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”For et år siden gikk det
mot ung uførhet og jeg fikk
beskjed på DPS at jeg ikke
blir frisk – i dag har jeg
diskutert psykisk helse og
rus i jobbsammenheng
med en stortingspolitiker.”

Lena Beathe Arneberg

Tormod Klovning

Informasjonsansvarlig

Prosjektleder

Publikasjonen du holder i hånden inneholder intervjuer, reportasjer og tekster
som har sitt utgangspunkt i tematikken
som ble løftet fram på Toppmøte 2019.

I 2019 var tema «Bedre behandling og
omsorg til mennesker med langvarige og
alvorlige psykiske lidelser og evt. ruslidelser».

«Å ha noe å stå opp om morgenen for,
være del av et fellesskap og ha en fast
rytme i hverdagen, det gir meg ro. Jeg
har ikke hatt noen innleggelser etter at
jeg ble student her» sier en av studentene i reportasjen fra daghøgskolen.

Mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser står overfor store utfordringer på
mange felt, og har i gjennomsnitt 20 år kortere
levetid enn resten av befolkningen. De trenger
et sammensatt tilbud fra hjelpeapparatet gjennom store deler av livsløpet. Psykisk helsefeltet
er preget av mange og store forandringer
og diskusjoner om hva som er hensiktsmessig og tjenlig behandling og omsorg. Ved å
velge et så stort tema, ønsket vi å åpne opp
for gode innspill på bred basis. Hvordan
kan samfunnet på best mulig måte legge til
rette for og bidra til at mennesker blir sett og
hørt og får det de trenger og har krav på?
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen åpnet
konferansen med et tydelig ønske om fortgang i prosessen slik at anbefalingene fra

I Herning i Danmark fikk vi et innblikk i
hverdagen på en daghøgskole for mennesker med psykiske helseutfordringer.

I Stavanger kommune utforsker ledere
av ulike botilbud nye, utradisjonelle
metoder for å oppnå mer brukermedvirkning. De deler sine råd, og reflekterer
rundt utfordringene som ligger i balansegangen mellom budsjett, fag og personell.
Les også om de ettertraktede foredragsholderne Anna Luise Kirkengen og
Dag Nordangers tankevekkende innlegg på
toppmøtet, om Helen Wesnes sine erfaringer
som feilmedisinert og feildiagnostisert pasient,
portrettet av Arnhild Lauveng, samt mye mer.
God lesning!

VEIEN VIDERE

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse har gjort det til en god
rutine å korte ned veien til makten. Tidligere
har vi tematisert og gitt kvalifiserte innspill til
helsemyndighetene på områder som pårørende, barn som pårørende, samarbeid,
grunnlagstenkning m.m. ved å samle representanter fra fag, erfaring og politikere.

NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE

toppmøtets 100 inviterte deltakere kan veves
inn i regjeringens arbeid med en ny helseog sykehusplan. Anbefalingene ble levert til
Helse- og omsorgsdepartementet i mai, de
kan også leses bakerst i dette magasinet.
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Det er et adelsmerke for samfunnet vårt
når veien til makten holdes så kort som
mulig og folk flest kan adressere folkevalgte. Ikke alltid lykkes vi med dette,
men det er fint de gangene det skjer.

2019

Forord

Behandlingen jeg fikk
– og behandlingen
jeg ønsket
En innleggelse som var ment å vare i et
par uker, ble til åtte og et halvt år med
tvang og medisinering. Helen Louise
Wesnes tror historien hennes hadde
sett annerledes ut om hun fikk en
annen behandling.

Helen Louise Wesnes var en skoleflink jente fra
en tospråklig familie, en talentfull og lovende
fiolinist med en normal og uproblematisk oppvekst. Som 19-åring ble hun påført et traume
som resulterte i en innleggelse.
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– Hensikten med innleggelsen var, slik jeg
husker det, å få sove ut og hvile.
– Et opphold som var ment å vare i to-tre uker,
strakk ut i tid. Det skulle ta åtte og et halvt år,
hovedsakelig på tvang, før jeg ble sluppet ut.
Slik åpnet Wesnes sitt foredrag «Mottatt
behandling vs. Ønsket behandling» på
Toppmøte 2019.
15 år med medikamentell behandling ligger
bak henne. I dag er hun medisinfri og har

Tekst og foto

Lena Beathe Arneberg
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ikke lenger diagnosen schizofreni. Hennes
erfaringer med tvangsbruk i psykisk helsevern,
langvarige innleggelser, en rekke ulike
medikamenter og som beboer i heldøgnsbemannet omsorgsbolig lå til grunn for
innlegget hun holdt.
FOKUS PÅ MEDIKAMENTELL BEHANDLING

Wesnes fortalte forsamlingen at hun ble møtt
av et behandlingsapparat som vektla diagnostisering og medisinering framfor å utforske om
det fantes en sammenheng mellom traumet
hun var påført og de psykiske helseproblemene hun hadde.
– Fokuset var rettet mot medikamentell
behandling, og samtalene handlet om å
forstå og akseptere diagnose.
– Da traumet mitt ble kjent, ble det likevel
ikke knyttet opp mot min psykiske uhelse, sa
hun og påpekte videre at den biomedisinske
forståelsen i behandlingsapparatet bidro til en
destruktiv avstand mellom pasient og behandler, et «oss» og et «dem».

erfaringskompetanse.no

Hun påpeker paradokset ved at ansatte med
lavest utdanning ble satt til å være mest med
henne da hun var på sitt sykeste. Mens hun
bodde i heldøgnsbemannet omsorgsbolig,
fikk hun avslag på søknad om terapitimer i
spesialisthelsetjenesten. Fokus på å behandle
var flyttet over til en ren medikamentell
oppbevaring, er hennes inntrykk.
– Da jeg var på mitt sykeste, var hjelpen
jeg fikk dårligst.
– Det absurde er at nå som jeg mer eller mindre er friskmeldt, får jeg langt bedre tilbud fra
spesialisthelsetjenesten.
– Er det sånn at DPS-er og poliklinikker utelukkende skal satse på de med moderate til
lette lidelser? Skal det være sånn, at jo sykere
du er, dess mindre helsehjelp skal du få, på
lavest kompetansenivå, spør hun seg.

Videre tegnet hun bilde av en sykdomsutvikling som stadig ble forverret, både fysisk og
psykisk, mens hun var innlagt. Dosene ble stående uendret, selv om Wesnes selv ikke kunne
se fordelene som angivelig skulle veie opp for
ulempene medikamentene medførte.

TA TILBAKE ANSVAR FOR EGET LIV

– Allmenntilstanden min var svært svekket av
bivirkningene. Jeg hadde søvnproblemer, hukommelsessvikt, dødt følelsesliv, lavt blodtrykk,
doblet kroppsmasse og dårlig fysisk helse.

I sin egen tilfriskningsprosess vektlegger hun
særlig verdien av å gjenvinne ansvaret for eget
liv, avslutte tett oppfølging og utvide utfordringene: lage mat selv, ta ansvar for egen
økonomi, dyrke nye hobbyer, osv.

– Det var ikke et liv, det var en eksistens. Som
pasient følte jeg å bli objektivisert, en som
skulle observeres, defineres og medisineres,
fortsatte hun.
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– Ansatte med mer erfaring satt på kontoret,
de behandlingsansvarlige så jeg lite til. De
velutdannede måtte bruke mye av tiden på dokumentasjonføring og kvalitetssikring, noe jeg
igjen tror går utover kvaliteten, sa hun videre
og understreket at mange ansatte tar med seg
belastningen av en presset jobbsituasjon inn i
møtet med pasienten.

AVSLAG PÅ TERAPI

Wesnes erfarte at psykiaterne var lite til stede
og hun opplevde at utstrakt bruk av vikarer
som ikke kjente hennes historie, ble en ekstra
belastning.

– Det finnes ingen progresjon innenfor
komfortsonen, jobben må man stort sett gjøre
selv. Selvfølgelig med hjelp og veiledning.
Samtidig fortalte hun om en reell nedtrapping
av medikamenter i 2014, som fortonet seg
uproblematisk fram til siste dose. Da fikk hun
en abstinensproblematikk som resulterte i en
ny innleggelse på over fire måneder.

I dag setter Wesnes spørsmålstegn ved at det ble konkludert med
innleggelse den gangen hun var 19 år, og mener andre metoder burde
vært prøvd ut.
– Jeg mener vi bør etterstrebe behandling i nærmiljøet, spesielt for
unge og førstegangssyke, for eksempel av team som følger tett opp.
– Altfor ofte har jeg sett pasienter bli sykere av å være i et sykehusmiljø. Man finner en trygghet som spolerer evnen til å fungere på utsiden.
Veien til institusjonalisering er farlig kort, sier Helen Louise Wesnes.
- Hvordan kan du vite at det var behandlingen som gjorde deg syk, og
at du ikke hadde blitt det uansett?
– Jeg har aldri påstått at jeg var frisk da jeg ble innlagt, men jeg kan
definitivt si at jeg aldri hadde en psykoselidelse som var det jeg mottok
behandling for. I retrospekt kvalifiserte jeg nok til PTSD, men ikke schizofreni. Hadde jeg fått riktig behandling, hadde jeg neppe vært innlagt
sammenhengende i åtte og et halvt år og stått på en medisincocktail i
nær 15. Siden jeg bare ble sykere under medisineringen, men ble frisk
simpelthen ved å avslutte denne, er den logiske sluttsatsen at det var
feilbehandlingen som stod i veien for tilfriskning. 

