ble viktig: psykisk trening. Jeg er ingen
superwoman som bare våknet opp lykkelig en dag!
Det krever knallhard trening å gå
fra den psykiske helsen jeg hadde,
til i dag forelese om det gode liv, og
ikke minst leve det. Men som det er
med all trening, jo mer du trener, jo
lettere blir det. I dag er noe som før
var store psykiske utfordringer blitt
til bagateller.

vi vil. Så tenker jeg vi behøver å bli mer åpen i forhold
til hvilken psykisk trening som hjelper for den enkelte.
Vi trenger å bli flinkere til å se at alle mennesker er
forskjellige, og en treningsform som passer for en,
passer ikke nødvendigvis for en annen.
Til slutt noen ord om fysisk trening, for vi vet jo at
det henger sammen. Modum Bad f.eks har fokus på
fysisk trening, og forskning viser at det er en klar
sammenheng mellom den fysiske og den psykiske
helsen. Jeg er ikke i tvil! Etter at jeg begynte å løpe er
min psykiske helse blitt enda bedre. Det gjør noe med
et menneske å være i god fysisk form. Vi blir gladere,
føler oss friskere, og er bedre rustet til å jobbe med
vår psykiske helse, når vi har en kropp som er i form. Vi
behøver ikke alle løpe maraton, det handler om å finne
sin egen vei også her, ta trappa i stedet for heisen, gå
til butikken, ta en tur ut i marka, dans i hjemmet… sett
kroppen og hjernen i aktivitet, slå ut med armene og
nyt våren!
Linda Persen

Funker det for alle kan vi spørre
oss? Der finnes så mange psykiske
lidelser selvfølgelig, og jeg er som
sagt ingen psykolog eller psykiater,
men jeg har erfaring og flere år
med erfaring fra andre mennesker,
og jeg kan ikke annet enn å si at
trening virker! Det å se på den
psykiske helsen som noe som kan
trenes til å bli bedre synes jeg er
viktig.
Vi sitter ofte med forventninger
om at ”slik er det bare”, ”det må
være sånn som det alltid har vært”, ”jeg kan
ikke bli frisk”… etter alt jeg har opplevd tror jeg ikke
på dette lenger. Jeg tror det aller meste er mulig, hvis

ENERGI: Linda opplever trening som oppløftende
i en hektisk hverdag (ILLUSTRASJONSFOTO:
istockphoto.com)
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Nasjonalt prosjekt
under lupen
Brukernes erfaringer med et aktivt, oppsøkende behandlingsteam står i fokus i det nasjonale
samarbeidsprosjektet mellom Ahus og Erfaringskompetanse.
Nasjonalt senter for erfarings
kompetanse innen
psykisk helse ønsker å skaffe flere norske erfar
inger med praktisk bruk av medforskere med
brukererfaring. Like viktig er det å bidra til at
evaluerings- eller forskningsprosjekter fokuserer på
viktige temaer sett utfra et brukerperspektiv.

Få frem brukererfaringene
Helsedirektoratet har satt i gang en følgeevaluering
av ACT-team som et nytt tilbud i Norge. Dette
er aktivt oppsøkende behandlingsteam som
jobber tverrfaglig og på tvers av flere sektorer.
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Opprettelsen av de ti ACT-teamene i 2009 var for
å følge opp regjeringens samhandlingsreform med å
styrke tjenestene nærmere der folk bor. Det innebar
også et tett samarbeid mellom kommunene og
distriktspsykiatriske sentra.
For Erfaringskompetanse er det av interesse å
få frem brukererfaringene med de nye ambu
lante, oppsøkende teamene. Den nasjonale
forsknings
baserte evalueringen av ACT-team
over fem år fra 2009, gjennomføres av KoRus Øst
ved Sykehuset Innlandet. Det skjer i samarbeid

Av I Astrid Borchgrevink Lund

INTERVJUOPPLÆRING: En fornøyd gjeng møttes for første gang i Oslo
før intervjuene startet: Monika Landsverk(bakerst .v.), Marit D. Lesjø, May
Elise Sørensen, Juni Raak Høiseth(2. rekke f.v.), Bjørn Ingar Pedersen, Vidar
Kjeksli, Per inge Børresen(3. rekke f.v.), Nina J Vesterdal, Gunn Marit Uverud,
Ann Helen Asheim(4. rekke f.v.), Arild Knutsen, Kristin Sverdvik Heiervang og
Anita Hamre(foran). (Foto: Heidi Westerlund)

med FOU-avdeling psykisk helsevern,
Akershus
universitetssykehus.
I
den
forbindelse tok Torleif Ruud ved Ahus initiativ
til å etablere et samarbeid med Nasjonalt senter
for erfaringskompetanse innen psykisk helse,
med formål å etablere et mer brukerorientert
evaluering av ACT-team i Norge.

Gode intervjuere
Ahus og Erfaringskompetanse fikk midler
fra Helsedirektoratet til å undersøke brukernes
erfaringer med ACT, med fokus på brukerens
opplevelse av sin egen bedringsprosess (recovery), og
ACT-teamets betydning for denne prosessen. Blant
annet forventet man at personer med brukererfaring
som intervjuere av brukerne ville, sammenlignet
med intervjuere med forskerbakgrunn, få høyere
svarprosent og mer riktige svar. I intervjusituasjonen
er det en til én intervjuer per bruker. Det var derfor
viktig å få gode intervjuere.

Kjempeinnsats
En gruppe på ni intervjuere er tilknyttet prosjektet.
Disse har geografisk tilhold i alle deler av landet.
Intervjuerne har fått to dager med opplæring i
intervjuteknikk og får en løpende oppfølging fra
prosjektkoordinator Heidi Westerlund. To faste
inter
vjuere ble tilknyttet innsamling av data ved
hvert team. Her får Erfaringskompetanse verdifulle
erfaringer med organisering av et nasjonalt prosjekt,
hvor medforskere skal koordineres opp mot flere
geografiske områder for intervju.
- Prosjektet har kommet halvveis og intervjuerne med
brukerbakgrunn har gjort en kjempeinnsats for å få
brukernes erfaringer frem, sier prosjektleder Dagfinn
Bjørgen.

Viktig verktøy
Prosjektet gir flere gevinster gjennom å få norske
erfaringer med bruk av medforskere i et mer
kvantitativt prosjekt. Et viktig fokus er at brukernes
eget perspektiv blir ivaretatt i evaluering av
gjennomføringen av nye tiltak. Pasienter/brukere
av de inkluderte ACT-teamene blir invitert til entil-en intervju. Det semistrukturerte skjemaet som
brukes, er et verktøy utviklet av prosjektgruppen,
i samarbeid med Dr. Diana Rose ved Kings College,
Institute of Psychiatry. Hovedtemaene er fokusert på
brukenes generelle tilfredshet med ACT, relasjonene
til teamet og opplevd bedring eller recovery. På denne
måten håper man å få løftet frem betydningsfulle
livsområder for brukerne.
Et viktig mål for prosjektet er å få publisert resultatene.
Fra 2013 vil Ann-Mari Lofthus være tilknyttet
prosjektet som doktorgradsstipendiat.
Fra 2013 er Ann-Mari Lofthus med som
doktorgradsstipendiat hos Ahus.
Ytterligere info finnes blant annet på
brukererfaring.no

PROSJEKTET
Prosjektet blir ledet av Torleif Ruud, Ahus,
og Dagfinn Bjørgen Erfaringskompetanse
Prosjektkoordinator er Heidi
Westerlund fra Erfaringskompetanse.
I prosjektgruppen for øvrig Kristin
Heiervang og Arnhild Lauveng, begge
Ahus
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Etterlyser
smidigere fagfolk
ENSOM: Broren
min får god trening
i å være ensom.
Jeg skulle ønske
personalet tok bedre
vare på psykisk
syke for oss, sier
storesøster ”Lillemor”.
(Foto: Astrid
Borchgrevink Lund/
Erfaringskompetanse.
no)

- Jeg håper at han har det bedre i all sin ensomhet enn vi tror, sier ”Lillemor”. Hun deler sin
historie som pårørende til sin 50 år gammel bror, i Erfaringsbasen.
Hun er storesøster og har hele livet kjent på ansvaret
for lillebroren – selv etter at han ble voksen. Han
har ikke alltid vært syk. Først i 20-årsalderen fikk
han diagnosen schizofren og har vært innlagt på
institusjon i mange år. Nå bor han i egen leilighet.

Ikke "det gode liv"
- Jeg kjenner på det at han er så alene. Han selv nyter
situasjonen med å slippe å ha så mange mennesker
tett innpå seg. Det har jeg ingen problemer med
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å forstå. Det har nok vært tøft for ham å bo på
institusjon. Det er mye uro på slike steder. Broren
min kan ikke fordra bråk. Men etter mine mål for "det
gode liv", så har han det stusselig. Det er så mye,
blant annet på baderommet og på kjøkkenet, som
jeg reagerer på. Han selv synes nok at det er ok hos
ham. Og han bekymrer seg ikke over at klærne hans
lukter vondt etter å ha ligget våte i altfor lang tid i
vaskemaskinen. Det er møkkete på gulvet. Gardinene
er trukket for. Maten han spiser er elendig og kroppen

Av I Astrid Borchgrevink Lund

hans fungerer ikke godt. Og hva driver han med på
kveldene inne i den lille leiligheten? Besøk får han
sjelden, han vil jo helst ikke ha noe særlig med andre
mennesker å gjøre heller. På tross av alle slike ting, så
tenker jeg at han har det nok bedre enn vi tror. Han
trives i ensomhet, i alle fall synes han at mennesker
"tett innpå" er verre enn noe. De gangene vi går tur,
spaserer vi sjelden sammen. Jeg er glad når han sakner
farten, da tror jeg at han kanskje likevel setter pris på
at jeg er i nærheten. Når vi snakker i telefonen, er
det egentlig enetale, for han sier jo nesten ikke noe,
forteller Lillemor som tenker mye på hva som vil skje
når foreldrene dør.

Beskytte broren
- Hvem skal besøke ham da? Jeg bor langt unna og
det begrenser mye, sier kvinnen som velger å dele
sin historie med Erfaringskompetanse.no. Lillemor har
levert inn tekster om relasjoner og opplevelser med
broren. Hun står fram som anonym, dette er regelen
for "pårørende".
- Ja, det er best sånn. Min anonymitet beskytter ham.
Han har jo ikke valgt dette. Kjenner jeg ham rett,
så ville han ha "fnyst" av hele saken. Han liker ikke
oppmerksomhet. Han vil være i fred og bryr seg ikke om
hva jeg tenker og føler. Det passer godt for meg også
å være anonym. Da utleverer jeg ikke til personalet
der han bor hva jeg mener og tenker om måten de
ordner hverdagene der. Jeg synes at personalet
skulle hjelpe ham mer og stille sterkere krav til
ham. Det ville være "til pasientens beste". De er så
raske til å la seg avvise av ham. Ikke misforstå: jeg
mener ikke at de skal overkjøre ham og gjøre ting
imot hans vilje. Men de kunne vært smidigere og
smartere i å få ham "med på laget".

Overlatt til hjelperne
- Jeg kjenner stadig på skyldfølelsen av at jeg ikke er
hos ham oftere. Da tenker jeg gjerne at "det og det"
kunne ha vært mye bedre ordnet for ham hvis jeg
hadde kunnet vært en selvfølgelig del av livet hans.
Det hadde blitt mer "oss to" og ikke bare ham alene.
Jaja, sånn ble det for ham: han er overlatt til hjelperne
sine. Det er bare å håpe at han har det så godt som det
er mulig å få til med de forutsetningene som finnes.

Ser etter tegn

han bor nå. Han bor for langt unna det miljøet hvor det
er folk som kjenner ham. Han bor ikke engang i "vår"
kommune.

Gråten er min
- Opplever du at han setter pris på samværet med
deg?
- Jeg vet ikke. Jeg ser hele tiden etter hvert minste tegn
fra ham om han er glad for å se meg. Eller kanskje det
er mer riktig å si at jeg ser etter tegn på at han tåler
meg... Jeg må være glad når han ikke avviser meg. Hvis
han byr meg en kopp kaffe, blir jeg overstadig glad.
Hvis han svarer på det jeg spør om, kan jeg kjenne
på en slags lykke. Hvis han smiler, og det gjør han
stundimellom nå for tida, blir jeg helt varm inni meg.
Det er lenge siden jeg kunne håpe på noe mer. Alle
disse årene gjør noe med en, og det er jo for så vidt
bra. Jeg gråter ikke lenger av mangel på likeverdighet
oss imellom. Men jeg har fremdeles lett for å ta til
tårene når jeg føler meg avvist. Da skjuler jeg tårene
mine til etterpå, jeg vil spare ham for å se dem. Gråten
er min. Den skal ikke ta bort fokus fra "oss", for jeg tror
ikke at han ville kunne forstå den gråten.

Respekt for andre
- Blir du noen gang sint på ham?
- Nei, ikke sinna på ham, men på "systemet" rundt
dem som er psykisk syke og er dårlig i stand til
å ta vare på seg selv. Jeg skulle ønske at de tok
bedre vare på dem for oss. Å ivareta en persons
verdighet handler ikke bare om å respektere at de
selv sier "nei!" og "vil ikke!". Verdighet handler også
om å få i seg riktig næring. Om å ha på seg normale
klær og lignende ting. Dette burde gå an å få til bedre,
ved hjelp av empati og pågangsmot. Etter min mening
skjuler hjelperne seg bak taushetsplikt og henvisning
til lovverket. Da slipper de pårørende-engasjement
og de unngår at vi er kritiske til hva som gjøres og
ikke gjøres. Det å være pårørende har sannelig sin
begrensning, sier Lillemor.
Du kan lese hele teksten fra Lillemor, ”Bror, jeg
lengter..!”

VIL DU DELE DINE ERFARINGER MED
ANDRE? Send oss en mail:post@
erfaringskompetanse.no

- Hva tenker du fremover?
- Åh, jeg tenker at han får god trening i å være ensom.
Jeg bor ikke nær ham og tenker at han blir gørr-ensom
når mamma og pappa engang dør. Men han er vel
mindre ensom enn vi frykter. Han kan jo finne på å
prøve å få oss til å gå igjen ganske snart etter at vi
er kommet på besøk. Når jeg tenker framover, så føler
jeg også sterkt med foreldrene våre. De er i ferd med
å bli gamle og orker ikke besøke ham så ofte lenger.
Særlig Mamma sliter med dette. Da blir jeg litt bitter
på "systemet" som har plassert broren min akkurat der
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Bror, jeg lengter..!
Skrevet av ”Lillemor”, oktober
2012

Broren min er yngre enn meg.
Han var et etterlengtet barn. Jeg
var som ei lita mor for ham og
hadde ham med meg overalt. Som
ei løvinne var jeg. Ingen fikk gjøre
ham noe. Storesøster passet på!
Sitt beste år tror jeg at han hadde
da de fant ut at han ikke var
"skolemoden", og de ga ham et år
på en privat førskole. Der arbeidet
en ildsjel som visste akkurat
hva godt som skulle gjøres for
broren min. Der framviste han
kunstneriske
talenter.
Han
utfoldet seg særlig med keramikk.
Flere av de produktene han
framskaffet det året, er familiens
kjæreste eiendeler. Selv har jeg
en mørkeblå engel han lagde, den
står på hedersplass i stua vår.
Siden ble han for det meste
misforstått, slik jeg ser det. Han
var allerede som guttunge lite
meddelsom. Hadde ikke lett for å
få seg venner. Samarbeidet dårlig
med lærere. Tok fram vrangsida
om noen forsøkte å presse ham.
Og jeg, storesøster, forsøkte
også dette mange ganger. Veldig
mange ganger. Det er vondt
å tenke på. Jeg skulle ha vært
voksen, klok og forutsigbar. Jeg
skulle ha lokka fram det gode og
samarbeidsvillige i ham. Jeg skulle
ha hatt en tålmodighet av en
annen verden.
Ja, vi gjør oss mange tanker om
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hva som gikk galt. Broren min
ble syk. Psykisk syk. De har gitt
ham diagnosen shizofreni. Han
har bodd mange år på lukket og
låst avdeling. Der har han, taus
og innesluttet, tuslet rundt i
korridorene. Etter hvert som han
viste seg som institusjonalisert
(og gjorde som de forventet),
fikk han gå sine faste turer ute i
skogen. De låste ham ut og låste
ham inn igjen, etter avtale. Han
holdt avtalene og fikk gå tur igjen
neste dag. Og vi var glade. For at
han gikk tur og fikk litt trim. For
at han trivdes i skogen. Og vi var
glade for at han var så dårlig at
noen tok vare på ham. Tenk det: vi
var glade for at han var så dårlig!
Marerittet for oss har
vært at han skulle skrives ut
av institusjon. At han skulle
forkomme i egen leilighet. At
han skulle bli bostedløs. At noen
der ute i den stygge byen skulle
gjøre ham vondt. At ingen skulle
beskytte ham. At mangel på
medisinering skulle gjøre at han
ble proppfull av angst. For vi
kunne ingenting gjøre; i perioder
ville han ikke ha besøk av oss
engang.
Broren min har ingen. I alle fall
ingen andre enn oss: Mamma,
Pappa og meg. Det er ingen gamle
venner som spør etter broren min.
Det er ingen kamerat som dukker
opp hos ham på kaffebesøk. Han
har fått tildelt støttekontakt.
Flere ganger. Han orker dem ikke
og vil ikke at de skal komme. Noen
ganger tenker jeg at han ikke har
oss heller. Det er når han ber oss
om å gå. Det er antageligvis når
han synes det blir for mye. For
mye fellesskap? For mye prating?
For mye å forholde seg til? Nåja, vi
er dyktige til å gjette; vi gjetter "i
vilden sky" – helt til fornuften tar
oss og vi minner hverandre på at
han er syk. Med en sykdom som
gir slike utslag. Vi prøver etter
beste evne å være hyggelige. Men
egentlig liker han ikke "hyggelige
mennesker", det har han også ropt
etter meg. Det var da han var på
sitt sykeste. Da gråt jeg bittert

utenfor sykehusporten. Men det
er mange år siden nå.

Kjære Bror
min eneste
Vi eldes
jeg smaker alderen
med gråtoner
du er mørk
etter alle disse årene
Du lever
sytti mil fra meg
i din verden
Jeg kommer til deg
skjelvende
fra sytti mils avstand
ja, syv ganger sytti
De låser meg inn
tause av plikt
du ligger innhyllet
i ugjennomtrengelig tåke
på sofabenken uten puter
bordet er begeret
med svimerker
etter timer lagt i aske
Du bruker få ord
svarer sjelden
ser på meg
med dypbrune øyne
stirrer
gransker
vidåpent blikk
gir ingen konklusjon
til meg
Jeg øver meg
til deltakelse
i det ordløse fellesskap
med et stumt håp
du ber meg jo ikke lenger
om å gå
I kirken tenner jeg et lys
for oss
kinnet gløder ennå
etter klemmen
du ga meg sist vi skiltes
Årene har gått. Broren min bor
nå i egen leilighet. Han er stolt
av leiligheten sin. Han har TV.
Julepynten står framme året

rundt. Han har lyspærer i mange
av lampene. Han spiser pølser hver
dag. Han tapper så mye varmtvann
som han ønsker. Han tar sine
medisiner. Han går sine turer. Han
møter opp til avtalt tid der han
bor. Han holder sine profesjonelle
hjelpere på armlengdes avstand.
Han sier at han har det godt.

Psyk
Du har tette gardiner
foran vinduene dine
– det blir ikke noe
utsyn for deg
Du har spiker
i kjøleskapet ditt
– det blir ikke noe
helse for deg
Du har vranglås
på badet ditt
– det blir ikke noe
verdighet for deg
Du har ordene
inni kroppen din
– det blir ikke noe
forståelse for deg
Du har støy
i ørene dine
– det blir ikke noe
harmoni for deg
Du har flukt
i blikket ditt
– det blir ikke noe
fellesskap for deg
Du har hjelpere
i dørgløtten din
– det blir ikke noe
framgang for deg
Han og jeg har vært på noen turer.
Da tenker jeg at han liker å være
sammen med meg. Han holder
øye med meg, han vet bestandig
hvor jeg er i landskapet. Han sier
så lite, broren min. Det er ikke alltid
han svarer heller. Hvis noen andre
forsøker å snakke med ham, så vrir
han seg unna, som i smerte. Han
liker det ikke.

Jeg er ganske stolt av meg selv når
jeg får til å ikke plage ham med mye
snakking. Jeg er blitt flink til å være
stille sammen med ham. Småprater
bare litt. Jeg vil det. Snakke litt med
ham. Jeg vil at han skal vite noe
om hva som skjer i familien. Jeg vil
at han skal huske gode historier
fra barndommen vår. Jeg vil at
han skal bli minnet om hendelser
fra tidligere i livet sitt. Særlig vil
jeg minne ham på hendelser hvor
han selv mestret et eller annet
på en god måte. Jeg vil at han skal
oppleve seg selv som et menneske
med en livshistorie.
Jeg lengter etter broren min. Liker
at han viser at han utholder jeg er
der. Jeg leter alltid etter tegn på at
han liker at jeg er der. At det er oss
to.

Møte
smilte du ikke
en eneste gang?
jo, du smilte
til fotoapparatet
smilte du
jeg smilte
også
mens jeg knipset
åpningstiden var
én sekstidels sekund
Det er finest når vi drikker kaffe. På
en liten ferietur med overnatting
kan det bli mye kaffe. Broren min
kan drikke enorme mengder med
kaffe. Ikke skjønner jeg at han
synes det er godt med så mye.
Han bare heller innpå. Når jeg er
sammen med broren min, da drikker
jeg mer kaffe enn det som er vanlig
for meg. Med en sjokoladebit til,
går det ganske bra. Jeg har alltid
litt sjokolade i veska når jeg skal
være sammen med ham. Broren
min trenger ikke å spise noe til all
kaffen. Han er ikke begeistret for
mat.

Sammen
Du skjenker deg kaffe
– jeg rekker fram koppen min
vi drikker kaffe
samtidig
Du er taus
jeg sier heller ikke noe
vi tier
sammen
Du reiser deg
driver omkring
i menneskemengden
sånn litt i utkanten
– jeg reiser meg
tusler fram og tilbake
i de samme omgivelsene
punktvis
møtes vi
fra hver vår øyenkrok
Når natten kommer
du alene
i ditt rom
jeg i mitt rom
gjennom veggen
hører vi hverandres lyder
deretter sover vi
begge to
Når jeg kommer på besøk til broren
min, åpner han døra og slipper meg
inn. Nå får jeg en klem. Det er godt
for meg å få gi en klem til ham. Jeg
pleier å stryke ham forsiktig på
ryggen da. Benytter sjansen til å ta
litt ekstra på ham, sånn litt raskt.
Jeg håper at han skal kjenne at jeg
bryr meg om ham.
Så snakker jeg. Noen ganger svarer
han. Særlig når jeg gir ham tid til
det. Ordene mine må på en måte
gå mange omveier før han har fått
fordøyet dem. Da er det viktig å
snakke ordentlig. Ikke mye på én
gang. Det må jeg huske. Jeg er blitt
ganske god til å snakke slik at han
orker meg. Ikke mye. Bare sånn
passe.
Og så må det få være stille også.
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Det er ikke lett å være stille når
jeg er på besøk og ikke har noe
å gjøre. Da må jeg bare sitte å se.
Ikke går det å se ut av vinduene
heller. Han har alltid gardinene
trukket for. Jeg tror at det er fordi
han ikke liker at noen skal kunne
se inn til ham. Jeg skulle ha ønsket
at han bodde noen etasjer høyere
opp. Da kunne ingen få til å se inn
igjennom vinduene hans.
Noen ganger foreslår jeg at vi skal
gå ut en tur. Alt blir lettere da. Det
er mye å se på ute. Og så går vi
jo. Men det er litt vanskelig å kose
seg på tur med ham. For han går
alltid fortere enn meg. Da blir jeg
hengende etter. Er vi sammen nå?
tenker jeg da. Jeg kan føle meg
temmelig alene der jeg forsøker
å holde følge med ham. Så svarer
jeg meg selv at vi er sammen.
Sammen ute.
Det hender vi går på kafé. Da har
han alltid drukket opp sin kaffe
før jeg har fått satt meg ned ved
kafébordet. Så sitter jeg plutselig
der helt alene. Da er han ute og
røyker. Så vil han gå videre. Han
går alltid den samme løypa.
Nå er jeg blitt modigere, for nå
sier jeg til ham at han ikke må gå
fra meg. Da saktner han farten.
Da tenker jeg at han liker at vi
går tur sammen. Noen ganger tar
vi T-banen tilbake til leiligheten
hans.

Til Bergkrystallen
– med T-banen –

oj – du tåler det!

flott
å sitte sånn
på veggsetet
med ryggene våre
mot vinduet
du og jeg

Manglerud
du meg
Brattlikollen
jeg deg

tyngden
av kroppen din
mot min
du til meg

godt
å sitte sånn
starte og stoppe
jeg deg du meg
stoppe og starte
du meg jeg deg

når toget stanser
avtar trykket
du og jeg

jeg ønsker
at vi ikke skulle til Munkelia
din vei

start
ny bevegelse
min kropp
mot din
jeg til deg

jeg ville at vi skulle
lene oss mot hverandre
du meg jeg deg
helt til Bergkrystallen
jeg deg du meg

– neste stasjon også?

kanskje helt inn i
Bergkrystallen?
du jeg
inne i Bergkrystallen!

ja, og neste!
etter Høyenhall
våger jeg
å legge inn litt ekstra trykk
jeg deg

– meg deg –

Ytringsfrihetsprisen
til Berit Bryn-Jensen
Prisvinneren har satt søkelys på situasjoner som har
bidratt og bidrar, til å krenke mennesker som trenger hjelp.
Gjennom aktiv deltakelse i den offentlige debatten har
lojaliteten til enkeltmennesker vært gjennomgripende.
Prisen deles ut av Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i
psykisk helsevern. Prisen kan deles ut til en person, institusjon
eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med
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(FOTO:
Siv Helen Rydheim)
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

Pårørendehjelp
i praksis
NYTT PROGRAM PÅ NETT: Liv Kleppe ved
PårørendeSenteret i Stavanger er godt fornøyd
med det nye opplæringsprogrammet. (Foto: Astrid
Borchgrevink Lund/Erfaringskompetanse.no)

Hvordan involvere pårørende i praksis? Det
håper PårørendeSenteret i Stavanger å bidra
til med sitt nasjonale opplæringsprogram for
ledere og ansatte i kommunale og spesialiserte tjenester.
Senteret har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget
et webbasert opplæringsprogram rettet mot både
ansatte og ledere innen somatikk, rus og psykisk
helse. Hensikten er å sette fokus på pårørende og
gi hjelp til å komme i gang med endringsprosesser i
forhold til hvordan man involverer pårørende på best
mulig måte.
Utvikle gode rutiner
- Vi ønsker med programmet å sette pårørende

«

å
aktualisere
retten til den
frie ytring samt
betingelsene for
dette i psykisk
helsevern som
system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren
bør også ha pekt på forslag til endringer som kan
ivareta en grunnleggende respekt for mennesket,
dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse
og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Stiftelsen til
fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern er en
uavhengig og frittstående organisasjon som arbeider
på ideelt grunnlag. Stiftelsens virksomhet finansieres
VINNER: Berit Bryn-Jensen
har vist et stort engasjement
i forhold som angår de mest
utsatte blant oss.

på dagsorden, få i gang drøftinger rundt
egen praksis og stimulere til utvikling av gode
rutiner tilpasset den enkeltes avdeling, sier Liv
Kleppe ved PårørendeSenteret i Stavanger til
Erfaringskompetanse.no.
Oppgaver
Programmet inneholder både eksempler, har et bredt
bibliotek av fagfilmer og drøftingsoppgaver. Det
er allerede prøvd ut i Stavangerregionen og det er
opprettet et samarbeid med Universitetet i Stavanger,
Institutt for Helsefag i forhold til forskning.