HOBBY
Helen Wesnes dyrker hobby som fotograf.
Bildet over er tatt av henne.
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“Jeg mener vi
bør etterstrebe
behandling i
nærmiljøet,
spesielt for unge og
førstegangssyke,
for eksempel av team
som følger tett opp.”

TING DU BØR
VITE OM
SCHIZOFRENI

forekomme også ved andre psykiske lidelser,
men personer med schizofreni har de mest
omfattende og varige endringene.
INGEN FELLES FORSTÅELSE,
OG INGEN EFFEKTIV BEHANDLING

Til tross for enorm forskningsinnsats i over
hundre år, er forskerne ikke enige om en
forståelse av schizofreni, og ingen behandling
kan kurere lidelsen. Behandlingen må
individualiseres og består av en bredt
sammensatt pakke av psykologiske,
medisinske, psykososiale, pedagogiske og
praktisk støttende tiltak, formidlet av en
rekke ulike yrkesgrupper. Mange får god
hjelp og en god del kan, i varierende grad,
blir friske etter noen år, men for de fleste er
behandlingseffekten dessverre begrenset.
SCHIZOFRENI INNEBÆRER FØRST OG FREMST
EN DYPT ENDRET SELVOPPLEVELSE

Paul Møller

Dr.med., spesialist i psykiatri, forskningssjef og
leder av FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse
og rus, Vestre Viken HF.
SCHIZOFRENI ER INGEN
PERSONLIGHETSSPALTNING

Begrepet schizofreni ble lansert i 1908.
Opphavsmannen Paul Eugene Bleuler
mente ikke med dette begrepet at personen
eller personligheten er spaltet i to, men at
bevisstheten vår ikke lengre fungerer slik den
skal: vi opplever ikke lengre at tanker, sanser,
bevegelser, følelser, kropp, impulser, minner
osv. flyter på en samordnet og sømløs måte,
men at psyken nesten er som et orkester uten
dirigent.
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DIAGNOSEN OG BEGREPET HAR USIKKER
GYLDIGHET, MEN FOR DEM DETTE GJELDER,
ER OPPLEVELSENE HØYST REELLE

Diagnosen diskuteres, og begrepet
misoppfattes ofte av både folk flest og
av mediene som skal formidle kunnskap.
Men psykosesymptomer er høyst reelle
og smertefulle forandringer i atferd og
opplevelse, særlig det siste. Mange mennesker
opplever dyp forvirring og uvirkelige ting i
psykose, - også i måneder og år før tilstanden
bryter ut. Noen av disse opplevelser kan

En ny, klinisk nyttig og meningsfull
modell for forståelse av schizofreni –
subjektivitetsmodellen - innebærer at
tilstanden oppfattes som en forstyrrelse av
selvet, det vil si en identitetsforstyrrelse. Det er
dypest sett selvopplevelsen som endres, dvs.
opplevelsen av hvordan det er å være «seg
selv». Modellen og perspektivet tar konsekvent
utgangspunkt i selve opplevelsene ved
psykose, noe som er et markant brudd med
dagens standardtilnærming. Det åpner opp for
mer forståelse og reell dialog mellom terapeut
og pasient. Å trekke selvopplevelsen direkte
inn som fokus for behandlingen innebærer en
unik mulighet til å vitalisere terapisamtalen,
og skape reell innvirkning og medvirkning for
brukeren.
SUBJEKTIVITETSMODELLEN; SUBJEKTIVITET
ER ET KJERNEBEGREP I FORSTÅELSEN AV
SCHIZOFRENI

Opplevelser er per definisjon subjektive,
men hva innebærer egentlig det? Alle
normale opplevelser er avhengig av en
mental byggestein som kalles subjektivitet.
Subjektivitet forstås i dag som en viktig side
ved den menneskelige bevissthet. Den sørger
bl.a. for at jeg er i stand til å identifisere egne
opplevelser som nettopp mine, som en del av
meg. Det er påfallende lite oppmerksomhet

FORSTYRRELSENE VED SCHIZOFRENI
ER DYPT EKSISTENSIELLE

Forstyrret subjektivitet medfører endret
opplevelse av sin egen identitet, og kan få
sterke, angstfylte eksistensielle konsekvenser.
Det kan føre til at jeg ikke lenger føler
at jeg er meg selv, at jeg ikke føler meg
sammenhengende og hel, at det ikke er jeg
som opplever det som skjer, at jeg ikke er helt
ekte eller kanskje ikke finnes i det hele tatt
eller at jeg ikke lenger forstår de selvfølgelige
tingene i tilværelsen.
HELSEVESENET BØR SØKE Å FOREBYGGE OG
BEHANDLE PSYKOSE OG SCHIZOFRENI I UNG
ALDER, IKKE VENTE TIL TILSTANDEN HAR FÅTT
UTVIKLE SEG LENGE

Mange ungdommer med tegn på økt risiko for
å utvikle psykose eller schizofreni, kan i dag
oppdages av godt opplært helsepersonell
og tilbys forebyggende samtalebehandling
på et tidlig stadium, særlig innenfor
tjenestene for barn og unges psykiske helse.
Behandling innrettet mot den forstyrrede
identitetsopplevelsen bør være en naturlig del

DET ER PÅ HØY TID Å DELE KUNNSKAPEN MED
HOVEDPERSONENE OG FAMILIENE

Kunnskap er makt, og må derfor deles.
Slik kunnskapsdeling har en sterk positiv
behandlingseffekt. Likevel er det de fleste steder
ikke en vanlig del av behandlingen å formidle
oppdatert kunnskap, og utforske hvordan
schizofreni kan forstås og mestres, sammen med
personen selv og familiene. Slik psykoedukativt
familiesamarbeid er sterkt anbefalt i Nasjonale
faglige retningslinjer. Det er derfor et paradoks
at dette fortsatt tilbys ved svært få helseforetak.
Pasienter og familier frarøves da en åpenbar kilde
til betydelig bedring og lindring.
BEHANDLINGEN MÅ IVARETA
SELVOPPLEVELSEN

Vi har i dag kunnskap om at prognosen ved
schizofreni for mange er bedre enn tidligere
antatt. Medikamenter skal brukes under grundig
og tett oppfølging. Psykoedukasjon bør være
obligatorisk. Behandling og trening innrettet
mot kognitiv svikt og funksjonsfall er nyttig for
mange, men all behandling bør ta utgangspunkt
i den sentrale forstyrrelsen av selvopplevelse.
En enkel og intuitiv skisse til et slikt supplerende
behandlingsfokus er beskrevet i en ny fagbok.
Den er tidligere utprøvd i norsk kontekst, og ble
godt mottatt av pasienter og familier. 

2019

Antipsykotika kan forkorte og mildne akutte
psykotiske episoder. Også i et noe lengre
tidsperspektiv kan slike medisiner ha en
lindrende og dempende effekt, men ikke for alle.
Det er imidlertid ikke avklart hvordan balansen
mellom positive og negative virkninger er i et
lengre tidsperspektiv. Det er svært viktig at lege
følger opp den medikamentelle behandlingen
nøye over tid. Medisiner skal ikke erstatte den
viktige menneskelige terapisamtalen, men være
et supplement.

VEIEN VIDERE

Det er egentlig ikke innholdet i de psykotiske
forestillingene som er de første forandringene
som skjer, men snarere opplevelsenes måte
å bli dannet og formet på i vår bevissthet opplevelsens indre oppbygning eller struktur.
Eksempelvis kan ens egne følelser og tanker
virke helt fremmede og ugjenkjennelige, som
om de ikke lenger tilhører meg selv. Da har
opplevelsen mistet en del av sin subjektivitet.
Som en naturlig følge av dette, vil også
opplevelsenes innhold endres. Dette skjer
ofte lenge før psykosen bryter ut, og kan
være starten på både psykotiske forestillinger,
kognitiv svikt og funksjonssvikt.

ANTIPSYKOTISKE MEDISINER KAN
LINDRE SYMPTOMER, MEN IKKE
KURERE SCHIZOFRENI

NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE

SUBJEKTIVITETSMODELLEN; DEN FØRSTE
ENDRINGEN VED SCHIZOFRENI BERØRER
SUBJEKTIVITETEN, OG BEVISSTHETENS MÅTE
Å FORME OPPLEVELSER PÅ

av behandlingen. Kunnskap og åpen dialog om
disse forstyrrelsene er avgjørende for pasientens
egen forståelse og mestring av sin tilstand, noe
som kan bidra til å bremse eller reversere en
negativ utvikling hos mange.
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i psykosefeltet rundt betydningen av
subjektivitet som del av bevissthetens
grunnleggende struktur. Ved schizofreni
fordreies denne grunnleggende strukturen, og
denne forstyrrelsen er et kjernefenomen ved
schizofreni.
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Fortsatt avhengig
av den
enkelte ildsjel

Arnhild G. Ottesen

– Det er et behov for boliger tilpasset den
enkelte brukers behov med skreddersydd
oppfølging, samt jobb, nettverk og aktiviteter
som bidrar til en meningsfylt hverdag.