Her kan du teste ut
opplæringsprogrammet:
www.pårørendeprogrammet.no

gjennom bidrag fra interesserte enkeltpersoner og
organisasjoner. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang
utdelt i 2002 og Bryn-Jensen mottok utmerkelsen på
Ytringsfrihetsseminaret i desember 2012.
Berit Bryn-Jensen, som nå er medlem i We Shall
Overcome (WSO), var med å stifte Landsforeningen
for Pårørende innen Psykisk Helse. ”Hennes politiske
klarsyn, mot, faglige styrke og engasjement springer ut
fra hennes egen smertefulle erfaring som pårørende.
Prisvinneren evner å stå oppreist mot et maktapparat
av fagfolk og politikere og holder fast ved sine verdier
selv når det stormer som verst”, var noe av det som ble
sagt om Bryn-Jensen ved overrekkelsen.
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VIKTIGE SAMTALER: - Når jeg spør hvordan
den pårørende har det, begynner mange å gråte
eller blir helt stumme. For mange er det ikke
vanlig å bli møtt med et slikt spørsmål, sier Lise
S. Samuelsen ved LPPs rådgivingstelefon for
pårørende ved PIO-senteret i Oslo.
(Foto: PIO-senteret)

Pårørende ber om råd
- Det er lov å tenke på seg selv uten å ha dårlig samvittighet, er et av rådene fra Lise S.
Samuelsen ved LPPs rådgivingstelefon for pårørende ved PIO-senteret i Oslo.
Siden oppstarten i februar 2011 har
rådgivingstelefonen for pårørende innen psykisk
helse og rus, fått stadig flere henvendelser, sier
rådgiver Samuelsen. Hun forteller om økt pågang
også i fjor sommer fra fortvilte pårørende som
trenger noen å snakke med. Samtalene kommer inn
fra hele landet, og det er hovedsakelig kvinner som
ringer.
- De fleste ringer fordi den de er pårørende til, ikke
vil ta i mot behandling. Vi vet at pårørende yter
mer enn 50 prosent av omsorgen overfor den de er
pårørende til, og er de siste som trekker seg unna
den som strever. Dette kan oppleves tungt og særlig
når den de er pårørende til, ikke blir bedre. Min jobb
som rådgiver blir å gi støtte og anerkjennelse for den
jobben de gjør, gi råd knyttet til den enkeltes situasjon
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og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet.
Pårørende har rettigheter ifølge lovverket og dette
opplyser jeg om. Jeg formidler at det er lov å tenke
på seg selv uten å ha dårlig samvittighet, gjøre
hyggelige ting og eventuelt ta avstand i perioder.
Dette for å klare å stå i rollen som pårørende videre,
sier Samuelsen til Erfaringskompetanse.no.
Sterke historier
- Vi forholder oss til det pårørende sier og forteller
om den som sliter, og ut fra telefonsamtalen gir vi
råd i den gitte situasjonen. Det kan være mange
ulike årsaker til at den de er pårørende til, ikke
ønsker å ta i mot hjelp. De kan ha dårlig erfaring fra
tidligere kontakt med behandlingsapparatet eller de
kan ønske å være i sin tilstand en stund til. Det kan

Av I Astrid Borchgrevink Lund

”Når jeg spør
hvordan han eller
hun har det, begynner
mange å gråte eller blir helt
stumme. For mange er det
ikke vanlig å bli møtt med
et slikt spørsmål”

også være andre årsaker som angst og liten tro på at
noen kan hjelpe. Det hender jeg forstår at den de er
pårørende til, forkommer og nærmest er til fare for seg
selv eller andre. Da gir jeg konkrete råd om hvor de kan
henvende seg for akutt hjelp. Det er et dilemma når
det er sprik mellom det personen selv ønsker og hva
pårørende kan mene den andre trenger. Dette temaet
går igjen hos de som ringer til oss. Vi kan foreslå
kontakt med akutt-team, fastlegen eller legevakt, alt
avhengig av situasjonen, sier Samuelsen. Rådgiveren
har erfaring som psykiatrisk sykepleier med ti års
praksis fra psykatrisk sengepost, gestaltterapeut og
pårørende.
- Jeg vet hva de som ringer, snakker om. Det er mange
sterke historier, forteller hun.
Støtte og veiledning
- Hva kan pårørende gjøre i forhold til seg selv?
- I samtalen handler det ofte om den som er syk, men
etter hvert dreier den over på personen som ringer.

Når jeg spør hvordan han eller hun har det, begynner
mange å gråte eller blir helt stumme. For mange er det
ikke vanlig å bli møtt med et slikt spørsmål. Uten å ta
stilling til hver enkelt sak og si hva de skal gjøre, gir
jeg dem støtte for jobben de gjør og anbefaler dem
samtidig å ta vare på seg selv og våge å sette grenser.
Samuelsen forteller at suicidalproblematikk har vært
et økende tema den siste tiden.
- Jeg vet ikke hvorfor det er slik. Vi håper så langt
det er mulig, å være støttende og gode veiledere for
pårørende som er i en vanskelig livssituasjon. Jeg føler
at dette er en meningsfull jobb, sier Lise S. Samuelsen.
Samarbeid
Rådgivingstelefonen er støttet av Helsedirektoratet
og er tilknyttet PIO-ressurssenter for psykisk helse.
Rådgivningen skjer i samarbeid med LPPs lokallag og
er åpen på dagtid alle ukedager.
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Ikke politiets
oppgave

SAMARBEID: Tre av representantene i prosjektgruppa: RIO-representant Asbjørn Larsen(f.v.),
erfaringskonsulent Astrid Weber og prosjektleder Njål Bjørhovde.
(FOTO: Siv Helen Rydheim)

Når det gjelder å bistå helsepersonell i forbindelse med transport av psykisk syke ved behov,
ligger Nord-Norge i tet med lokal tilpasning og samarbeid med politiet.
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Fagut
viklingsenheten for rus og psykiatri, har mottatt
midler fra Helse Nord for å samle erfaringer, samt
komme med forslag til løsning for forslag for
transport av psykisk syke. Rent statistisk er det ikke
behov for politi i mindre enn 98 prosent av tilfellene.
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Hovedregelen har vært at politiet har tatt oppgaven
alene. Svært få er utagerende, og kan hjelpes av
helsepersonell. Ordensmakta, som er politiets rolle,
skal ikke være de som kommer først uten at det
virkelig er snakk om å trygge den som er i krise,
sammen med helsepersonell.

Av I Siv Helen Rydheim

Mange aktører

Vilje til å snu

Som et ledd i prosjektet var det i september 2012
samlet 30 personer i Tromsø fra blant annet
ambulansetjeneste, legevakt, Landsforeningen for
pårørende, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
(RIO) og Universitetssykehuset i Nord-Norge i
tillegg til Troms politidistrikt, Universitetet i Tromsø
(Institutt for Helse- og omsorgsfag) og Mental Helse
Troms. På seminaret deltok også We Shall Overcome
(WSO), Senjalegen, kommuneoverleger, akuttposter,
akuttmedisinsk klinikk, almennpsykiatrisk klinikk,
Luftambulanseprosjektet i Finnmark, ambulante
team og avdeling for pasientreiser UNN HF. Til
stede var også representanter for styringsgruppe,
arbeidsgruppe og referansegruppe.

Det var to interessante dager med innlegg fra ulike
tjenester fra Nord-Troms i nord til Narvik i sør. Det
mest oppmuntrende er at det er vilje blant mange av
de involverte til å få snudd det uheldige med at det
er politiet som tilkalles med en gang det er snakk om
mennesker i psykisk krise. De såkalte "psykiatriske
pasientene" har i mange år vært en gruppe mennesker
som har blitt betraktet som potensielt utagerende og
farlige for seg selv og/eller andre. Det har vist seg i
praksis at det er mindre enn to prosent som faktisk er
utagerende.

Unngå stigmatisering
Når vi vet at det å bli hentet av politi i seg selv virker
stigmatiserende for svært mange, er det god grunn
til å søke å finne andre løsninger. Det er nettopp det
Fagutviklingsenheten for rus og psykiatri ved UNN
nå bidrar til å gjøre. Prosjektleder Njål Bjørhovde
har mange gode medarbeidere med på laget i
styringsgruppa, prosjektgruppa og referansegruppa.
Disse er bredt sammensatt.

Senjalegen
Der de har jobbet lengst med å finne alternative
løsninger, er det interkommunale samarbeidet
som foregår hos ”Senjalegen”. En entusiastisk
legevaktsleder, Evy Nordby, la fram måten de
har jobbet på og hvordan de har benyttet seg av
alternative løsninger helt fra 2006. Narvik er også i
gang med interkommunalt samarbeid, og det skjer
via Ambulansetjenesten. Dette pionerarbeidet ble
lagt fram av ambulansefagarbeider Ida Stormo
Myreng. De satser på obligatorisk opplæring av
ambulansepersonell og at en veileder skal ha
spisskompetanse på rus- og psykiskhelsefeltet.
Dette har blitt svært godt mottatt av de som har fått
opplæringen, og som gjerne har mer kunnskap om
hvordan de best mulig kan møte mennesker i krise.

Erfaringsinnlegg
Innlegget fra Rita Jonas, som representerte
Landsforeningen for pårørende (LPP), slo rett inn
i min mage, og jeg tror ingen satt uberørt etter at
hun var ferdig. Det er dramatisk at Tromsø ikke har
kommet lenger og det viser seg at politiet tilkalles
svært ofte. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
(RIO) sin representant, Asbjørn Larsen, hadde også et
engasjerende innlegg. Han sa blant annet:
- Det er kjempebra at brukernes interesseorganisasjoner
blir tatt med når man skal evaluere og forbedre disse
tjenestene. Det er viktig at disse i sstørre grad kommer
inn med tanke på skolering av helsefagpersonell,
politi og sivile ledsagere. Hvordan skal man kunne
forvente god kvalitet på tjenesten om ikke gruppen
dette gjelder er med å utforme disse? Hvem er bedre
til å si hvordan dette føles, og hvordan dette påvirker
den det gjelder videre i livet, enn den som har kjent på
kroppen hvordan transporten fungerer i dag?

Verdige transportordninger
Prosjektet skal sikre gode og verdige transportordninger
for psykisk syke, noe som har stor potensiell gevinst
både for spesialist- og kommunehelsetjenesten,
politiet og brukerne av tjenestene. Prosjektet retter
oppmerksomheten på at det faktisk ikke er politiets
oppgave, men helsevesenets oppgave å ta seg av
transporten av psykisk syke. Politiet skal kun bistå i
enkeltsituasjoner der det er fare for utagering.

Ambulanse før politi
Et annet svært interessant innlegg hadde ambulanse
fagarbeider/psykiatriveileder i Nord-Troms, Halvard
Mikalsen. Der var de i gang med å tenke ”ambulanse
før politi” før UNN-prosjektet ble igangsatt, og han
var tydelig på at dette er en oppgave helsevesenet
har ansvaret for og skal utføre. De var alle
løsningsorienterte med fokus på pasientene.
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De valgte
livet
– sammen
- Det er mulig å leve godt
igjen, sier Bianca Tønnessen
Vestvik. Hun opplevde at
ektemannen Tore tok sitt
eget liv.
MER ENN ØNSKEDRØM: - Det å ta ansvar for eget liv er mer enn en
ønskedrøm. Det er mulig, forteller Bianca Tønnessen Vestvik som sammen
med samboeren Espen Simonsen har skrevet boka ”Etter verdens ende”.
(Foto: Anne Elisabeth Næss)
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

Det var rett før jul, desember 2006. Tvillingene skulle
ned på kjøkkenet for å åpne kalendergavene sine
sammen med pappaen. De fant ham ikke. Det gjorde
kona Bianca. Tore hadde tatt sitt eget liv.
To år senere, en februardag i 2008, opplevde Espen
Simonsen å bli enkemann. Kona Tone tapte en
langvarig kamp mot kreften. Bianca og Espen traff
hverandre i 2009. Sammen har de skrevet boka ”Etter
verdens ende”. Det er en historie om å velge livet, om
to menneskers harde kamp tilbake til hverdagen og
om valg alle står overfor når vi opplever å være
ved verdens ende. Bianca valgte å legge ordet
”hvorfor”, bak seg.

Måtte akseptere
- Etter selvmordet ble jeg så destruktiv
at jeg til slutt tenkte at ”fortsetter
det slik, går jeg til grunne”. Derfor ble
ordet ”hvorfor” et vendepunkt for meg.
Uansett hva Tore hadde fortalt meg om
årsaken til selvmordet, hvis han hadde
kommet tilbake, ville jeg ikke reagert eller
svart med at ”Å, var det derfor!” Jeg ville
jo bare fått hundre nye spørsmål. Hvorfor
sa du ikke noe? Hvorfor gjorde du ikke
noe? ”Hvorfor” førte meg ingen steder.
Uansett ville jeg ikke få ham tilbake. Jeg
måtte forsone meg med det, legge det bak
meg og konsentrere meg om fremtiden. Jeg
var ikke den som skulle eller kunne forklare
Tores skjebne, men akseptere det som hadde
skjedd, sier Bianca til Erfaringskompetanse.
no . Hun forteller om det å bli glad igjen. Om
det å se sin egen verdi som menneske.

Viktig mantra
- Det å unne seg selv det beste for å være sitt beste
jeg kan for andre, var et mantra jeg laget for å holde
fokus. Det å anerkjenne at jeg er et menneske med
verdi, har vært viktig. Jeg har blitt flinkere til å si nei
og mer bevisst på hva jeg liker og hva som er viktig
for meg for å ha det bra.
- Det er ikke nødvendigvis lett å komme til en
slik anerkjennelse. Hvordan kom du dit?
- Jeg fant det ut selv, blant annet fordi jeg
følte en veldig kjærlighet fra dem rundt meg,
mine to sønner, venner, familien og etter
hvert også Espen som jeg ble kjent med tre
år etter Tores død.

informasjon om selvmord da jeg trengte det. Få dager
etter at Tore døde fikk jeg et brev i posten fra en
ukjent kvinne som gav sin omsorg og delte sine tanker
om det jeg nå hadde opplevd. Hun hadde selv erfart å
miste sin mann på samme måte få år i forveien. Dette
brevet betyr mye for meg. Boka er for meg et slikt brev
til alle de som ønsker å lese. En fin gave å gi og få.
En bok som er ærlig om det jævlige, men samtidig full
av håp, glede og kjærlighet. Jeg tror at åpenhet rundt
vanskelige temaer er viktig. Jeg har vært heldig som
møtte Espen. Vi har forsket i hverandres liv og har
valgt å dele det som gjør det mulig å leve godt igjen.