- Hva mener deres medlemmer, og dem de
er pårørende for, er mest utfordrende i dagens
hjelpesystem?
– Mange blir fulgt opp av personell med liten
kompetanse på psykiske lidelser, og brukerne
må forholde seg til svært mange personer som
ikke kjenner den enkeltes livshistorie eller familieforhold. Individuell plan (IP) brukes for lite
aktivt. Det relasjonelle, og brukerens ressurser
og potensial, vektlegges i for liten grad, fortsetter hun.

– Altfor mange i denne pasientgruppen har
svært lite nettverk rundt seg, deltar ikke i aktiviteter, lever med et dårlig kosthold og står årevis
på samme dose antipsykotiske medikamenter
uten jevnlig sjekk og regulering av dosering,
sier Arnhild G. Ottesen, styreleder i LPP.

KONTINUITET OG RELASJONER

Organisasjonen jobber for bedre dialog mellom pårørende og helsepersonell, og trialog
mellom bruker, helsepersonell og pårørende.

- Hva fungerer bra i tjenestene i dag?
– De fleste blir fulgt opp av tjenestene på et
eller annet vis, og noen steder på en svært god
måte. Men dette er ikke gjennomgående.

SYSTEMATIKKEN IKKE GOD NOK

De mener også at pårørendeveilederen ikke
er implementert godt nok i tjenestene.
– Offentlige føringer blir ikke fulgt godt nok
opp, særlig i kommunehelsetjenesten. Pårørende sliter seg i mange tilfeller ut med både
praktisk, økonomisk og emosjonell støtte, og

– Man vet at kontinuitet og gode relasjoner
er avgjørende, at musikkterapi er en virksom
terapiform og at fysisk og psykisk helse henger
sammen. Men hvor mange helsearbeidere har
fokus på det i sin oppfølging av denne gruppen mennesker? spør Arnhild G. Ottesen. 

2019
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blir ikke lyttet godt nok til, hverken med tanke
på å være en ressurs eller egne behov for
informasjon, veiledning og støtte. Vi er fortsatt
for avhengig av den enkelte ildsjel, systematikken er ikke god nok, sier Ottesen.

NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE

Landsforeningen for pårørende innen psykisk
helse (LPP), som er landets største pårørendeorganisasjonen i psykisk helsefeltet, er tydelige
på hva som bør prioriteres for å bedre omsorgen for mennesker med langvarige, alvorlige
og sammensatte psykiske lidelser og eventuell
rusproblematikk.
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Pårørende peker spesielt på behovet
for tilpassede boliger, sosialt nettverk
og hjelp til bedre kosthold.

Landsforeningen
for pårørende
innen psykisk helse (LPP)
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– Våre erfaringer
er nedfelt i kroppen
vår helt ned til cellenivå

FOREDRAG
Anna Luise Kirkengen påpekte det uvitenskapelige
i å skille mellom somatisk og psykisk sykelighet
fra scenen på Toppmøte 2019.

Sammenhengen mellom traumer og alvorlige psykiske
lidelser ble understreket av både Anna Luise Kirkengen
og Dag Nordanger under toppmøtet.
– Man tenker ikke at man er skaket,
man er skaket, sier Kirkengen.
Tekst og foto

I sitt innlegg understreket Kirkengen sammenhengen mellom ulike former for krenkelseserfaringer og risiko for alvorlige helse- og
livsutfordringer, og hun påpekte det uvitenskapelige i å skille mellom somatisk og psykisk
sykelighet.
– Erfaringer og krenkelser, særlig når de skjer
tidlig i livet, virker dypt både på eksistens og
fysiologi. Man tenker ikke at man er skaket,
man er skaket.
– Erfaringer fyller kroppen, og i denne levde
kroppen er våre erfaringer nedfelt helt ned på
cellenivå, sa hun.
REVIKTIMISERING

Traumer kan påvirke helsen generelt fordi slik
erfaring påvirker alle de sentrale systemer i
kroppen. Følgelig forstyrres tarmfunksjonen,
pusten og hormonfordelingen. Langvarige
traumer kan føre til raskere cellealdring og

Disse konsekvensene medfører store samfunnsøkonomiske kostnader dersom traumer ikke
erkjennes og anerkjennes, poengterte hun.
– Virkningene angår alle felt i somatikken og
psykiatrien, sosial-, rus- og kriminalitets-omsorgen, arbeidshelse og uførhet, partnervold og
skilsmissestatistikk, sa hun.
Samtidig trakk hun fram at risikoen for gjentakende krenkelseserfaringer er større for mennesker med psykiske lidelser, og at skadene
forsterkes når de fornyes. Fenomenet kalles
reviktimisering. Derfor bør en fenomenologisk
forståelse av sykdom få større plass i medisinbasert behandling, mener Kirkengen
Hun viste blant annet til studier blant amerikanske soldater, som kom hjem med psykiske
helseplager etter å ha tjenestegjort i ulike
krigssoner.
– De som kom hjem med de sterkeste symptombildene fra krigen, var de som allerede
som barn hadde vokst opp i voldelige og
kaotiske hjem. De var allerede skadet da de
ble sendt ut, og skadene ble forsterket av å bli
fornyet, sa Kirkengen.
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Hun har bred erfaring som allmennlege gjennom 30 år, og har skrevet en doktorgrad om
helsefølger av overgrepserfaring i barndommen.

økt risiko for demens og depresjon, viser flere
studier.
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– Jo mer belastende barndomserfaringer,
dess høyere er risikoen for alvorlige helse- og
livsutfordringer, sa Anna Luise Kirkengen.
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Lena Beathe Arneberg

TOLERANSEVINDUET

Psykologspesialist Dag Nordanger har vært
sentral for fagutviklingen i Norge rundt traumebevisst omsorg for barn og unge. Tusener
har sett Nordangers pedagogiske nettvideoer
om følelsesregulering.
– Traumefeltet har vært opptatt av hvordan
negative erfaringer skader oss, og hvordan vi
kan reparere skadene. Nøkkelspørsmålet i dag
er vel så mye «Hvilke erfaringer må det ikke bli
for lite av i en oppvekst?» sa Dag Nordanger
under sitt innlegg på konferansen.
Nordanger trakk fram toleransevinduet, en
modell fra utviklingspsykologien som er nyttig
for å forstå ettervirkninger av traumer. I en
tilstand innenfor toleransevinduet fungerer
vi optimalt, vi kan konsentrere oss og være til
stede i situasjonen.
– Mange som har opplevd mye belastninger
i oppveksten har et smalt toleransevindu. Da
beveger man seg mye i ytterkantene mot
hyperaktivering (utagering, uro og aggresjon)
eller mot hypoaktivering (nedstemthet, nummenhet og dissosiasjon).
– Når man fungerer i disse ytterlighetene
og lett kommer utenfor sitt toleransevindu, er
det ikke mange diagnoser man ikke oppfyller
kriteriene for, sa han.
DE «RIKTIGE» METODENE
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Videre påpekte Nordanger at mange mennesker med alvorlige og langvarige psykiske
lidelser lever med ettervirkninger av traumer.
Gjennom oppveksten utvikles et overstimulert
alarmsystem og understimulert reguleringssystem i hjernen, som skaper ubalanse mellom
områdene som setter oss i affekt og områdene
som skal håndtere affekten.
Nordanger vil ha et større fokus på generelle
reguleringsproblemer, og rette hjelpen mer
inn mot å kompensere for erfaringene pasientene mangler framfor å reparere skader som er
påført.

Han tror hjelpetilbudet har blitt for opptatt av
hva som er de «riktige» metodene, og at man
glemmer at det er de daglige relasjonelle erfaringene som er fundamentet for utvikling.
– Jeg mener forskningen tilsier at vi bør sette
mindre lit til «behandling» i tradisjonell spesialisert forstand, og investere mer i menneskers
tilhørighet og sosiale miljø, sa Dag Nordanger.


TRAUMEFORSTÅELSE
«Hvilke erfaringer må det ikke bli for lite av i en oppvekst?»
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er et viktig spørsmål Dag Nordanger trakk fram.