Ingenting er usagt
- I boka skriver både Espen og du mye om de som ikke
er her lenger. Du skriver at ”Vår aller største styrke
er nok at vi begge er oppriktig interessert i de som
ikke lenger er her. Ingen av oss trekker oss tilbake
når vi snakker om dem. På den måten er Tone og Tore
med oss i hverdagen”. Opplever du at det kan være
vanskelig for andre å forstå?
- Jeg er egentlig ikke så opptatt av hva andre tenker
om det. Vi er begge bevisste på at vi er et produkt av
de menneskene vi har vært sammen med og det vi har
opplevd.
-Kjenner du fortsatt på noen utfordringer?
- Hverdagen er fortsatt slik at vi må jobbe like hardt
som i starten. Jeg trodde jeg hadde lært å stå sterkere.
Men vi må velge hver eneste dag hvordan dagene skal
være. Jeg har blitt god til å ansvarliggjøre meg sjøl
og tenker at jeg er fornøyd med tilværelsen. Hvis jeg
skulle dø nå, vet jeg at jeg er fornøyd og at ingenting
i livet er usagt.

Tankeverktøy
- Hvordan er livet nå?
- Jeg er veldig bevisst på at livet kan snu igjen. Derfor
velger jeg å ta kontroll over livet så langt det lar seg
gjøre. Jeg bruker tankeverktøy og forsøker å styre
fokuset på det som er viktig, på det som gjør dagen
god, forteller Bianca Tønnessen Vestvik som sammen
med Espen driver firma ”Gjør en forskjell” der de
tilbyr alt fra kommunikasjonskurs for par, foredrag og
coaching i hvordan bli en bedre utgave av deg selv
eller endre ting i livet du ikke er fornøyd med.

Vil du lese boka, kan den lånes fra
Erfaringskompetanses bibliotek.
Send oss en mail: Bibliotek@
erfaringskompetanse.no

Valgte å dele
- Hvorfor har dere valgt å fortelle og dele
deres historie?
- Vi var åpne i vår nære krets og fikk
tilbakemeldinger om at informasjon er
viktig. Selv fant jeg lite litteratur og

Dine erfaringer kan hjelpe andre.
Har du en historie du vil dele?
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Alternativer
til tvang
Tiltak for riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern, står i fokus i
prosjektsatsing fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
Med støtte fra Helsedirektoratet gjennomfører
vi prosjektet «Alternativer til tvang i et
brukerperspektiv». Økt frivillighet, kvalitets
sikret bruk av tvang, økt kunnskap og bedre
dokumentasjon av tvangsbruk, er sentrale mål
for regjeringen.

Tabubelagt
Prosjektet fokuserer på forslag til alternativer
når vi spør brukere som selv har opplevd
tvangsinnleggelser. Vi har invitert bredt og
gjennomført workshops og dialogmøter i Oslo,
Tromsø, Bergen og Trondheim. Et sentralt mål har
vært å få en bred representasjon i betydningen
av å få i tale de som ikke har profilert seg tydelig
i offentligheten. Dette har vi lyktes med og
deltagerne har gitt mye og verdifull informasjon.
Det har vært utfordrende å rekruttere, og emnet
er vanskelig å nærme seg for den enkelte.
Både fordi det er tabubelagt, men også fordi
diskusjonen vekker til live minner man helst vil
glemme.

Omfattende nettsøk
Vi gjennomfører søk i litteratur, i blogger og
andre sosiale medier som også gir verdifulle
bidrag inn i arbeidet. Underveis har vi sett at
diskusjon om tvang er av lite omfang, og vi tror
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dette skyldes en kombinasjon av holdninger og
det smertefulle i det man har opplevd.

Forskningshull
Forslagene som kommer inn, skal vi se opp mot
forskningen som finnes på området. Dette blir
gjort i samarbeid med Universitetet i Oslo ved
Senter for Medisinsk Etikk(SME). Vi håper dette
vil også bidra til å avdekke såkalte forskningshull
som bør prioriteres i fremtiden.

Takker for bidrag
Hensikten med arbeidet er å lage et ressurs
tipshefte som handler om hva tjenestene kan
gjøre, nettopp med utgangspunkt i brukernes
egne forslag. Prosjektet har hatt et godt
samarbeid med blant annet WSO. I løpet av 2013
vil alle nasjonale brukerorganisasjoner inviteres
til å gi innspill til heftet. På den måten håper vi
at dette kan bli mest mulig relevant lokalt. Målet
er å tydeliggjøre forslag og alternativer slik at
tjenestesteder og brukerrepresentanter kan
diskutere konkret hva man kan gjøre lokalt.
- Vi er svært glad for og vil gi en stor takk til alle
de som har deltatt og bidratt med gode forslag
i dette arbeidet, sier prosjektleder Dagfinn
Bjørgen.

Nyhet!

Av I Av: Siv Helen Rydheim

- Alle kan bli rusfri
- Alle ønsker å bli rusfri, men man kan miste håpet om at det er mulig. Man kan også bli overmannet av frykten for å blir rusfri, men man mister aldri ønsket om å bli det, mener Morten Brodahl.
På Brukerorganisasjonskonferansen i Oslo represen
terte Brodahl Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
(RIO). Han arbeider til daglig som rådgiver i bruker
medvirkning, ansatt hos Fylkesmannen i Hedmark. På
konferansen presisterte han at rusmiddelavhengighet
ikke er en kronisk, uhelbredelig sykdom.
- Vi kan ikke bli behandlingsresistente. Vi kan bli utsatt
for feilbehandling eller utilstrekkelig behandling og
oppfølging, understreket han.
Trussel for rusfeltet
RIO mener det er viktig å se på sammenhengen
mellom psykososial problematikk og avhengighet. Det
er ingen selvforskyldt lidelse.
- Hva med å gjøre noe nytt som fungerer i stedet for
å fortsette å gjøre det som ikke fungerer, spør Brodahl
og kommer selv med svaret:
- Kommunenes selvråderett er en trussel for rusfeltet.
Det som skal til er god oppfølging under og etter
behandling. Det er nødvendig at rusproblematikk blir
en ”godkjent” funksjonsnedsettelse. En anerkjent
pasientgruppe med reelle utfordringer. Alle kan bli
rusfri. RIO vil ha mer fokus på rehabilitering og mindre
på medisin.

DETTE ER RIO
RIO er en landsdekkende organisasjon
som ble stiftet i 1996. Alle aktive
medarbeidere i RIO er tidligere
rusavhengige som på forskjellige måter
har kommet ut av avhengigheten.
I RIO blir kunnskapen organisert
i møte med hjelpeapparatet som
tidligere rusavhengige, og nå som
brukerrepresentanter. Denne erfaringen
er organisasjonens viktigste ressurs. I
tillegg finnes det mye fagkompetanse i
organisasjonen.
(Kilde: Rio.no )

Tilrettelegging
- Hva skjer når folk kommer til hjemplassen etter
behandling?
- God oppfølging etter behandling er det dessverre ikke
alle som får. Det er viktig med oppfølging i bolig, jobb
eller tilrettelagte aktiviteter. Det er nødvendig å legge
til rette for integrering i samfunnet. Rusavhengige
mennesker har akkurat de samme behov som andre
mennesker, mener han.

”Det er nødvendig
at rusproblematikk
blir en ”godkjent”
funksjonsnedsettelse”

BEHOV: - Rusavhengige mennesker
har akkurat de samme behov som andre
mennesker, mener Morten Brodahl.
(Foto: Hilde Hem/Erfaringskompetanse.no)
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

Bør fortsatt rive murer
VIKTIG KONFERANSE:
Ap-politiker Helga
Pedersen, Lars A. Nesje
fra Legeforeningen NordNorge og Kristian Fanghol
fra Helse Nord RHF på den
to dager lange konferansen
"Sårbar oppvekst".
(Foto: Astrid Borchgrevink
Lund/Erfaringskompetanse.
no)

- Tverrfaglig samarbeid kan gå veldig bra, men det finnes fortsatt Berlinmurer som bør rives,
sa Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen, da hun åpnet konferansen ”Sårbar oppvekst”
i Tromsø.
Konferansen tok for seg barn og ungdoms
psykiske helse og var et samarbeid mellom Helse
Nord, Nordland legeforening og Nasjonalt senter
for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
Konferansen som foregikk over to dager i september
i fjor, forsøkte å gjøre et dypdykk på hva som fremmer
og hemmer barn og unges psykiske helse. De over
240 deltakere fikk blant annet høre om hvordan det
er å vokse opp med en psykisk syk mor, om de sårbare
små blir sett og hvordan skape helsefremmende
samtaler med unge slik at selvfølelsen øker.
Barnefattigdom
- De fleste barna i Norge har det veldig bra, men
mange faller utenom. Barnefattigdom er et av
de mest såre, vanskelige temaer i det norske
samfunn. Det er ikke en årsak eller bare ett svar
i forhold til inkludering. Økonomi er en faktor for
å klare seg i hverdagen, men det holder ikke bare
å bevilge penger. Det er ikke nok. Når det gjelder
barnefattigdom er fellesskapet den viktigste
mangelen. Tenk hvordan det oppleves å ikke få være
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med på fritidsaktiviteter som korps og kulturskole
eller ikke kunne gå i bursdagselskaper fordi man
ikke kan ta med en gave. Hvordan får vi disse barna
med oss i fortsettelsen, spurte Helga Pedersen
forsamlingen av fagfolk, brukere og pårørende.
Politikeren presiserte at ressurser er viktig i tillegg
til at byråkrati må bekjempes. Men forebygging og
tverrfaglig samarbeid er helt vesentlig.
En telefon for mye
- Vi trenger å styrke barn- og ungdomspsykiatrien,
men helst før den blir psykiatri. Det er ekstremt
viktig at noen tar ansvar. Vi har fortsatt et stykke
igjen når det gjelder det å si ifra. Men ta en telefon
for mye, heller enn en for lite, understreket Helga
Pedersen.

”Det trengs en liten
revolusjon, den må dere
alle være med på”

Barndomsforgiftning
etterlater dype spor
- Ingenting er så dødelig som andres forakt. Mennesker
skammer seg og vet ikke at det er erfaringene fra barndommen som har satt seg i kroppen. Vonde og vanskelige erfaringer tidlig i livet blir innskrevet i kroppen og etterlater seg
dype spor.
Det hevder forsker og allmennlege Anna Luise Kirkengen. I det
halvannen timer lange foredraget på ”Sårbar oppvekst”-konferansen
i Tromsø i fjor, fortalte hun om hvordan krenkede barn kan bli syke
voksne. Dette er et tema som tidlig opptok henne som allmennlege og
som hun senere tok en doktoravhandling på og skrev bok om.
Kroppen må med
- I arbeidet traff jeg syke voksne som hadde vært krenkete barn. De
hadde lidd overlast tidlig i livet og dette hadde preget dem gjennom
hele oppveksten og voksenlivet. Den vanlige oppfatningen er at dette
fører til psykiske problemer. Men man glemmer at kroppen må tas
med, sa Kirkengen som viste både til forskning og praksiseksempler
på hvordan dette kan sette seg i kroppen. Det kan både være angst
og depresjon, men også problemer med alkohol, overvekt, diabetes,
kroniske plager, hjerte-karsykdommer og enkelte former for kreft. Hun
snakket om giftig stress som setter seg i kroppen. I eksemplene hun
trakk frem, la hun også vekt på hvordan omsorgspersoner, slekt og
skole ofte unnlater å oppdage eller gjøre noe med dersom et barn eller
ungdom forandrer atferd.
Skammer seg
- Personer som har opplevd overgrep, kan også oppleve å bli sveket
av omsorgspersoner som ikke ser eller gjøre noe. Det er ingen tvil
om at det er en sammenheng mellom krenkelse i barndommen og
personens helse i voksenlivet, sa Kirkengen som understreket overfor
forsamlingen:
- Det finnes uendelig mange slike historier, dessverre. Om dere vet det
eller ei, vær sikre på at de er der. I tillegg til selve skaden, skammer de
seg. Dette er tabuområder. Mennesker som er skadet og som skammer
seg for å være skadet, opplever å måtte gå med denne kroppen
til medisinen. Men hva gjør medisinen? Jo, den søker etter årsaken i
kroppen, men der er jo bare virkningen av det som har skjedd. Vi må
bygge om hele behandlingshuset slik at somatikk og psykologi lever
side om side. Vi trenger en ny forståelse av hva mennesket og kropp
her. Ingenting er så dødelig som andres forakt, sa Kirkengen som fikk
spørsmål om hvordan dette perspektivet blir møtt.

NÅR LIVET GÅR I KROPPEN:
Forsker og allmennlege Anna
Luise Kirkengen deltok på "Sårbar
oppvekst"-konferansen. Forskningen
hennes engasjerer. (Foto: Privat)

Anna Luise Kirkengen:
Allmennlege i Oslo siden 1975.
Spesialist i allmennmedisin og
autorisert veileder for kolleger
i spesialistutdanningen. I 1998
forsvarte hun avhandlingen
Embodiment of sexual boundary
violations in childhood. A
phenomenological-hermeneutical
study of the health impact of
childhood sexual abuse for graden
dr.med. Avhandlingen ble utgitt
av Kluwer Academic Publishers i
2001: “Inscribed bodies. Health
impact of childhood sexual abuse.”
Boka ”Hvordan krenkede barn blir
syke voksne”, er en fortsettelse av
denne forskningen.

Revolusjon
- Man må ut av den vante tankegangen. Nettopp derfor blir ikke dette
godt mottatt hos spesialistene. Alle vi vestlige mennesker tenker
medisinsk om vår egen kropp. Det trengs en liten revolusjon, den må dere alle være med på. Vi er skadet til
innsiden av både cellene og i genene våre. Erfaring og kropp, den levde kroppen, henger sammen, understreket
Kirkengen.

Boka ”Hvordan krenkede barn blir syke voksne ”, kan du låne fra Erfaringskompetanses
rikholdige bibliotek. Send oss en mail:bibliotek@erfaringskompetanse.no
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Rydder opp i ord
og begreper
FORNØYD:
Prosjektleder Heidi
Westerlund er
godt fornøyd med
publikasjonen "Mer enn
bare ord?". Hun håper
den kan være med
på å rydde opp i en
del begreper omkring
brukerrollen.
(Foto: Thomas Øverbø/
Erfaringskompetanse.no)
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Av I Astrid Borchgrevink Lund

Brukerkunnskap, brukeransettelse og selvhjelp. Ord som er mye brukt, men som mange er uenige
om hva betyr. Et nytt hefte rydder i begreper innen psykisk helse.
Det er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse som sammen med Nasjonalt
kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
har jobbet for å avklare hvordan begreper som brukes
til daglig innen psykisk helsefeltet best skal forstås.
Publikasjonen er ført i pennen av Heidi Westerlund,
den gang faglig rådgiver hos NAPHA, nå hos
Erfaringskompetanse.no.

Ni gjengangere
Resultatet er det nye heftet ”Mer enn bare ord? Ord og
begreper i psykisk helsearbeid”, som gir en definisjon
eller forståelse av disse ni begrepene:
>> Bruker
>> Brukerrepresentant
>> Brukerkunnskap
>> Brukererfaring
>> Brukerperspektiv
>> Brukerorientering
>> Brukermedvirkning
>> Brukeransettelse
>> Selvhjelp

Brukermedvirkning skal være reell
Det er sterke føringer fra myndighetene om at
brukere skal delta i utviklingen av tjenestene.
Forskning viser imidlertid stor variasjon i hva slags
kontakt med brukere tjenesteytere rapporterer som
brukermedvirkning.
- Brukermedvirkning skal ikke bare være en konsulta
sjonsordning hvor avgrensede problem
stillinger
legges frem til drøfting. Medvirkning skal være en
arbeidsform hvor tjenesteutøver har en kontinuerlig
samhandling med bruker i alle vesentlige spørsmål,
står det i heftet.

To års arbeid
Prosjektleder Heidi Westerlund forteller at heftet er
det skriftlige resultatet av et begrepsarbeid over en
to års periode, med mange involverte.
- Bruk av begreper endrer seg over tid. Vi håper denne
publikasjonen kan være en inspirasjon for andre som
skal starte arbeid med definisjoner av disse begrepene
i egen virksomhet, sier Westerlund.

Verdivalg
Hun understreker at måten man velger å definere
begreper for psykisk helsefeltet gjenspeiler noen
verdier. Westerlund har selv måttet ta noen verdivalg.
- Valg av definisjoner er ofte et uttrykk for hvordan
vi som enkeltpersoner tillegger et begrep innhold,
som et personlig uttrykk for de verdiene vi mener skal
ligge til grunn for psykisk helsefeltet. Som forfatter
av denne rapporten har jeg naturlig nok tatt noen
verdivalg gjennom skrivingen, skriver hun i sluttordet.

Større forståelse
Det var på forespørsel fra Brukerorganisa
sjons
konferansen 2010, at Nasjonalt senter for erfarings
kompetanse innen psykisk helse (Erfarings
kompe
tanse) tok initiativ til denne publikasjonen, forteller
daglig leder Hilde Hem.
- Hensikten var nettopp å skape større forståelse
rundt sentrale brukerbegreper innen psykisk
helsefeltet. Jeg er glad for at Erfaringskompetanse
og Napha kan presentere disse definisjonene av
brukerperspektivet i psykisk helsearbeid. Vi tror
en begrepsavklaring bidrar til at vi lettere forstår
hverandre, ved at betydningen kommer tydeligere
frem, sier Hilde Hem til Erfaringskompetanse.no.

God nytte
Hem forteller at en avklaring av ord og begreper har
vært etterspurt fra flere hold.
- Nettopp derfor håper vi denne publikasjonen
vil være til god nytte både for brukere og
pårørende, fagfolk, politikere, arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjoner og Nav.

Vil du bestille heftet, ta kontakt med
bibliotek@erfaringskompetanse.no.
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Når psyken reagerer
med tretthetsbrudd
Kan det være at selve den måten det tenkes og snakkes om arbeid og psykisk helse, i seg selv
er med på å frambringe de problemer vi prøver å løse?
Sykefravær knyttet til psykiske lidelser i
Norge har økt med 20 prosent de siste ti årene.
Fravær grunnet lettere psykiske lidelser har økt med
145 prosent på landsbasis i den samme perioden.
Tallene er presentert på en NAV-konferanse i
Trondheim i fjor høst og omtalt i en reportasje i
Adresseavisen samme dag. Den samme tendensen
ser man i andre europeiske land.

Utviklingen bekymrer og fylkesdirektør for NAV
Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum, mener det er
vanskelig å komme med noen bastant forklaring på
økningen. Det tror jeg er lurt. Jeg tror vi skal være
svært forsiktige med de bastante forklaringene.
Kanskje kunne vi heller benytte anledningen til å ta
en pause eller en time-out. Ut fra erkjennelsen om
at her vet vi for lite, tillate spørsmålene, undringen
og refleksjonen å henge litt i luften. Kanskje
tiden er inne for å sette på nye briller, hente inn
flere perspektiver og søke mer i de komplekse
sammenhenger? Kan det være at selve den måten
det tenkes og snakkes om arbeid og psykisk helse,
i seg selv er med på å frambringe de problemer vi
prøver å løse? Kan det hende at det handler om
noe annet eller mer enn bedre tilrettelegging og
sterkere krav om inkludering i arbeidslivet, etter at
de psykiske symptomene har kommet til syne i den
grad at sykemelding blir aktualisert?
Lettere psykiske lidelser er i en eller annen form
stressrelaterte. De oppstår i menneskets livsverden
i et samspill mellom de arenaer og relasjoner hvor
livet leves, hjemme og på jobb. De er også et resultat
av livserfaringer og livshistorie på godt og vondt.
De er dessuten vevd inn i menneskets utvikling
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gjennom livsfasene, med de gaver og tap, gleder
og sorger som naturlig følger livets gang. Stress
handler om overbelastning eller ensidighet, men ikke
bare om det. Det handler også om ubrukte ressurser
og ubenyttet kompetanse. Det handler, ikke minst,
om verdighet.

Arbeidslivet bidrar ikke automatisk til å
bekrefte eller styrke menneskets verdighet.
Vi lever i en endringstid uten en tilstrekkelig
omfattende forståelse for hvilke konsekvenser
endringene får for medarbeiderne. Kan det være
at mye av sykefraværet kan relateres til det vi
faktisk ikke ser og ikke er oppmerksomme på? Det
snakkes om endringsmotstand, som om det i seg
selv er en sykdom vi helst skal bli kvitt. Motstand
mot forandring er en helt naturlig menneskelig
reaksjon, som i stor grad er knyttet til hjernen. Den
menneskelige hjerne og det autonome nervesystem
har som oppgave å være våken i forhold til hva som
skjer i omgivelsene. Hjernen er på vakt og værer
fare. Menneskets forandringskapasitet er avhengig
av at det skapes en trygg base som grunnlag.
Hvis det gjøres gjennom åpenhet og tillitskapende
kommunikasjon, så er mennesket ikke bare parat til,
men ønsker å være kreativt med i endringsprosesser.
Blant det vi ikke så lett ser og anerkjenner,
er at drivkraften bak motstanden også er et ønske
om å bevare, ta vare på viktige verdier og kvaliteter
i arbeidet og på arbeidsplassen. Det er også uttrykk
for et ønske om ivaretakelse av egen integritet
gjennom opplevelse av respekt og medvirkning.
Det er ofte måten endringsprosessene ledes på
og ikke selve endringen som vekker reaksjoner hos

”Kommunalt ansatte utgjør gruppen med det
høyeste fraværet på grunn av psykisk sykdom”

ØKNING: Terapeut og veileder Kaja Storeide skriver om økningen av lettere psykiske lidelser. (FOTO: Privat)

medarbeidere og i verste fall bidrar til å utløse det
psykiske tretthetsbrudd. Kommunalt ansatte utgjør
gruppen med det høyeste fraværet på grunn av
psykisk sykdom. Kan dette i noen grad relateres til
hyppige omstillinger og måten de gjennomføres på?

ressurser. Sykefraværstiden kan være en tid for
fornyelse, nyskaping og produktivitet på mange plan.

Mange har erfaringskompetanse av et annet

psykens eller sjelens tretthetsbrudd er det uttrykk for
at noe er i ubalanse. Det er noe som ikke stemmer i
rommet mellom meg og de andre jeg deler livsverden
med, privat og/eller på jobb. Kvinner og personer
mellom 30 og 49 år har det høyeste sykefraværet. Det
er nærliggende å anta at det bak tallene skjuler seg
forstrekte kvinner innen helse, sosial, undervisningsog serviceyrker foruten dobbeltarbeidende foreldre. I
det ofte grenseløse livet og arbeidslivet er det mange
som trenger sykemeldingsperioden som en pause for
å lære å sette opp de nødvendige gjerder rundt seg
selv og sin egen ivaretakelse.

slag i sekken etter en tid i utenforskapet, enten det
førte tilbake i jobb eller til et liv utenfor arbeidslivets
rammer. I hvilken grad blir disse erfaringene etterspurt
og brukt som bidrag til å prøve å forstå mer om
hvordan arbeidslivet faktisk oppleves av mange? Der
er mange tanker, refleksjoner og ideer om hva som har
gått galt og hva som kan endres slik at de psykiske
tretthetsbrudd i større grad kan unngås. Hva med
å skape et forum hvor den virkelige samtalen, den
litt mer dyptpløyende dialogen om sammenhenger
mellom arbeid og psykisk helse, står i sentrum?
Hva med å invitere erfaringskompetansen inn i det
rommet sammen med fagkunnskapen? Til syvende
og sist handler det om hvordan vi kan bidra til å gjøre
framtidens arbeidsliv bærekraftig.

Sykefraværet kan, hvis det møtes klokt og med
støttetilbud som er tilpasset den enkelte, være en
meningsfull periode i personens liv og føre til bedre
balanse og utvikling av både personlige og faglige

Kaja Storeide
Terapeut og veileder
www.livsgnisten.org

Når stresset rammer i form av det jeg oppfatter som
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Nyhet!

Av I Astrid Borchgrevink Lund

- Vil ta deg på alvor
- Hvordan unngå å gjøre brukerne en bjørnetjeneste ved å tenke ”dem” og ”oss”. Vi
kan alle bli brukere og trenge å bli møtt med
hjelp, respekt og anerkjennelse, sier AnnBeate Myhra, forfatter av boka ”Fra bruker til
samarbeidspartner”.
Brukermedvirkning gir friskere folk. Det hevder
Myhra som mener påstanden henger sammen med
en grunnleggende forståelse av at det er viktig å ha
innflytelse på faktorer som styrer livet vårt. I boka
skriver hun at alle mennesker har ressurser, men
at disse ikke alltid er synlige eller de blir fortrengt
av omgivelsene. Myhra som har bakgrunn som
kultursosiolog og førstelektor, håper boka kan skape
et grunnlag for å reflektere over et mangfoldig og
komplekst tema.
Ekspert på eget liv
Hun skriver om hvor vanskelig det er å komme inn og
vanskelig å komme ut av rollen, offerrollen, hvordan
eie mulighetene til endring, opplevelse av bedring,
erfaringskompetanse og det å være ekspert på eget
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liv. Boka tar også opp det gode møtet og det å se
mennesket – ikke diagnosen.
Nytenkning
- Jeg håper boka kan skape refleksjon, diskusjon og
nytenkning rundt brukermedvirkning. Det er viktig å
oppleve at man har kontroll på livet sitt og bli tatt på
alvor. Jeg håper boka kan være et bidrag til dette, sier
Myhra til Erfaringskompetanse.no. Boka er aktuell
for helse- og sosialfagene og personer som allerede
jobber med brukere i forskjellige sammenhenger.
Boka ”Fra bruker til samarbeidspartner” kan
du låne i vårt bibliotek. Send oss en mail:
bibliotek@erfaringskompetanse.no. Boka er
utgitt på Fagbokforlaget.
Videoen med Ann-Beate Myhra ser du på
Erfaringskompetanse.no
DILEMMA: Ann-Beate Myhra har skrevet boka
”Fra bruker til samarbeidspartner". I videoen på
Erfaringskompetanse.no forteller hun om brukere som
forteller sin historie og dilemmaene rundt det.
(Foto: Thomas Øverbø/Erfaringskompetanse.no)

Blogg

Verdens beste målvakt!
Jeg har vært verdens beste ”målvakt”, - og
våre dyktige landslagskeepere kan neppe
måle seg mot meg. Jeg reddet det meste!.
Jeg er nemlig pårørende til rusavhengige – og har
i mange år reddet alle de ”ballene” som de og andre
kastet mot meg. Det spilte ingen rolle om det ikke var
min ”ball”, mitt problem – neida, gi det til meg, så skal
jeg ordne opp! Mangler penger?? Du kan låne av meg.
Kommer du deg ikke opp om morgenen? Jeg kan vekke
deg. Ikke ”kjørbar”? OK, da kan jeg kjøre deg og hente
deg.
Vi som er pårørende til rusavhengige blir også hektet
fast i rusproblemet, bare på en litt annen måte enn
den som ruser seg. Jeg kaller det ”med-avhengighet”.
Vi blir avhengig av hvordan en eller flere andre
personer oppfører seg. Dette styrer hele dagen vår,
inkludert humøret, arbeidsinnsatsen, og tankene våre,
- ja kort sagt, det aller meste. Det førte blant annet
til at jeg gikk på tå hev, for å ikke provosere fram noe.
Helt fra jeg var barn har jeg vært en fredsmekler, og
altså også ”verdens beste målvakt”. Jeg har gjort alt
jeg har vært i stand til for å forandre andre mennesker
– inkludert å ordne opp for dem i det de burde fått
ordnet opp i selv.

”Medavhengighet” førte til at jeg ble hektet på et
håp om forandring hos andre mennesker, og en
overbevisning om at de ville forandre seg hvis jeg bare
sa eller gjorde de riktige tingene. Akkurat hva disse
”tingene” skulle være, visste jeg jo ikke – men det
hindret meg ikke fra å fortsette. Heldigvis oppdaget
jeg at der finnes selvhjelpsgrupper for pårørende, se
for eksempel både www.al-anon.no, www.motstoff.
no og www.barweb.no.
Dette har vært uvurderlig hjelp for meg – for her lærte
jeg av andres erfaringer, og da flyttet jeg fokuset bort
fra andre og satte det på meg selv! Åpenbaringen
uteble ikke! Faktisk har jeg skrevet bok om det, den kan
du lese mer om her: www.primavista.no/testimonials.
html (denne boken kan lånes i erfaringskompetanse.
no sitt bibliotek).
Blakk igjen? Det var dumt for deg. Rydde opp etter
deg? Nei, det klarer du fint selv.
Når jeg gir andre mennesker rett til og ansvar for å
ordne opp for seg selv, behandler jeg dem med respekt.
Jeg vet ikke hva som er best for andre mennesker,
uansett hvor velmenende jeg er.
Jeg er ingen stresset, ulykkelig ”målvakt” lenger. Nå
redder jeg bare de ”ballene” som er mine, og flytter
meg unna når det ikke er mitt ansvar. Slik tar jeg vare
på meg selv, – med respekt både for
egne og andres valg. Når jeg forandrer
meg selv, kan det føre til at hele verden
forandres.