Vokser som
menneske i
et skolemiljø
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I Herning i Danmark får
mennesker med psykiske
helseproblemer plass på
en daghøgskole.
Lignende skolemiljø kan
gi positive utslag på livskvaliteten for mennesker
med alvorlige psykiske
lidelser, viser Arnhild
Lauvengs doktorgrad.
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Tekst Lena Beathe Arneberg og Tormod Klovning
Foto Lena Beathe Arneberg

– Terapiens oppgave er å hjelpe pasienten
til å reise seg opp. Vår oppgave er å hjelpe
studentene til å finne sine egne ressurser for å
holde seg oppreist, sier Lars Sørensen, lærer
og avdelingsleder på Minihøjskolen i Herning i
Danmark.
I et moderne bygg over tre etasjer i sentrum
av Herning, ligger skolen lett tilgjengelig til
fra bykjernen. Noen av studentene har gått
på skolen i 30 år. Andre tilbringer kun noen
måneder her.
Felles for de om lag 70 studentene er at de
har psykiske vansker i ulik grad, og enten er
mottakere av førtidspensjon (uføretrygd) eller
får kontanthjelp. Skolen har også et eget tilbud
til kontanthjelpsmottakere mellom 18 og 30 år
som følger et kommunalt aktiveringsprogram.

timer de vil delta i, men lærerne jobber for at de
skal være innom alle fire dimensjonene.
SENTRALE FUNN I LAUVENGS DOKTORGRAD

Anita (53) begynte på skolen for to og et halvt
år siden, og har funnet tilbake til interessen for
kunst og litteratur gjennom fagene. Hun har
diagnosen bipolar lidelse og hadde en
historikk med stadig tilbakevendende akuttinnleggelser uten et nettverk rundt seg da hun
begynte på skolen.
– Å ha noe å stå opp om morgenen for, være
del av et fellesskap og ha en fast rytme i hverdagen, det gir meg ro. Jeg har ikke hatt noen
innleggelser etter at jeg ble student her.
– Skolen har ikke til hensikt å behandle
sykdom, men den har, sammen med terapi,
vært viktig for min bedring, fortsetter hun.

IKKE PASIENT, MEN STUDENT

Lærerne har ikke utdanning innen psykisk
helsearbeid. Ofte er de uvitende om studentenes diagnoser eller medisinbruk, med mindre
de forteller om det selv. Skolen har heller ikke
formalisert samarbeid med helsetjenestene eller studentenes familie og nettverk. Her er man
ikke pasient, men student, og får undervisning
i praktiske og teoretiske fag i et læringsopplegg basert på støtte, trygghet og likeverdige
relasjoner. Studietilbudet har flere likhetstrekk
med norske folkehøgskoler.
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– Hvor går egentlig grensen mellom behandling og undervisning? Flere av studentene har
ikke vært utenfor en dør på lang tid, da er det
behandling bare å treffe folk. Det ville være en
katastrofe for mange av studentene dersom
skolen ikke eksisterte, sier Gitte Simonsen, som
har jobbet som lærer på skolen i 24 år.
Studentene bor i området i og rundt Herning
kommune. Minihøjskolen er en selveid institusjon, som utformer sin egen pedagogikk og
kultur, med økonomisk støtte fra kommune og
stat. Timeplanen inneholder tilpasset undervisning innen kunnskap, kreativitet, dagligliv og
eksistens.
Studiene har ingen læreplan, studiepoeng eller
eksamener. Studentene kan selv velge hvilke

Forskning underbygger hennes opplevelse av
at et spesialisert studietilbud kan ha en positiv
effekt på livskvaliteten for mennesker med
langvarige, alvorlige og sammensatte
psykiske lidelser.
Seniorrådgiver og forsker i Erfaringskompetanse, Arnhild Lauveng, viet sitt doktorgradsarbeid til å utforske om andre tiltak enn tradisjonell psykiatrisk behandling kunne være viktig
for denne gruppen. Funnene presenterte hun
i sitt innlegg på årets toppmøte.
Lauveng undersøkte blant annet hvilken effekt
to danske daghøgskoler har på livskvaliteten
for studentene, sammenlignet med livskvaliteten pasienter ved norske DPS-er oppgir
at de har.
– Et av mine aller viktigste funn er at pasientene
ved DPS og studentene ved daghøgskolene har
lignende diagnoser, men helt forskjellige liv.
– Vi er ofte veldig opptatt av diagnoser, men
min studie viser at pasienter med lignende
diagnoser kan leve helt forskjellige liv, avhengig av den støtten de får i hverdagen, og hvilke
tilpassede tilbud de får. Jeg tror vi har glemt
hvor viktig omgivelsene er når vi snakker om
personlig recovery, sier Lauveng.

OK-HETEN
Ida forteller om fordeler og
ulemper ved den hun kaller

– Flere av studentene har ikke
vært utenfor en dør på lang tid,
da er det behandling bare å treffe
folk, sier lærer Gitte Simonsen.
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OK-heten på daghøgskolen.

SMS
– I begynnelsen klarte jeg ikke møte opp mer enn to dager i uka.
Jeg avlyste over sms til studieveilederen, og fikk i svar at jeg var

22

erfaringskompetanse.no

velkommen neste dag, sier Jørgen.

Hun opplevde pasientene ved DPS som
friskere da de var på avdelingen og sykere da
de angivelig skulle være «friske nok til å være
hjemme».

Samtidig er psykiatrien i Danmark under hardt
press, og stadige kutt i budsjettene gjør at
pasientene skrives raskt ut. Mange av dem
mangler nettverk og struktur på utsiden.

Hun forteller videre at noen av studentene på
daghøgskolene fortalte at det viktigste for dem
ikke var den faglige undervisningen, men det
sosiale miljøet og støtten de fikk fra lærere og
medstudenter.

Minihøjskolen har tidligere fulgt den offentlige
skolerutas åpningstider. Nå har de imidlertid
fått midler til å holde tilbudet åpent også i
sommerferien.

– Jeg vet ikke om de norske pasientene kan
komme dit de danske studentene var, men de
danske fortalte at de hadde vært der de norske
var, sier Lauveng.
INNLEGGELSER DA SKOLEN VAR STENGT

Danskene har en årelang tradisjon for daghøgskoler, studietilbud for mennesker som av ulike
årsaker ikke passer inn i samfunnets alminnelige rammer innen arbeidsliv og utdanning.

– Bakgrunnen for at vi fikk disse midlene, var
at hospitalpsykiatrien erfarte at flere av våre
elever ble innlagt når skolen var stengt i tre til
fem uker, sier rektor Jonny Wistisen.
Studentene som mottar uføretrygd betaler
en månedlig egenandel på rundt 500 norske
kroner, og kan gå på skolen så lenge de vil.
Studentene som er under rehabilitering har
skoleplassen fra tre måneder til to år.

2019
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DAGSAKTUELT

medisinindustri som ble diskutert.

HAR FÅTT NYE VENNER

Det ljomer hardrock fra et musikkrom, på
kjøkkenet praktiseres heimkunnskap, rundt
et bord i et av klasserommene diskuteres
samfunnsaktuelle temaer, studentene lærer
blant annet om privatøkonomi, litteratur,
filosofi og IT. Stadig arrangeres det også fellesutflukter.

syn på meg, sier Jørgen (26), som er en av Plan
B-studentene (tilbud for unge kontanthjelpsmottakere).
Ved siden av daghøgskolen, har han bostøtte
og går i terapi. I 2013 og 2016 startet han på
skolen, men måtte avbryte begge gangene
på grunn av innleggelse. Han har diagnosen
schizofreni.

– I begynnelsen klarte jeg ikke møte opp
mer enn to dager i uka. Jeg avlyste over sms
til studieveilederen, og fikk i svar at jeg var
velkommen neste dag. Men i løpet av det siste
semesteret har jeg stort sett vært på skolen
hver dag.

– Matlaging og IT er fagene jeg har hatt mest
utbytte av, og så skulle jeg ønske skolen hadde
flere tilbud innen matematikk og klima, sier
Jørgen.

– Her har jeg fått venner jeg tilbringer fritida
med også. Nylig hadde jeg en innleggelse.
Da jeg kom tilbake, hadde de andre ventet på
meg. De brydde seg om hvordan jeg hadde
det. Jeg har innsett at ikke alle har et negativt

Ida (36) kom til Herning som 20-åring, med
tvangslidelser og traumer fra en oppvekst i
en dysfunksjonell familie. Også hun manglet
kontakt med andre mennesker da hun begynte
på skolen for 12 år siden. Hun sier at en OK-het

OK-HETEN – PÅ GODT OG VONDT
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rundt samfunnsaktuelle temaer. Denne gangen var det natur-
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Lærer Gitte Simonsen (i midten) oppfordrer til refleksjon

gjennomsyrer atmosfæren på skolen – på godt
og vondt.
– Hit kan man komme uansett, om man så
bare ønsker å sitte stille på en stol. Det tok
tid å bli vant til den likeverdige måten å være
sammen på, å bli akseptert for den man er.
- Hvor er du om 10 år, tror du?
– En del av meg håper at jeg ikke går her lenger, at jeg er ute i arbeidslivet. Men jeg er ikke
sikker. Det er kanskje ulempen ved OK-heten,
man kan bli avhengig av den, og skillet mellom
det trygge fellesskapet her inne og livet der
ute blir veldig stort, sier hun.
Til sammen har de seks lærerne på skolen
blant annet bakgrunn innen pedagogikk,
musikkvitenskap, økonomi, teknisk tegning og
sykepleie.
– Jeg ansetter lærere som kan agere med
fantasi og kreativitet, og som har empati og
tålmodighet som kjernekvaliteter. Man bør
være opptatt av nærhet og engasjement til
den enkelte student - kanskje i motsetning til
nøytralitet og objektivitet, som behandlingen
kan bære preg av, sier rektor Wistisen.