NY BLOGGER: Kristin har Master i
Musikkpedagogikk, er musiker, dirigent og
skribent. Hun jobber som kultursjef i Vaksdal
kommune utenfor Bergen og er opptatt av rus
og psykisk helse, spesielt fra pårørende-siden,
fordi hun har vokst opp med alkoholmisbruk i
ulike deler av familien sin. I voksen alder har
hun blitt pårørende til alkoholikere og disse
opplevelsene har ført til at hun først fikk det
veldig dårlig – og deretter begynte å jobbe
med seg selv og hennes medavhengighet.
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”Vi trenger gode og åpne rom
for refleksjon og diskusjon,
uten å tilsløre reelle
konflikter”

Spiller
erfaringer noen
rolle da?
Tar forskningen på alvor de spørsmål og problemstillinger som brukere av helsetjenestene
og deres pårørende, opplever som relevante? Hva er det ved erfaringskompetansen som er
viktig å anerkjenne, dersom forskningen skal forstå psykisk helse?
Det er på høy tid å utfordre denne domi
nansen. Kompetansesenteret ser et stort behov for

Så hvordan kan brukernes problemstillinger
og kompetanse bli en større del av kunnskaps

en kunnskapsplattform som i større grad legitimerer
erfaringskunnskap, og vi ønsker en åpen dialog om
hva som skal til for å utvikle en bærekraftig kunnskap
for vår tid.

utviklingen, og derved utvikling av tjenester? Er det
i det hele tatt mulig å snakke om medborgerskap
uten å involvere enkeltmennesket som står tettest
på fenomenene, i forskning og tjenesteutvikling?
Nettopp ved å gi gyldighet til erfaringsbasert
kunnskap fra brukere og pårørende, gjør vi
erfaringskompetansen troverdig og anvendbar.

Vi får stadige tilbakemeldinger på at brukere
og pårørende er opptatt av andre problemstillinger
enn hva tradisjonell behandlingsforskning fokuserer
på. Mange brukere opplever at erfaringene
og forståelse av sammenhenger, ikke blir lagt
tilstrekkelig vekt i kunnskapsutvikling og praksis. Selv
om tjenestene bygger på kunnskapsbasert praksis,
er det ofte et misforhold mellom forskningens
problemstillinger og de spørsmål brukere av
tjenestene opplever som vesentlige. Aktiviteten i
den nasjonale basen hos Erfaringskompetanse.no
viser med stor tydelighet at mange er opptatt av
psykisk helsefeltet, og at erfaringer i større grad må
bli tatt på alvor i kunnskapsutvikling og utvikling av
tjenester.
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Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse ønsker at arbeidet vårt skal
bygge på tydelige og solide verdier, der respekten
for det enkelte menneske og dets iboende
livsevne ligger til grunn for all vurdering. På den
grunn velger vi en åpen dialog som utfordrer både
brukerkunnskap og tradisjonell fagkunnskap, for å få
frem et helhetlig bilde. Vår visjon er likeverd mellom
bruker- og pårørendekunnskap og fagkunnskap. Vi
tror god praksis forutsetter at vi kan integrere ulike
perspektiv og innfallsvinkler til hva som gir god
helse.

MISFORHOLD: Hilde Hem
mener det er et misforhold
mellom helse- og sosialpolitiske
visjoner om utviklingen av et nytt
psykisk helsevern, og det som
er dominerende kunnskapssyn
innen ledende profesjoner i
feltet. (Foto: Morten Bjerk)

Senteret har lansert flere publikasjoner. To av
dem er følgende; ”Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt
psykisk helsevern” forfattet av professor Tor-Johan
Ekeland. Der vurderer han kunnskapssyn og den
subjektive erfaringens plass i kunnskapsutviklingen,
sett i lys av Opptrappingsplanens intensjoner.
Ressursheftet «Samarbeid mellom forsknings- og
brukermiljøer» av forfatterne Heidi Westerlund og
Dagfinn Bjørgen. Målet er å fremme kunnskap om
hvordan samarbeidsforskning mellom forskere og folk
med brukererfaring kan legges opp rent praktisk.
Opptrappingsplanen for psykisk helse (1996
- 2008) formidler et mål om aktiv deltakelse i
samfunnet, integrering og medborgerskap. Planens
føringer og mål har vært viktig for psykisk helsefeltet.
Samtidig ser vi at de psykiske helsetjenestene ikke
treffer befolkningen behov i tilstrekkelig grad. Har
vi i kjølvannet av Vitenskapsåret 2011 utviklet en
større nysgjerrighet på erfaringsbasert kunnskap og
behovet for å se nye sammenhenger? Jeg er ennå ikke
overbevist.

Endringsvilje er en viktig komponent i
kunnskapsutvikling. Kunnskapens vesen er nett
opp bevegelse, utvikling, nyskaping. Samspill gir
muligheter for læring og utvikling. Derfor trenger vi
gode og åpne rom for refleksjon og diskusjon, uten å
tilsløre reelle konflikter. Vi trenger et mer mangfoldig
språk for å ivareta ulike perspektiv i en helhetlig
kunnskapsutvikling. Og vi trenger mer forskning
knyttet til reduksjon av tvang og tvangsmidler, og om
ulike tiltak har den ønskede effekt. Det er nødvendig
dersom vi skal evne å utforme politikk og valg av tiltak
som tar brukerens perspektiv på alvor.
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse tror på dialogen som går dypere enn
debatten og argumentene, der vi i samspill skaper rom
for meningsbryting og bevegelse.

Hilde Hem
Daglig leder Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse
Hildes blogg: hildehem.blogspot.com
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Ser du meg bak
diagnosen min?
Er jeg en personlighetsforstyrret og traumatisert person eller har jeg en personlighetsforstyr
relse, altså med fundamentale personlighetsmessige utfordringer og symptomer på at jeg
har erfaringer i livet som setter preg på meg? Selvfølgelig forstår du og jeg at det må finnes
et system som kategoriserer symptomer, slik kan sykdommer eller lidelser få et navn.
Vi kan kommunisere om dem og de med samme
symptomer får samme diagnose. Men hvordan ser
du meg hvis jeg forteller at jeg har en personlighets
forstyrrelse? Post traumatisk stress syndrom?
Tvangstanker? Angst? Depresjon?

viktigste, unger: ta kontakt med far dersom det er
noe. Søndag: Mor er «sliten» frem til klokken 14 –
men full av energi etterpå, da drar vi på tur». Men
slik er det ikke. Hadde det vært så enkelt hadde jeg
sluppet unna mye dårlig samvittighet.

Jeg har en diagnose, eventuelt flere, men jeg er også
ei fullt levende og oppegående jente som er mor,
kone, datter, venn, medstudent. Jeg står opp med
ungene mine, lager kaffe og matpakker, sminker meg
før jeg fyker ut døra. Kommer hjem, lager middag og
hjelper til med lekser, kjører og henter, leser og så
kanskje litt tid til egentid. På gode dager. Utenpå
ser vi ut som en helt vanlig, travel familie med
mange jern i ilden som gjør at vi ikke skiller oss ut
blant andre familier på fem. Men det som ikke vises
er utfordringene mine
på innsiden av meg
og som selvfølgelig
påvirker familien min.
Inni meg fins følelses
messige orkaner, som
uten forvarsel skyller
over meg. Intensiteten
i følelseslivet mitt,
berg- og dalbane kjør
ingen min, fører til
at det er vanskelig å
planlegge dag
ene. Jeg
vet aldri når neste bølge
skyller over meg. Noen
ganger blir jeg helt
slått ut, andre ganger
vekkes «fighteren» i meg. På kjøkkenet henger
det en kalender med hele familiens gjøremål,
fotballtreninger og foreldremøter. Nokså oversiktlig
og forutsigbart, men enda mer dersom mor i
familien også hadde vært det, forutsigbar altså.
Tenk å kunne skrive inn i kalenderen at «onsdag:
Mor er sengeliggende, men skal stå opp å gjøre det

Men til tross for dette, skal jeg la diagnosen være
et hinder og begrensning for meg, synke inn i dets
symptomer og antakelser eller skal jeg bare være
meg med mine utfordringer og leve livet så godt jeg
kan?
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Jeg velger å reise meg opp, igjen og igjen. Jeg skal
ikke lenger bekjempe mine utfordringer med sinne
og frustrasjon, men med nysgjerrighet og håp.
Det høres kanskje lett ut, men nei, langt i fra. Jeg
må jobbe med denne
innstilingen hver dag,
mange ganger om
dagen. Men jeg nekter
å bli satt i bås som bare
personlighetsforstyrret
og traumatisert, der
symptomene har mer
betydning enn meg. Jeg
er hele meg.
Camilla

FORFATTER: Camilla er ei jente på 34 år som ønsker å
dele tanker og erfaringer rundt det å være psykisk syk.
Hun møter stadig pårørende med erfaringer fra det å
være syk, og hører ofte hva de går gjennom. Hun sier det
er lettere å forstå deres erfaringer etter at hun ble syk
selv. (ILLUSTRASJONSFOTO: Istockphoto.com)

Nyhet!

Av I Astrid Borchgrevink Lund

- Bør være lettere å få
tvangsbehandling
- Det bør være lettere å
få gjennomført innleggelse ved tvang. Det
må være bedre når man er så syk, sier Jan
Ivar Nilsen. Han er far til Petter som har vært
psykisk syk i flere år.
Petter Nilsen er åpen om sykdommen og diagnosen
paranoid schizofreni. Familie og venner har fulgt ham
og han har delt sine erfaringer både med dem og etter
hvert også Erfaringskompetanses ”Erfaringsbasen” og
foredrag om livet med en psykisk sykdom. Historiene
hans handler mye om mestring, bedringsprosesser
og terapi i tillegg til sykdomsinnsikt, fordommer,
tvangsmedisinering og psykoser, Petter forteller mer
enn gjerne, men også foreldrene hans har noe på
hjertet. Erfaringskompetanse.no fikk møte familien
der de forteller hvordan de siste årene har vært med
oppturer, frustrasjoner, møter med helsevesenet og
bruk av tvang.
Ble stadig mer syk
- Petter så ikke selv at han var syk. Han isolerte seg
stadig mer og mer, og vi opplevde at han bare ble
sykere. Vi ønsket å få ham innlagt, men det kunne
ikke skje uten at han ønsket det selv. Det gjorde han
ikke. Det tok fire måneder å få lagt ham inn, forteller
Jan Ivar Nilsen som forteller om en rekke møter med
fastlege, ambulerende team, psykiatrisk legevakt,
bydelsoverlege og DPS over flere år, både i Oslo og
Stavanger der han i en lengre periode bodde.
Liten støtte
- Vi var overalt i helsevesenet, men så lenge han ikke
var villig til å la seg innlegge, kunne vi ingenting gjøre.
Det endte med fire brev til bydelsoverlegen før det ble
tvungen legeundersøkelse. Jeg måtte skrive meg inn
på psykiatrisk legevakt som ”syk” for å få en prat med
en behandler, siden de ikke hadde mandat til tvungen
innleggelse, forteller Jan Ivar Nilsen.
- Vi opplevde liten støtte blant helsepersonen for å
få lagt ham inn, men tilslutt gikk det, forteller moren
Ingerid Kind Nilsen.
Var lettet
- Hvordan opplevde du Petter å bli tvangsinnlagt?
- Jeg ville ikke bli med, men var likevel litt lettet. Jeg ville
jo gjerne fortelle hvordan jeg hadde det. Jeg husker at
jeg ga foreldrene mine en klem etterpå, sier Petter
som forteller at han fikk medisiner og samtaler med
helsepersonelet og kom ut av psykosen etter kort tid.
Da ble han overført fra skjermet til åpen avdeling.

STERKE SAMMEN: Familien står sammen etter flere
år med psykisk sykdom, tvangsinnleggelse, oppturer
og frustrasjoner, Petter Nilsen er her sammen med
foreldrene Jan Ivar Nilsen og Ingerid Kind Nilsen.
(Foto: Thomas Øverbø/Erfaringskompetanse.no)
Ting falt på plass
- Hvordan var det å få diagnosen?
- Det var greit. Det er bare et ord. Jeg føler meg ikke
stigmatisert av den grunn. Jeg har nå blitt frisk, men
går fortsatt på medisiner. Jeg er så frisk jeg kan
være under de premissene som er. Jeg lever bra med
sykdommen og er et sosialt menneske. Som foreldre
bør man fortelle sønnen eller datteren sin at han eller
hun er syk og har en diagnose. Jeg ser ikke at åpenhet
kan skade, sier Petter.
- Vi var veldig fornøyd med at han fikk diagnosen. Da
falt ting mer på plass, mener moren.
Har stått sammen
- Hvordan har disse årene vært som pårørende?
- Den tøffeste tida har vi lagt bak oss og vi tenker
ikke på det nå. Klart vi var nedbrutt, men vi har stått
sammen, også i møter med leger og psykiatrien. Vi har
hele tiden hatt hverandre. Det finnes mange skjebner,
men vi har vært heldige, forteller foreldrene. Sammen
med Petter har de deltatt på ”Flerfamiliegrupper” der
de har tatt for seg problemer som har oppstått.
Må tørre å konfrontere
- Har dere noen råd til andre pårørende?
- Ta tak i tingene, slik foreldrene mine har gjort. De
har stått på hele veien for at jeg skulle få all den hjelp
som var mulig. Som pårørende må man også tørre å
konfrontere og være åpen. Foreldre må kunne si til
den som er syk, at han er syk, sier Petter.
- Det handler også mye om å aldri gi opp. Jeg skulle ønske
pårørende hadde mer å si i forhold til helsepersonell
og behandling, mener Ingerid Kind Nilsen.
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Å lære seg selv
Det hjelper ikke hvor mye du prøver, hvis
jeg ikke opplever at det virker. Noe mer
selvsagt kan ikke sies om hjelp. Uansett
hvilken hjelp det er. Selv har jeg jobbet
med å forsøke å hjelpe rusavhengige.
Det var utfordrende og ga dyrkjøpte erfaringer. Noen kostet det livet.
Jeg var en del av et behandlingsteam der
den rusavhengige var viktigste leddet. Min jobb
var å utfordre til refleksjon om hvor grensene
gikk for hva det var realistisk å gjennomføre
og planlegge for hvordan behandlingsmålene
kunne oppnås: Hvordan komme seg på trikken,
på bussen, forbi ”plata” til Oslo S – for å besøke
en tante, bror eller mor.