“ De fleste
utvikler seg
naturligvis i en
kombinasjon
av faglighet
og fellesskap.
Det er ikke
rakettvitenskap.”
Jonny Wistisen

RAMMEBETINGELSER OG MÅL

Lauvengs doktorgrad synliggjør også at rammebetingelser og målet for virksomheten har
stor betydning.
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– Lærerne beskrev en organisering som gav
dem anledning til å bli godt kjent med hver
enkelt elev, og å lage fleksible og tilpassede
opplegg, basert på elevenes varierende behov. Ansatte ved de norske DPS-ene beskrev
også et ønske om å gjøre det samme, men at
de i mye større grad var styrt av overordnede
føringer og pålegg om kortvarig behandling.
– En annen viktig forskjell var målet for virksomheten. Mens lærerne ønsket og arbeidet
for at elevene skulle trives og fortsette på skolen, arbeidet helsepersonellet for å få pasientene ut av avdelingen så fort som mulig.

– Dette er i seg selv ikke galt, problemet er at
de ikke har et godt tilbud i hjemkommunen,
og dermed ofte blir raskt re-henvist igjen, sier
Lauveng.
Jonny Wistisen sier at det er helt vanlige,
menneskelige forhold som har den største
betydningen på skolen han er leder for.
– Det vi driver med, er egentlig ganske banalt.
Noen studenter løftes og får selvtillit gjennom
det faglige, andre gjennom å være del av et
fellesskap. De fleste utvikler seg naturligvis i en
kombinasjon av faglighet og fellesskap. Det er
ikke rakettvitenskap. 
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blant annet musikk.
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Skolen tilbyr undervisning i flere fag,
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Står vi overfor ei
sosial klimakrise?

Bjørlykhaug holdt innelgget «Står vi overfor en
sosial klimakrise» under Toppmøte 2019.
Foto: Lena Beathe Arneberg

Min bakgrunn og motivasjon for å jobbe med
og forske i psykisk helsefeltet heng saman med
mange ting. Historia om kven eg er og har erfart
spelar openbart ei vesentleg rolle.
Kronikk av Knut Ivar Bjørlykhaug,
doktorgradsstipendiat og psykisk helsearbeider ved Senter for psykisk helse og rus,
Universitetet i Sørøst-Norge

Kanskje er det i mørket at ein verkeleg har
størst sjans til å sjå lyset? At eg med støtte
klarte motstå mørket og fristelsen til å avslutte
livet, gav meg meir perspektiv, auka forbindelsen til alt liv og mana meg mot handling. Lys
og mørke hand i hand.
Vi lever i ei tid der naturødeleggelse og
eskalerande klimaendringar berører oss alle –
med ulik kraft og på ulike tidspunkt. I skuggen
av klimakrisa meiner eg vi er vitne til ei sosial
klimakrise.
Rovdrift på naturen og menneskenaturen
påverkar våre sosiale liv, helsa vår, og korleis vi
behandlar kvarandre. Det påverkar livsånda –
som er ein måte å definere psykisk helse på. Vi
er natur fråkopla naturen.
Utvikling har skjedd og skjer i psykisk helsefeltet og mange gjer ein fantastisk innsats og
jobb. Vi har likevel fortsatt ein lang veg å gå.
Gode intensjonar har vi nok av, heilt frå dei
første opptrappingsplanane, planar som skulle
ta større sikte på våre sosiale liv.

Vårt doktorgradsprosjekt handlar om dette:
folk sine erfaringar med forhold som hemmer
og fremmer sosial støtte i psykisk helsefeltet.
Mange av deltakarane peikar på samfunnsstrukturen som gjer det vanskeleg å oppleve
tilhøyrsle, spesielt i det sivile samfunnet.
Mange har dårleg økonomi. Kanskje er dette
noko vi må ha meir av: fellesskap, sosiale
møteplassar, politikk som stimulerer det
kollektive og vernar det viktigaste helsehuset;
naturen? Vi treng stadig ei breiare forståing av
helse.
Kven blir ofra når velferdsstaten sitt sosiale
sikkerhetsnett blir bygd ned? Når Klimakrisa
råkar hardare? Kven skal ta ansvaret?
Vi står overfor enorme utfordringar som krev at
VI - politikarane og psykisk helsefeltet - tenker
større om psykisk helsearbeid og tida vi lever i.


2019
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Kva fortel dette oss? At vi bør vende blikket
meir utover mot strukturane. Omfattande
forsking fortel oss blant anna om betydinga av
sosial støtte og (natur)miljøet har for å oppleve
betring frå psykiske problem, og økt livskvalitet
ved langvarige lidingar. Sosial støtte i betyding
følesesmessig og praktisk støtte vi får (og gir)
er avgjerande for oss alle.
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Når eg for nokre år sidan var i det mørkaste
mørket, vekte det sjølvmordstankar og planlegging av eit sjølvmord. Og skam. Skam knytt
til å vere ein del av menneskarten. Ein kan seie
at misantropien tok kvelartak på meg.

Men vi er vel endå ikkje vitne til ei reell endring? Det sosiale er fortsatt svært lite integrert
i psykisk helsefeltet, nesten eit skjellsord blitt,
og igjen på veg ut av psykisk helsevern.
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Å fortelje historia om seg sjølv er eit umulig
prosjekt. Vi kan bruke eit heilt liv på å finne
ut av kven vi er – det er berre å gi slepp. Men
det eg har erfart gjennom å vere ein deltakar i
framskritts-hjulet som i forrykande tempo øydelegg planeten, definerer noko av den eg er.

TIDLIGERE ERFARINGER
– Tidligere har jeg erfart at med for mange på
jobb, kan man ende opp med en ukultur rundt
kaffebordet på et personalrom bak en lukket dør,
sier Kjartan Mølstrevold.

Mellomledernes grep
for mer brukermedvirkning
Tekst og foto
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Lena Beathe Arneberg

Kjartan Mølstrevold valgte lavere grunnbemanning
av ansatte med høyere kompetanse, mens Lisa Tønnessen
tok et oppgjør med husets uskrevne regler. Det har bidratt
til et bedre botilbud og mer brukermedvirkning, tror de
to mellomlederne.

2019
og virksomhetsleder Bjarne Andreas Johansen
utenfor Vanassen bofellesskap i Stavanger.

– Vi prøver å la beboerne i større grad ta
ansvar for egne liv ved å tilby utradisjonelle
løsninger og være på tilbudssiden for å finne
livsmestring og gode opplevelser, sier Kjartan
Mølstrevold, leder for Boganes bofellesskap i
Stavanger kommune.
Botilbudet er for mennesker med alvorlige
psykiske lidelser, uten rusproblematikk, og
som har et ønske om å nyttiggjøre seg et sosialt fellesskap. Boganes er bemannet på dagog kveldstid og har 14 beboere.
LAVERE BEMANNING,
HØYERE KOMPETANSE

Mølstrevold holdt innlegget «Den beste medisin kommer ikke fra dosett» under toppmøtet,
hvor han ga praksiseksempler fra sin arbeidshverdag, i balansegangen mellom å opprettholde kvaliteten på tilbudet, lede personalet
og holde seg innenfor budsjettrammene.

I lederrollen har han tatt flere utradisjonelle
grep. Ett av dem er basert på tidligere erfaringer med for høy bemanning og ansatte med
lavere kompetansenivå enn han har i dag.
– Selv om det finnes mange eksempler på
dyktige ufaglærte, har vi som krav i dag at alle
ansatte må ha høgskoleutdanning. Vi ønsker å
jobbe med en tydeligere faglighet og at hver
ansatt skal være i stand til å jobbe selvstendig.
– Tidligere har jeg erfart at med for mange på
jobb, kan man ende opp med en ukultur rundt
kaffebordet på et personalrom bak en lukket
dør, sier Mølstrevold.
Ved å holde grunnbemanningen lav, gis det
rom i budsjettet for å tilføre eksterne, oppsøkende tjenester beboerne har individuelle
behov for, forteller han. Blant annet bestilles
det tjenester fra musikkterapeut, kostholdsveileder og psykolog.
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Lisa Tønnessen, Kjartan Mølstrevold
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– For meg er det en god investering å bruke
penger på disse tjenestene i stedet for at vi
som personale ikke skal klare å gi et godt nok
tilbud til den enkelte, sier Mølstrevold.
ÅRLIG VALG AV PRIMÆRKONTAKTER

Beboernes stemme skal ha sentral plass i de
fleste prosesser, som når turnusen utformes,
ved økonomiske prioriteringsspørsmål og
ved ansettelser.
Årlig gjennomføres også en valgordning hvor
beboerne selv får avgjøre hvilken ansatt de vil
ha som primærkontakt i teamet rundt seg.
– Det er ikke en popularitetskonkurranse, men
en bevisstgjøring på hvem du jobber for, en
gjensidig forpliktelse med legitimitet. Det gir
også beboerne et eget ansvar, at man har
valgt hvem som skal banke på døren din, sier
Mølstrevold.
- Hvilke utfordringer og dilemmaer
står du i, som leder, i dag?
– Å finne balansen mellom å gi riktig og nok
hjelp. Ikke for mye og ikke for lite. Som helsepersonell er det fort gjort å gå inn og overta
oppgaver for beboerne våre. De skal leve sine
liv, med sine utfordringer, men med hjelp fra
oss. Vi skal ikke frata dem muligheten til å ta
ansvar for eget liv.
– Vi jobber med behov som endrer seg, og
vet ikke hvordan det ser ut om ti år, med tanke
på beboere som opplever sykdom, faller kognitivt, opplever organsvikt, utvikler demens,
osv. Hvor mange ansatte trenger vi, og når er
det riktig å øke bemanningen? er spørsmål jeg
stadig må stille meg, sier Mølstrevold.
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USKREVNE REGLER KOM NED PÅ PAPIRET

Lisa Tønnessen leder Vanassen bofelleskap i
Stavanger, et heldøgnsbemannet botilbud til
mennesker med rus og samtidig psykiske lidelser (ROP-lidelser). Da hun begynte i jobben,
registrerte hun at en del uskrevne regler var
etablert på arbeidsplassen. Hun tror mange av
dem var basert på frykt.

– Jeg ba de ansatte skrive ned alle uskrevne
regler på huset. Vi endte opp med fire A4-sider. Mange av reglene var helt unødvendige,
som at beboerne ikke fikk åpne kjøleskapet.
– Personalet jobber aktivt med å komme
beboerne i møte, treffe dem der de er, og å
legge til rette i hverdagen og skape fleksibilitet. Det har blitt bedre med færre regler.
- På hvilken måte har det blitt bedre?
– Mindre utagering, sjeldnere innleggelser
og leiligheter som holdes bedre i stand,
svarer hun.
- Hvilke utfordringer har dere i dag?
– Å holde flyt i det vi holder på med. En del
av beboerne faller mellom alle stoler, og det
er vanskelig få på plass et godt samarbeid
med Nav, fastleger og spesialisthelsetjenesten.
Det blir også til en frustrasjon for ansatte som
jobber tett på beboerne, sier hun.

NYINNFLYTTET
Richard (37) har nettopp flyttet fra bofellesskap
til satelittbolig. På fritiden spiller han i bandet

– Ansatte kan ikke bare på ha på arbeidsmasken, men må gi noe personlig tilbake. Det gjør
at gapet mellom oss og dem blir mulig å se
forbi, og at man får en slags vennerelasjon, sier
han.
Virksomhetsleder Bjarne Andreas Johansen
forteller at å samle bofellesskapene under
samme virksomhet, har lagt til rette for sammenligning, læring og felles kvalitetsforbedring på tvers av bofellesskapene.
Recoveryorientert praksis er grunnsteinen i
virksomheten, og alle lederne ved bofellesskapene møtes jevnlig til recoverykollokvie.

- Hvilke egenskaper leter du etter når
du rekrutterer mellomledere?
– Man må ha is i magen, ikke ha dramatiserende tendenser, våge å ta risiko, være endringsvillig, kreativ og relasjonelt orientert.
– I disse jobbene kan man ikke være for
opphengt i regler. Ofte tror jeg det handler
om usikkerhet, rigide regler forteller hva man
skal gjøre til enhver tid framfor å våge å stå i
vurderingssituasjoner, sier Johansen.
Han mener tre forutsetninger bør være
på plass for å skape et godt bofellesskap:
– Lokalitetene må være utformet slik at
beboerne føler seg trygge og at ansatte har
god oversikt. Man må være bevisst på hvilke
beboere man setter sammen, det bør være en
homogen gruppe med tilsvarende utfordringer. Kompetanse i personalet er viktig, særlig
relasjonell kompetanse. 
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I 2017 ble Stavanger kommunes 17 bofellesskap innen psykisk helse og rus samlet under
den nye kommunale virksomheten Bo og
aktivitet. Blant de totalt 170 beboerne, flytter
10 prosent ut i egen bolig i året. En av dem er
37 år gamle Richard, som nylig har flyttet ut av
Vanassen bofellesskap til en såkalt satelittleilighet, hvor han fortsatt mottar tjenester og har
en relasjon til bofellesskapet. Han vektlegger
særlig betydningen av relasjonell kompetanse
hos de ansatte i Vanassen.
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Starmancer, som legger ut musikk på Youtube.

Vi gjev for lite og for dårleg
hjelp til dei som strevar mest.
Og det er for dårleg kompetanse
rundt dei med alvorleg og langvarig
psykisk sjukdom.
Det uroar Arnhild Lauveng.

– Det ville nok vore lurt
å gje meg aktiv dødshjelp
Tekst
Foto

Eskil Skjeldal
Ivar Kvaal

Ein lengre versjon av teksten stod
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på trykk i Syn og Segn 2/18

Slepp ein liten drope med raud konditorfarge
ned i eit glas med vatn. Rør om. Dropen og
vatnet har blanda seg, permanent. Slik tenkjer
eg om psykisk sjukdom: Psykisk sjukdom er
innvoven i personlegdomen din. Dette skil psykisk sjukdom frå fysiske (somatiske) sjukdomar:
Kanskje veit du ikkje kva ved deg som kjem av
sjukdomen, og kva ved deg som berre er slik
du er, sjukdom eller ikkje. Somme meiner at
det ikkje bør kallast «sjukdom» i det heile, at
det bør kallast «utfordringar» eller «lidingar».
Somme ville ikkje ha vore forutan opplevinga
dei hadde då dei var psykotiske.
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Dei fekk kanskje ei innsikt som dei – etter å ha
teke tunge medisinar som skal fjerne hallusinasjonane – kan sakne. Dei kompliserte trekka
ved dei mest alvorlege psykiske sjukdomane
– psykose, bipolar liding eller personlegdomsforstyrringar – gjer behandlinga komplisert.
Ingen, korkje pasientar, behandlarar eller
forskarar, veit kvifor ein psykose oppstår. Det
gjer at vi må vere varsame med behandlinga.
At vi lyttar til behova til den som søkjer hjelp.
Somme behandlarar veit kor alvorleg ein psykose kan opplevast, fordi dei har møtt mange
psykosepasientar. Nokre få veit det også
fordi dei har opplevd psykosen sjølv. Arnhild
Lauveng, til dømes. Ho er forfattar og psykolog
med ein doktorgrad i psykologi. Spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Ho har sittet i utvalet
som har skrive ei ny stortingsmelding om norsk
tvangslovgiving. Men det var ei tid då ho vart
lufta i halsband på Karl Johan.
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- Du har skrive to bøker om tida di som
pasient i den norske psykiatrien. Men du
har samstundes ein dobbelt kompetanse som
pasient og fagleg ekspert. Korleis starta tida
di som pasient.
– Pappa døydde. Eg vart mobba. Så vart eg
psykotisk i 16-årsalderen. Eg var inn og ut av
behandling i ti år, og i desse ti åra fungerte eg
dårleg i samfunnet.

“ Dette tok
mange år og
kravde tett
oppfylging frå
mange. Men
det verka.”
Arnhild Lauveng

- Gjev røynsla di som pasient deg eit
anna blikk på norsk psykisk helsevern, trur du?
– Eg har mange av dei same tankane no som
då eg var pasient. Og det går ikkje an å tale
generelt om psykisk helsevern i Noreg, det
er for breitt. Eg er mest oppteken av dei med
langvarige alvorlege diagnosar. Men det er
mange andre grupper òg: dei med kortvarig
angst eller depresjon, kanskje på grunn av
belastinga etter små eller større livskriser. Så
har du alt fokuset på dei unge jentene som
slit med prestasjonsangst. Så har du barn som
veks opp i langvarig fattigdom, dei som er
utsette for traume, overgrep, som har foreldre
som slit med psykisk vanhelse og rus. Desse
barna får ofte for lite systematisk hjelp.