I teamet var vi hele tiden spørrende. Hele
tiden undrende. Alltid med respekt for svarene
vi fikk, resonnementene vi ble presentert for
og valgene som ble gjort. Bare i ytterst få
tilfeller satte vi foten ned og sa: ”Dette kan vi
ikke gjøre til en del av behandlingen.”
PSYKISK HELSE OG RUS:
Tor Levin Hofgaard er psykolog
spesialist og president i Norsk
Psykologforening.
(FOTO: Psykologforeningen)
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Læringseffekten var stor for alle parter. Og lærdommen var selve
poenget. Han som skulle besøke moren sin, lærte at det var vanskelig
å være ærlig med seg selv. Hun som skulle besøke en venninne, at
det er lett å tro på sin egen overbevisende argumentasjon om at det
ikke er noe problem å gå forbi ”plata” og slå av en prat på veien. Jeg
lærte at dialog om grenser, rammer og samarbeid var mulig selv med
mennesker som sliter med rusavhengighet. At det å teste ut mål og
lære av resultatet, er det mest effektive man kan gjøre. Vi opplevde
tragiske tap underveis, men for langt de fleste hjalp det.

” At det vi gjorde ville skape endring
om ett år, var det umulig for de fleste å
forstå og tro på”

å kjenne
Men det kunne ta lang tid. De jeg jobbet med
hadde brukt 10-15 år av sitt liv på å ruse seg. Det bar
virkelighetsoppfatningene deres preg av. Så kom jeg.
Rett fra ”psykologskolen”. Kjørende i min nye bil inn på
gårdsplassen. Min eneste erfaring med ”russug” var
opplevelsen av hvor ekstremt fort jeg spiser Cheez
Doodles når pakken først er åpnet. Jeg ble møtt
med latter fra erfarne heroinavhengige når jeg fikk
skjelvinger av å drikke to kopper espresso. Jeg skulle
overbevise dem om at det ville virke, det jeg foreslo
at vi skulle gjøre sammen. At det ville gjøre livet deres
bedre – om ett år – eller to. Jeg kan love dere at jeg
ikke ble trodd. At nesten alle mente det vi gjorde var
tullete; at det aldri kom til å virke.
Men det virket faktisk. Etter et halvt år – ett år –
begynte de aller fleste å finne en balanse mellom det
de mente var realistisk å sette seg som mål og det de
måtte gjøre for nå målet. De lærte rett og slett seg selv
å kjenne – gjennom å gjøre valg og ta ansvar. Dermed
kunne refleksjonen begynne: Om hvordan man møter
andre mennesker og situasjoner, og hvordan man tar
ansvar for egne valg– og ikke bare skylde på skjebnen
eller ”andres” vonde vilje.

Og vi evaluerte hver eneste tur ut porten:
Hvordan gikk det? Ble det slik du trodde det skulle
bli? Fikk du det til slik du håpet? Hva gikk ikke som

forventet? Hvorfor ble det vanskelig? Hva har du lært
til neste gang? Slik jobbet vi med utgangspunkt i deres
erfaringer. Men at det vi gjorde ville skape endring om
ett år, var det umulig for de fleste å forstå og tro på.

Og i dette ligger kjernen i samarbeidet mellom
dem som søker hjelp og den som hjelper. Som hjelper,
vet jeg noe om menneskers generelle utvikling,
om hvordan tanker, følelser og handlinger blir til,
om de komplekse sammenhengene mellom individ,
relasjoner, samfunn og den opplevelsen vi kan ha av
livet. Jeg vet noe om hvordan mennesker kan endre
seg. Og om metoder og teknikker som gjør endring
mulig. Det gir meg en forståelse av en måte å jobbe
på hvor den langsiktige effekten på langt nær er
åpenbar for den som søker min hjelp. Den som mottar
hjelpen må med andre ord stole på at jeg kan noe
om mennesket generelt sett, som kan være relevant
også for dem, som de selv ikke forstår. Samtidig kan
den som mottar hjelpen, noe om seg selv, er autoritet
på sine egne erfaringer og opplevelser som jeg må ta
utgangspunkt i for å være til hjelp. Bare da kan det jeg
er ekspert på, være til noen som helst nytte for den
som ber meg om hjelp.

Tor Levin Hofgaard
Psykologspesialist og president i Norsk
Psykologforening

”Vi opplevde tragiske tap underveis,
men for langt de fleste hjalp det”
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Kampen
for å bli rusfri
- Det er nødvendig å bli rusfri for at jeg
skal greie å beholde mine nære og kjære.
Det er enklere når vi er underveis med
båten, forteller Stein Steiro Sitter som
er mannskap om bord i M/S Bergvåg og
prosjektet Hav(B)rus.
Erfaringskompetanse.no møtte skipper og mann
skap da M/S Bergvåg la til kai i Alta i juni i fjor.
På båten realiseres prosjektetHav(B)rus av
tidligere rusavhengige hvor det hele døgnet er
noen det er mulig å snakke med. De fremhever
at naturopplevelsen reisa gir, er en avgjørende
faktor for veien videre mot et rusfritt liv. De
forteller at den terapeutiske verdien av at en
rusavhengig hjelper en annen, er uten sidestykke.
RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
og foreningen Alle kan bli rusfri samarbeider om
Hav(B)rus-prosjektet. At alle kan bli rusfri – finnes
det levende bevis på om bord i M/S Bergvåg. Det
ligger hardt arbeid bak de som har oppnådd å bli
rusfri. De fleste har prøvd ulike behandlingstilbud
flere ganger. Mange svartelistes fra offentlige
behandlingstilbud, som behandlingsresistente,
det vil si ikke mottakelig for behandling. Stein
Steiro Sitter forteller at han fikk svar fra kapteinen
i løpet av ti minutter på en e-post han sendte, og
bare to dager etter var han om bord. Steiro Sitter
oppgir at det er en av grunnene til at han tror
dette fungerer, og er nå med som mannskap på
reisa langs kysten Sarpsborg-Kirkenes-Halden.

KAPTEINEN PÅ SKUTA: Mannskapet roser skipper
Øyvind Arntzen på M/S Bergvåg og prosjektet Hav(B)
rus). Skipshunden Oscar har funnet veien opp på
fanget.
TRIVSEL: Jenny Kjønnås trives om bord på båten.
Her gir de ikke hverandre så mange råd, men deler
erfaringer.
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Av I Siv Helen Rydheim

Godt å få bli med på reisa
- Jeg har også tunge dager om bord, men har bestemt
meg for å få bli for min egen del og for de jeg har der
hjemme. Det er nødvendig å bli rusfri for at jeg skal
greie å beholde mine nære og kjære. Det er enklere
når vi er underveis med båten. Jeg liker ikke så godt å
være her når vi ligger ved land. Fra 2006 har jeg hatt
en relasjon til kapteinen, og det var viktig nå. Jeg har
fått minst seks avslag på behandling fra ulike steder,
og da var det godt jeg fikk bli med på denne reisa,
forteller han.

Alle på hugget
Det er dobbelt så mange menn som kvinner om
bord. Det å ha et miljø der tidligere rusavhengige
kan jobbe med seg selv sammen med andre, hvor de
deler erfaringer og framtidshåp må være noe av det
viktigste for å lykkes i det å forbli rusfri. Hav(B)rus har
et unikt miljø med drivkraften skipper Øyvind Arntzen.
Med båten har han fått med seg en flott gjeng der
målet er at de sammen skal ha opplevelser og gode
samtaler underveis. Noen har vært rusfrie lenge,
mens andre har kort tid som rusfri før de mønstrer
på. De er alle på hugget for å dele sine erfaringer
med rusavhengige, tidligere rusavhengige, politikere,
ansatte i rusfeltet og andre interesserte. De bruker
gjerne media for at prosjektet og måten de jobber på,
skal bli kjent.

Den gode samtalen
Jenny Kjønnås, en av deltakerne, fortalte om ”Den
gode samtalen”.
- Jeg ble nysgjerrig på om det også innebar å ha
muligheten til å snakke om det smertefulle den enkelt
opplever i livet sitt, og fikk det bekreftet.
Hun forteller at en god samtale innebærer ærlighet,
og at det å ta det smertefulle inn i samtalen er viktig.
- Vi ser hverandre og kjenner oss igjen i hverandre. Vi
gir ikke råd, men deler erfaringene.
I utgangspunktet var hun ikke veldig oppsatt på å
være med på årets reise, men etter at de første 5-6
dagene var over, har hun trivdes kjempegodt. Jenny
sier at hun nå greier å være til stede ”her og nå”.
- Jeg vet at de jeg har hjemme vil være der når jeg
kommer tilbake, og at de har det bra når jeg er borte.

Verdsetter ærlighet
Dagen før var det bursdagsfeiring for Jenny, og hun
fortalte at hun kjente kjærligheten både fra de der
hjemme og de som er ombord.
- Ærligheten verdsetter jeg svært høyt. Her kan jeg
være meg selv hele tida. Jeg var en av tre som også
var med på reisa i 2011. Da var utgangspunktet mitt
et helt annet enn i år. Da greide jeg ikke å gå om bord
alene, og måtte ha hjelp til mye i begynnelsen fordi
jeg nettopp hadde hatt en sprekk. Det var derfor

godt å bli med om bord på båten, være i miljøet, og i
løpet av turen kom jeg meg veldig godt. Det oppleves
også bra å se hvordan noen av deltakerne blomstrer i
forhold til sitt utgangspunkt, og hva ærlighet, trivsel
og mestring gjør i forhold til selvtillit.

Grensesetting og mestring
- Jeg har alltid vært ”flink pike”, opptatt av at andre
skulle like meg. Nå mestrer jeg bedre å sette
grenser, og har ansvaret for at alt arbeidet som går
på omgang om bord, fungerer. Arbeidsliste er hengt
opp i byssa, og jeg er den som har ansvar for å se til
at alt blir gjort. Vi er tre som har et spesielt ansvar,
og det er kapteinen, maskinisten og meg. Nå har jeg
praksisplass her gjennom NAV. Også når båten ligger
til kai, noe den gjør store deler av vinteren, brukes den
av oss. For meg er båten ”mitt andre hjem”, sier Jenny
som presiserer at det er ikke et behandlingssted.

Nøkler og ansvar
De er gode venner de som bruker båten. Jenny forteller
at hun har ruset sammen med noen av dem i tiden som
rusavhengig. Det er mange som har nøkler til båten.
Her er det blant annet arbeidsmøter, planlegging av
nye turer, møtelokaler for selvhjelpsgrupper, og de har
det sosialt med matlaging og andre aktiviteter.
Jenny tar også i bruk tilbud som finnes i kommunen.
Hun fått leilighet i et nytt kommunalt prosjekt der
Øyvind Arntzen er ansatt som prosjektleder.
- Det er nulltoleranse på rus! Det er også en
treningsarena for meg i forhold til grensesetting. Vi
flyr ikke ned dørene hos hverandre, sier hun.

Høring med tre tenner
Jenny er ei engasjert dame, og siden hun også
har sonet fengselstraff deler hun erfaringer som
RIO-representant. Hun har vært på en høring i
Justisdepartementet for å si noe om tilbudene i
fengsler. Hun snakket ut i fra egne erfaringer, og følte
at hun ble hørt. På en humoristisk måte forteller hun
at hun glisa med tre tenner i munnen, og at ”de fikk ta
meg som jeg var”. Jenny har fått satt inn nye tenner,
og er godt fornøyd med det.
- En av effektene med rusmidler kan være at det går
hardt utover tennene, så mange har svært dårlige
tenner. Det er viktig å få hjelp til å få orden på tennene,
sier hun.
Hav(B)rus ble i 2011 finansiert av Helsedirektoratet,
Extrastiftelsen, Fylkesmannen i Finnmark, Troms
og Østfold. I fjor ble prosjektet finansiert av
Helsedirektoratet.
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Alternative veger
til bedring
- Kanskje treng vi ikkje fleire millionar for å drifte sjukehusa, men mindre administrasjon og
fleire menneske som kan møte den sjuke på den sjukes arena.

NASJONALT
KUNNSKAPSLØFT:
Det trengs eit nasjonalt
kunnskapsløft for å
forstå mekanismane
som ligg bak god helse,
meiner seniorrådgiver
Eva Svendsen ved
Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen
psykisk helse.
(FOTO: Per Thrana)

Det er stadig debatt om organisering av spesialist
helsetenesta, innsparingstiltak og effektivisering.
Diskusjonen har ein tendens til å bevege seg vekk
frå pasienten og det som er essensen i problema
vi står overfor i norsk helsepolitikk. Kanskje treng
vi ikkje fleire millionar for å drifte sjukehusa, men
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mindre administrasjon og fleire menneske som kan
møte den sjuke på den sjukes arena.

Mange veger
- Eg har lest ei bok som viser at det gjerast viktig
forskning og mange nyttige erfaringar å bygge

Helse-Norge på. Boka stadfesta for meg at det
finst like mange veger til helbredelse som det finst
mennesker. Det er heilt sentralt at det finst hjelparar
i tenesteapparatet som er opne for å lytte til den
hjelpsøkande sine eigne opplevingar av sjukdomen.
Ein skal ikkje trenge å vere heldig for å bli møtt med
respekt og vyrdnad og å få den behandlinga
ein sjølv trur på og opplever som rett for
seg,- det skulle vere ein menneskerett.
Boka heiter ”Alternative veier Pasienter
med
eksepsjonelle
sykdomsforløp”, av Tove Kruse og
Anita Salamonsen.

studiet. Det ser ikkje ut til å vere dei alternative
behandlingsformene som i seg sjølv eller åleine gjer
at pasientane definerer si sjukdomshistorie som
spesielt positiv. Dei vektlegg fleire og meir komplekse
sider ved effekten av å bruke alternativ behandling
enn det som kan målast i tradisjonelle effektstudier.
Eigeninnsatsen går igjen. Det å sjå si personlege
historie og livsstil er medverkande faktorer.
Dei nevner i liten grad samfunnsmessige
samanhenger i si årsaksforklaring.
Det vert problematisert at vår tids
psykologiske teoriar om sjukdom
er eit kraftfullt middel når det
gjeld å gi den sjuke skulda for
eigen sjukdom.