- Var det meir eller mindre paternalisme
og overgrep før i norsk psykiatri?
– Det er det vanskeleg å svare på, for det må
kvar einskild svare på sjølv, ein kan berre sjå
slikt innanfrå. Eg trur til dømes ikkje behand-

- Kva var dei viktigaste
faktorane i di tilfriskning?
– Systematisk tverrfagleg arbeid over lang
tid. Dette er eit utruleg kjedeleg svar. Men
sanninga var at eg fekk ei ansvarsgruppe som
hjelpte meg med utdanning, som hjelpte til
slik at eg fekk startlån til å kjøpe bustad, hjelp
til terapi, hjelp til systematisk arbeid. Dette
kravde eigeninnsats, ein lege som hjelpte meg
med å trappe ned medisinane over tid, NAV
som organiserte ansvarsgruppa og tilpassa
eit rehabiliteringsopplegg. Dette tok mange
år og kravde tett oppfylging frå mange. Men
det verka. Alle tek ikkje høgare utdanning, slik
eg gjorde, men slikt planmessig arbeid gjev
frukter.
- Så meir tilpassa hjelp til pasienten sine ulike
behov, altså. Men vi har jo den individuelle
planen i norsk psykisk helsevern?
– Ja, alle pasientar har sidan 2001 hatt krav på
ein individuell plan, ein IP som han blir kalla.
Dette er ein plan som skal tilpassast kvar
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- Kva slags avmakt?
– Som avmakt på grunn av langtidsmedisinering mot viljen din, eller at pasientane ikkje
får den hjelpa dei treng, eller ikkje blir høyrde.
Mange lever i forferdelege tilhøve på institusjonane, får ikkje hjelp. Dette har nok auka.
Men det eg opplevde, å bli lufta i hundehalsband på Karl Johan, det skjer nok ikkje i dag.
Når vi talar om avmakt, er eg meir oppteken av
eit anna, større problem: Kvifor blir psykosepasientar nedprioriterte? Det er ikkje kostnadseffektivt å behandle dei, høyrer vi, det blir for
dyrt. Ei slik nedprioritering er òg ei form for
paternalisme.
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- Om du tenkjer tilbake på di eiga tid
som pasient: Kva var ikkje bra nok?
– Det som var tragisk, var at eg hadde lange
innleggingar, over mange år, med lite behandling. Det var lite von og mykje oppbevaring.
Samstundes: Det var mogleg å få behandling.
Det tok tid, og det var prega av tilfeldigheiter,
men eg fekk ei ansvarsgruppe, før ordet var
oppfunne. Eg fekk behandling, og i samarbeid med NAV fekk eg attføring, over mange
år. Eg veit at ikkje alle var så heldige, men
det var mogleg. Og tenk på dette: Vi har gått
frå «attføring», til «arbeidsavklaring». I mi tid
som pasient gjekk vi inn for å føre folk tilbake
i arbeid. Punktum. No skal vi berre «avklare»
om pasientane er i stand til å arbeide. Og
om svaret er nei, får du uføretrygd. Det er eit
tilbakeskritt. Før hadde vi lengre løp, mot eit
mål: arbeid. No berre «avklarar» vi og avskriv
menneske. Men mykje har òg vorte betre. Det
er meir brukarmedverking, meir openheit om
psykiske lidingar. Du legg ikkje inn 17-åringar
på åttemannsrom lenger. Men moglegheita for
langtidsrehabilitering for dei langtidssjuke har
vorte rasert.

larane mine visste om alt som skjedde av vald
og maktmisbruk i avdelingane. I dag har eg ein
ven som var behandlar der eg var innlagd. Ho
fortel at ho ikkje visste noko om kva som skjedde i avdelingane på den plassen ho jobba. Det
er vanskeleg å vite kva for overgrep som skjer.
Det kan vere skjult. Det er ikkje sikkert at du er
i posisjon til å sjå paternalismen. Men eg trur
det er mindre fysisk vald, mindre direkte vald.
Vi har fått ein god del kontrollrutinar. I dag er
det derimot kanskje fleire overgrep grunna
definisjonsmakt og avmakt.
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- Meiner du at vi gjev for mykje
hjelp til dei som treng det minst?
– Kanskje. Mange treng hjelp, men kanskje
ikkje alle treng psykiatrisk hjelp. Unge som
strevar med prestasjonspress, kan kanskje få
like god hjelp av ein klok lærar, foreldre eller
av andre som av ein psykolog? Samtidig gjev vi
for lite systematisk hjelp, og hjelp med for dårleg kvalitet, til dei som strevar mest. Kvifor skal
eit barn som har sjuke foreldre, som har levd
i fattigdom, med psykisk sjuke og kanskje rusavhengige foreldre, bli overlevert til ufaglærte
på institusjon, mens unge med ressurssterke
foreldre og godt nettverk får timar hos spesialistar? Informantane i forskinga mi, vaksne som
har hatt vanskar sidan dei var unge, fortel at
dei aldri har fått systematisk og kvalifisert hjelp.
Dette kostar samfunnet masse pengar, og det
kostar livet til mange pasientar.

enkelt. Det er tragisk at ikkje dette verktøyet
blir brukt meir.
- Kvifor ikkje?
– Planen har dårleg rykte. Mange har fått
dårleg opplæring i korleis planen skal brukast.
Det er konflikt mellom spesialisthelsetenesta
og kommunen om kven som har ansvaret for
å fylgje opp planen. Helsearbeidarar opplever
planen som ei plikt, meir enn som eit verktøy
som kan vere med på å hjelpe pasienten i å nå
måla sine.
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- Kven har ansvaret for å opprette
og fylgje planen?
– Ansvaret ligg på helsearbeidarane. Men
myndigheitene og utdanningsinstitusjonane
har òg ansvaret for opplæringa, at den er god
nok, og for korleis planen kan brukast. Altfor
mange pasientar har den individuelle planen
liggjande i ein skuff. Han blir ikkje nytta, blir
ikkje evaluert. Det gjev lita meining.
- Men er individuelle planar som ei slags
ynskeliste, då, som behandlarane sjølvsagt
ikkje alltid kan oppfylle?
– Ja. Utfordringa er at dersom eg som pasient, i arbeidet med utarbeidinga av ein individuell plan, seier at eg ynskjer å bu i eit slott på
ei aud øy, så skjønner alle at dette ikkje kan bli
oppfylt. Problemet er at helsearbeidaren skriv
dette ned, mens han eller ho forstår at dette
aldri vil skje. Men om helsearbeidaren heller
brukte kompetansen sin til å sjå kva djupare
behov ynsket om eit slott på ei aud øy er eit
symptom på, hadde det gjeve alle ei betre
moglegheit til å hjelpe pasienten til å nå
måla sine. Kanskje er ynsket om eit slott på
denne øya motivert av at vedkomande har for
dårleg standard i bustaden, kanskje er det for
mykje innsyn eller støy. Då må behandlaren
omsetje behovet for eit slott til ein bustad
med betre standard. Behandlaren kan omsetje
trongen til ein aud plass til at pasienten kanskje
opplever for mykje innsyn. Då kunne vi tilby ein
bustad med mindre bråk og mindre innsyn, og
ein akseptabel levestandard. Det er for dårleg
standard på mange av desse bustadane. Trekk
og muggsopp og kjøken utan skapdører.

- Du er forfattar. Eg veit at somme kunstnarar som har røynsler med psykiske lidingar,
ikkje ville vere forutan noko av det dei opplevde når dei var psykotiske. At det gav dei ei
innsikt som dei som kunstnarar ikkje ville vore
forutan. Har du slike røynsler med din eigen
sjukdom, eller var det berre vonde røynsler
som du helst skulle ha sloppe?
– Hadde eg kunna velje, ville eg valt det bort.
Eg talar om innlegginga, at eg gjekk glipp av
mange år av livet mitt, at eg aldri fekk etablere
meg med familie. Samstundes: Det har gjeve
livet mitt større rikdom. Det har gjeve meg
store moglegheiter i livet mitt. Eg ynskte alltid
å bli psykolog. Eg veit ikkje om eg hadde vorte
ein dårlegare psykolog utan røynslene eg har,
men kanskje mindre audmjuk.
- Kva meiner du?
– Ta Oskeladden som skulle målbinde
prinsessa. Han kjem med ein ryggsekk full av
søppel. Det er ikkje trass i søppelet han vinn
kongeriket og prinsessa. Det er på grunn av
søppelet. Men eg vil ikkje romantisere psykosen. Eg kunne ha døydd undervegs, nokre
sjølvmordsforsøk var veldig alvorlege. Og det
var også andre hendingar, der eg til dømes
vart gjeven medisinar det var kjent at eg ikkje
tolte, og fekk alvorleg leversvikt. Behandlinga var for dårleg. Om eg hadde fått betre
behandling tidlegare, hadde vi aldri kome til
tvangen dei sette i gang på meg. Men når vi
fyrst kom til tvangen, var han naudsynt. Om
dei hadde gjort færre alvorlege feil tidlegare,
hadde dei ikkje trunge tvinge meg.
- For du vart ikkje brått farleg eller valdeleg?
– Nei. Eg har for så vidt aldri vore farleg for
andre enn meg sjølv. Men dagen før eg vart
overført til tvang, skreiv eg ein analyse av Sagaen om Olav den heilage, på vidaregåande.
Eg fekk 5+ på oppgåva. Dagen etter vart eg
overført til ei anna avdeling, der dei etter kort
tid brukte mykje tvang. Etter nokre månadar
vart eg lufta i band. Hadde dei tala med meg,
bygd meg opp, gjeve meg meiningsfulle aktivitetar, hjelpt meg slik at eg vart mindre sliten,
hjelpt meg til å sove, hjelpt meg til å forstå
symptoma, så hadde eg sloppe all tvangen.
Om dei hadde møtt psykoseopplevingane
mine med venleg undring, ikkje sjukeleggje-
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- Korleis?
– Ein informant i forskinga mi byrja på eit
dagsenter. Han fekk gå tur, men syntest det var
vondt å gå i gata, for husa tala til han. Husa sa
at han ikkje var god nok, at han heller burde
byggje hus i staden for ikkje å gjere noko som
helst. Etter ei stund på dagsenteret, med god
behandling, sa husa til han: «Gå på dagsente-
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- Handlar dette om forståinga
av kva ein psykose er?
– Ja. Nokre tenkjer at psykosen er ein sjukdom som kjem utanfrå, som ikkje har så mykje
med pasienten å gjere. Men alle psykiske
lidingar handlar om kven pasienten er. Om
historia til pasienten. Å behandle psykosen
som sjukdom, utan mennesket som opplever
psykosen, blir feil. Dei behandla ikkje Arnhild,
men psykosen. Dei ville regulere åtferda mi.
Men om nokon bed meg om å gå til venstre,
går eg automatisk til høgre. Slik er eg. Dette
har ingen ting med psykosen å gjere. Om du
behandlar psykosen utan å ta omsyn til kven
pasienten er, kva eg har lese, kva eg liker å