Fleire av forfattarane understreker
kor viktig eigeninnsatsen har vore for
helingsprosessen. Nokre skriv at dei ikkje kunne
tenke seg å ha vore denne erfaringa forutan.

behandling som eit svar på at vestlege
bioteknologiske medisinen ikkje kan lindre
der andre innfallsvinklar kan. I det siste kapittelet
diskuterer forfattarane kor viktig desse erfaringane
er som pasientane i boka kjem med: Kvar går vegen
vidare for pasientar og det offentlege helsevesenet?

” Kanskje
treng vi ikkje
Viktig eigeninnsats
fleire millionar for
I fyrste delen av boka fortel
fire menn og fire kvinner som
Eit svar
er diagnostisert med kreft,
å drifte sjukehusa, Det tredje kapittelet inneheld
multippel sklerose og CFS/
innspel og refleksjonar rundt
ME om sine eksepsjonelt
pasientane sin bruk og
men mindre
gode
sjukdomsforløp
erfar
ingar med alternative
knytta til bruk av alterna
behandlingsformer. Det er
administrasjon og pasient
tiv be
hand
ling. Dei har
organisasjonar, orga
regi
strert sine erfaringar i
nisasjonar for alternative
Register for eksepsjonelle fleire menneske som behandlarar og organisa
sykdomsforløp(RESF)
ved
sjonar for leger og helse
Universitetet i Tromsø. Vi får kan møte den sjuke fagstudentar som har lest
del i dei erfaringane og den
pasienthistoriene
i
denne
kunnskapen som desse åtte
boka
og
deler
sine
perspektiv
på den sjukes med lesaren. Norsk forening for
pasientane har fått gjennom sine
møter med diagnosa, sjukdomen,
allmennmedisin forstår pasientane
arena”
hjelparane og dei ulike hjelpetilboda.
sin aukande bruk av alternativ

Individtilpassa behandling
Men det har kosta mykje,- både økonomi og krefter
har blitt tappa for å finne den rette behandlinga.
Nokre av dei råda som vart gitt av pasientane for å
få til eit betre behandlinglingstilbod for den einskilde
var: Behandlinga må vere individtilpassa og kan
vere forskjellig til tross for same diagnosen, ein
må tenke heilheitleg og ikkje skille psyke og soma,
styrke motivasjonen og viljen til eigeninnsats der
dette mangler, sjå på symptoma som at noko er galt
i livet, ikkje berre i kroppen. Det trengs eit nasjonalt
kunnskapsløft for å forstå mekanismane som ligg bak
god helse.

Sjå si historie
I andre delen får vi eit kapittel om forskinga på
norske og danske pasienter sine eksepsjonelt gode
sjukdomshistorier gjort på materialet som finst i
RESF. Per 31.12 hadde dei 346 pasienthistorier med
ulike somatiske diagnoser, og dette studiet er gjort
med utgangspunkt i dette materialet. Det er basert
på spørreskjemadata kombinert med djupneintervju.
Fleire forskingsartiklar er tilgjengeleg frå dette

Stort materiale
Denne boka er eit viktig bidrag til å forstå meir om
kva som må til for at helsetilboda skal bli best mogleg
for den einskilde pasienten. Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innan psykisk helse har eit stort
materiale tilgjengeleg når det gjeld pasienthistorier
og erfaringar frå møte med psykisk helsevern. Vi trur
at forskning på dette materialet vil fortelle oss mykje
om kva som må til for at hjelpa skal bli best mogleg for
den einskilde som mottek behandling innan psykisk
helse.

Eva Svendsen
Seniorrådgiver, Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse
Boka ”Alternativer veier. Pasienter med eksepsjonelle
sykdomsforløp” av Tove Kruse og Anita Salamonsen,
kan du låne fra vårt bibliotek. Send oss en mail:
bibliotek@erfaringskompetanse.no
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Har kommet for å bli
- Arbeidsgiverblikk på
jobben som erfaringskonsulent
Om å bli inspirert. Om å tørre å prøve. Om å gjøre seg erfaringer. Det var essensen i enhets
leder Kari Agnes Myhres budskap om hvorfor Diakonhjemmet sykehus satser på erfarings
konsulenter.
Allerede i 2008 ønsket Ressurssenter for Psykisk
Helse som var en nyopprettet enhet ved Vinderen
DPS i Oslo, å ansette en erfaringskonsulent. Hva
innholdet i stillingen skulle være, var ikke veldig
definert, men har blitt til underveis, forteller
Myhre til Erfaringskompetanse.no. Hun deltok på
erfaringskonsulentsamlingen i desember i regi av
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse. Der var også kollega Anne Vedlog
som jobber som erfaringskonsulent ved avdelingen
Myhre leder. De holdt hvert sitt foredrag om rollen
som erfaringskonsulent, og Myhre trakk frem
erfaringer som arbeidsgiver.
Må være tett på
- Det har vært viktig å være arbeidsgiver – ikke
behandler. Erfaringskonsulenten har de samme
pliktene og rettighetene som alle andre som

er ansatt, og det må være en felles forståelse
av arbeidsoppgavene. Som arbeidsgiver må jeg
være tett på stillingen som erfaringskonsulenten
har og være med å tilrettelegge og prioritere
arbeidsoppgave, sa Myhre som listet opp en rekke
punkter på hva som blir forventet av konsulenten.
Bedre pasientbehandling
-Det handler blant annet om å være aktiv i utvikling,
planlegging og gjennomføring av opplæringsprogram
rettet mot pasienter og pårørende, både internt
og eksternt. Målbære brukernes stemme både i
forhold til avdelingens undervisningsvirksomhet
mot fagpersoner og i forhold til det kliniske arbeidet
ved de ulike enhetene. I tillegg skal personen
bidra aktivt som høringspartner mot enhetenes
kvalitetsforbedringsprosjekt og forskningområder
som er knyttet til bedre pasientbehandling.

Pionerarbeid i praksis
- Er en profesjonell pasient
-Jeg har alltid vært åpen om det å være syk, også før
jeg fikk jobben som erfaringskonsulent. Jeg bruker
mye av min historie i jobbsammenheng. Det er en
styrke, sier Anne Helene Vedlog som arbeider ved
Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen.
På Erfaringskonsulentsamlinga i Oslo i november 2012
fortalte Vedlog om sine refleksjoner fra jobben som
erfaringskonsulent i 50 prosent stilling. Hun har både
brukererfaring og helsefaglig utdanning og jobber med
en rekke oppgaver på Vinderen, blant annet prosjekter om

48

Erfaringer

REELL BRUKERMEDVIRKNING: - I jobben
som erfaringskonsulent bidrar jeg til reell
brukermedvirkning der jeg har mulighet, sier
Anne Helene Vedlog som deltok på samlinga
i regi av Erfaringskompetanse. (Foto: Astrid
Borchgrevink Lund/Erfaringskompetanse.no)

Av I Astrid Borchgrevink Lund

VIL FORTSETTE:
Erfaringskonsulent Anne Helene
Vedlog(f.v.) og enhetsleder på
Vinderen DPS, Kari Agnes Myhre,
er enige om at stillingen som
erfaringskonsulent har kommet
for å bli. Samtidig ønsker de at
rollen skal utvikles videre.
(Foto: Astrid Borchgrevink Lund/
Erfaringskompetanse.no)

På dagsorden
Myhre la også vekt på at erfaringskonsulentene skal
bidra til økt fokus på brukermedvirkning i virksomheten
og at stillingen fungerer som et bindeledd mellom
avdelingen og brukerorganisasjonenes representanter
i sykehusets brukerutvalg.
- Hva har alt dette ført til i organisasjonen?
- Brukermedvirkning har utvilsomt kommet høyere
opp på dagsorden og samtidig blitt en mer integrert
del av virksomheten vår. Det har også ført til en
holdningsendring med mer fokus på det friske,
ikke bare sykdom, understreket Myhre som fortalte
at sykehuset har satt opp noen krav til hva en
erfaringskonsulent bør være.

Utvikle videre
- Erfaringskonsulenten må være en pasient og bruker
av ulike tjenester innen psykisk helsevern og/eller
rusbehandling. Konsulenten har et avklart forhold til
egen sykdom og er villig til å bruke av egne erfaringer
for å bygge bro mellom brukere og fagfolk. Personlig
egnethet og gode samarbeidsevner, men også evne
til å stille kritiske spørsmål, jobbe systematisk og
langsiktig og ha gode IT-kunnskaper bør også være
med, mente Myhre som la vekt på at stillingen har
kommet for å bli, men at den må utvikles videre.

tvang og brukermedvirkning og underviser personer
som ønsker å bli treningskontakter. Hun deltar i
brukerforum, rehabiliteringsforum og arbeidsgrupper
om den nye pasientrollen og omstilling i psykiatrien.
- Jeg bidrar til reell brukermedvirkning der jeg har
mulighet, sier Vedlog.

særbehandling. Jeg er riktignok både ansatt og
pasient på Vinderen, men det går veldig greit. Det
betyr også at det er viktig å skille rollene. Det oppleves
ikke problematisk å jobbe på samme avdelingen som
jeg har vært innlagt. Det betyr i stedet at jeg kan være
med på å bringe håp om at det er mulig å komme seg.
Det er fint å dele erfaringer og utfordringer, og det
å snakke sammen løser veldig mye, sa Vedlog som
samtidig kjenner på at hun sitter på et stort ansvar.

Åpenhet
Samlinga var i regi av Nasjonalt senter for erfarings
kompetanse innen psykisk helse der spørsmålet om
hva som er fordelene og ulempene ved å ansette
erfaringskonsulenter, var temaet. Vedlog fortalte at
hun ikke har hatt dårlige erfaringer med det å være
åpen.
Viktig å skille rollene
-For meg har det samtidig vært viktig å være ansatt
på likt grunnlag som resten av staben og ikke ha

Både kraftige og svake stemmer
- Jeg føler at jeg sitter på et kjempeansvar, men jeg
skal ikke gjøre dette alene. Samtidig må jeg passe på
å ikke bli for integrert. Stilling som erfaringskonsulent
skal faktisk utgjøre en forskjell. Jeg skal representere
både de med kraftige og de med svake stemmer,
presisterte hun.
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NATURLIG INSPIRASJON: Hilde Hem er daglig leder i
Erfaringskomptanse.no, og en ivrig turgåer. Hun henter
inspirasjon fra fjell og daler. (Foto: Hilde Hem)

Hvor henter du
styrken din?
Vi har alle våre personlige kilder til styrke og glede. For meg er skaperverket en av disse, og
store deler av fjorårets ferie fant sted i fjellet. En dag gikk turen til Surtningssua, Norges
syvende høyeste fjell, beliggende i hjertet av Jotunheimen og nå også i mitt hjerte.
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Blogg

Toppen av Surtningssua (2368 moh.), med 360
graders rundskue, er det vakreste sted jeg noensinne
har vært. Naturligvis spilte det inn at sola skinte fra
nærmest skyfri himmel en lørdag i august, og at jeg
delte turopplevelsen med en av mine kjære. Uansett,
jeg unner alle en skyfri dag på Surtningssua!

Hold kjeft
Denne overskriften fant jeg i Aftenpostens fredags
magasin på forsommeren, der et lite stykke om den
innadvendte forfatteren Susan Cain fanget min
interesse. Når jeg vandrer på stiene i fjellet,
kjennes det ofte naturlig å "holde
kjeft" og i stedet puste inn gleden
og roen som gis meg i slike
omgivelser. Å lete etter og
oppsøke de gode kildene
til livsglede og overskudd,
kjennes både nødvendig
og på sett og vis enklere
med årene. Det handler
om å lytte innover, til
egen
erfaringsbasert
kunnskap om hva som
gjør oss godt! Heldigvis
finnes det et mangfold av
gode kilder, og vi trenger på
ingen måte øse av akkurat de
samme! TIlbake til Susan Cain i
Aftenpostens magasin, hun som synes
å mene at langt flere av oss med fordel kan
holde kjeft. Ikke fordi vi ikke er verd å lytte til, men
fordi det er greit å høre til de stillferdige også!

eller sammen med en god venn heller enn en stor
gruppe. Ekstroverte vil i følge Susan Cain tilsvarende
hente energi i større grupper og der det er mye som
skjer.

Et samfunn designet for de ekstroverte?
Det kan synes som om vi mennesker kommer i disse to
hovedutgavene. Hun hevder at skole, arbeidsplasser
og institusjoner er designet for ekstroverte. Mange
introverte tror det er noe galt med dem når de ikke
tiltrekkes av gruppesettinger, og forsøker derfor å bli
oppfattet som utadvendte. De som vil tenke på
egenhånd, kan bli sett på som et problem,
mens utadvendte og sosiale
personer lettere beundres. I
hennes bok ”Quit:The Power
of Introverts in a world
That Can’t stop Talking”,
skriver hun om å gi oss
selv rom til bare å være.
Ikke fornekte vår natur
for å tilpasse oss andres
forventninger. Vi sløser
enormt med talent, energi
og kreativitet dersom
samfunnet i for stor grad er
tilpasset ekstroverte, advarer
hun.

”Vi sløser
enormt med talent,
energi og kreativitet
dersom samfunnet i for
stor grad er tilpasset
ekstroverte”

Snakk mindre!
”Vi liker å tro at vi verdsetter individualitet, men mest
av alt beundrer vi dem som er komfortable med å
stikke seg frem”, sier hun og reiser verden rundt og
snakker om hvorfor vi bør snakke mindre! Hun mener
de stillferdige blir undertrykket av de snakkesalige i
dagens samfunn, og jeg blir gjerne med å oppfordre
til mer oppmerksomt nærvær og stillferdighet iblant
oss. Selv kan jeg være svært snakkesalig til tider, så
oppfordringen gjelder i høyeste grad også meg selv!
Samtidig kjenner jeg meg igjen i hennes beskrivelser av
”de introverte”, vi som foretrekker mindre stimulering
fra omgivelsene og henter energi fra det å være alene

Verden trenger også de introverte
”Verden er avhengig av at alle er i stand til
å gjøre sitt beste” , avslutter Cain som foreslår tre
ting for å rette på balansen mellom introverte og
ekstroverte:
1. Slutte med det du kaller konstant
gruppearbeidsgalskap
2. Tilbake til villmarken – vær litt alene, koble av og
på egen hånd gå inn i det som er på innsiden av
hodet
3. Åpne kofferten – tør å by på deg selv og vis
hvilken kunnskap du bærer på – verden trenger
deg!

Det eneste som bærer, er å være den vi er!
Hilde Hem
Hildes blogg: hildehem.blogspot.com
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På godt og vondt
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 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!
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