gjere, kva eg slett ikkje liker, kva eg tenkjer på
og drøymer om, blir det feil. Det interessante
med ein psykose er at han utviklar seg i takt
med omgjevnadane. Eg såg mykje villvette
på ein institusjon, du veit dei som finst i Ronja
Røvardotter. I Lindgren si bok kjem dei ovanfrå,
har mykje makt. Dei minte meg om dei som
arbeidde på institusjonen. Dei kasta seg over
meg ovanfrå, utan å vilje snakke med meg. Vi
må forstå at om vi behandlar pasienten med
venlegheit, undring og respekt, kan psykosen
endre seg.
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ring og åtferdsregulering, så hadde det ikkje
vorte ein kamp mellom behandlarane og meg.
Eg opplevde at dei ikkje forstod, og at dei ikkje
ville samarbeide. Eg opplevde ikkje å få hjelp,
og då vart alt verre.

ret du, det gjer ikkje noko at du ikkje byggjer
oss.» Han er framleis psykotisk, for husa talar til
han, men kva husa seier til han, har endra seg,
fordi dei rundt han har endra seg. Det er eit
nydeleg eksempel.
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- Du talar om psykose. Nokre talar
om schizofreni. Kva er det?
– Schizofreni er ein type psykose, på same
måte som Toyota er ein type bil. Det er altså
ei undergruppe. Det kjem fleire og fleire
forskarar som meiner at schizofreni ikkje er
éin diagnose. At det er eit samleomgrep, på
ulike tilstandar, med ulike årsaker. Dei aller
fleste psykiske lidingar er symptomdiagnosar.
Dei blir sette på grunn av symptoma, ikkje
ut frå objektive funn. Å finne behandling for
schizofreni er som å finne behandling for
hovudverk. Poenget er den underliggjande
årsaka til hovudverken, det kan vere så mangt:
fyllesjuke, stress, migrene, hjernesvulst. Å tru at
vi kan finne éi korrekt behandling for psykose
eller schizofreni, er like håplaust. Difor uroar
det meg at standardisert behandling no blir
basert på kategoriar som er fastsette berre ut
frå symptom. For nokre er schizofreni genetisk
bestemt, for andre er det traumebasert, for
andre igjen er det kanskje andre årsaker. Difor
kan vi ikkje setje i gang tiltak som er baserte på
symptoma. Poenget er uansett at ingen spesialistar eller forskarar veit kva årsaka til schizofreni
faktisk er.
- Vil du seie at dagens psykiske
helsevern er inhumant?
– Vel, eg trur det var Jens Bjørneboe som sa
at om nokon seier at noko skal vere humant,
må vi passe oss. Vi talar om «human» krig,
«human» avliving av menneske. Men vi talar
om det i tydinga «akseptabel.» Eg er ikkje for
ein «human» psykiatri. Ei slik forståing betyr
å fortsetje med psykiatri – med overgrep. Det
psykisk helsevern treng, er heilskaplege tiltak
for dei som strevar. Eg snakkar om hjelp til
dei store og viktige tinga i liva våre: økonomi,
behov for å delta i arbeidslivet, sjølvutvikling,
behov for bustad, fellesskap, vener. Vi kan ikkje
ha overmenneske som skal finne løysingar for
undermenneske. Alle, på like fot, må arbeide
saman for å finne gode løysingar. Eg er livredd
for eit iskaldt samfunn. Fordi mange av bøkene

“Vi har
altfor strenge
kriterium i
Noreg for kva
som er nyttig
og verdig”
Arnhild Lauveng

- Var psykoseopplevingane dine ein reaksjon
på noko som skjedde i livet ditt, eller trur du at
du var disponert for psykisk sjukdom?
– Igjen: Er hovudverken arveleg, eller kjem
han av noko som har skjedd deg? Det er stadig fleire forskarar som meiner at schizofreni
ikkje er ein einskapleg diagnose. Personleg
trur eg at schizofrenien er arveleg hos ei lita
gruppe pasientar, og at han hos ei stor gruppe
pasientar kjem av barndomstraume. Det alle
veit, er at det ikkje finst eitt schizofreni-gen.
Det kan vere kombinasjonar, og det kan vere
meir genetikk enn traume. Det viktigaste er
at om det ikkje er éin diagnose, er det heller
ikkje éi årsak, og då heller ikkje berre éi korrekt
behandlingsform. Når kunnskapsgrunnlaget
er så dårleg som det er i dag, så er det einaste
forsvarlege å møte kvar pasient med audmjukskap og undring. Vi kan ikkje vite årsaka,
den er variert, då må behandlinga tilpassast
kvar einskild. Det er for mykje standardisert
behandling av alvorlege psykiske lidingar. Vi
må differensiere endå meir, på individnivå.

- Noko av problemet med traume er ikkje
berre sjølve traumet, men alt det du ikkje fekk
oppleve, som du gjekk glipp av. Det du ikkje
opplevde, kan også vere traumatisk: Ikkje å
få omsorg. Ikkje å bli møtt av andre vaksne.
Ikkje å få glede seg over noko. Norsk psykiatri
er forresten dårleg på å spreie glede. Men
forsking viser at traumatiserte treng glede.
Vi veit at god terapi, gledeopplevingar, kan
reparere skadde samband i hjernen. Det gjer
ikkje medisinane. Alle bufellesskap for vaksne i
Noreg treng glede og reparerande relasjonar.
- Er det for mykje medisinar i omløp
i norsk psykiatri?
– Ja. Eg seier ikkje at det ikkje skal vere medisinar. Og det er like gale ikkje å tilby medisinar
til dei pasientane som ynskjer det og har nytte
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- Men om vi ser på behandlinga av psykisk
sjukdom i Vesten dei siste 200 åra: Er ho
skrudd til mot at psykisk sjukdom er arveleg
eller miljøavhengig, eller båe delar?
– Det har gått i bølgjer. Det byrja med ein
moralistisk psykiatri, i tukthus og fengsel. Så
kom ein reaksjon: asyla. Ein ville gjere hyggelege ting for pasientane, byggje dei opp. Folk
skulle inn og behandlast. Dei skulle bli friske.
Dette gjekk gale, folk vart ikkje friskare. Så
kom medisinane på 1950-talet. Det var som ei
gåve. Folk kom ut av asyla, det vart rolegare på
avdelingane. Eit mirakel for dei som jobba på
dei store avdelingane. Så såg vi biverknadane:
I staden for å vere innestengde på asyl vart
pasientane innestengde i andre bustadar og i
eige hovud. Medisinar er slik, dei gjer folk rolegare. Men medisinar behandlar ikkje traume,
gjev ikkje gode relasjonar. Medisinar kan vere
nyttige i ein krisesituasjon. Men dei løyser ikkje
problemet ditt. Sjølv om du treng medisinar i
periodar, treng vi menneske, meiningsfulle aktivitetar, god og sunn mat, trening, å tale om kva
som har vore vanskeleg i livet, nye opplevingar.
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- Eg er oppteken av Lina i Emil-bøkene,
tenestejenta på garden der Emil bur. Ho er
stein dum. I dagens samfunn ville ho vore
unyttig. Men i sin samanheng var ho ein viktig
del av samfunnet og arbeidet på garden. Vi har
altfor strenge kriterium i Noreg for kva som er
nyttig og verdig. Det er skremmande å sjå at
stadig fleire blir definerte som unyttige.

- På 70-talet forklarte ein schizofreni med
høgt dopaminnivå i hjernen. Ein freista å justere dette med medikament. I dag er dopaminhypotesen erstatta av glutamathypotesen. Men
har vi justert behandlinga? Nei. Vi held fram
med å gje medisinar som regulerer dopaminnivået i kroppen. Det er absurd.
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mine er omsette, får eg bekymringsmeldingar
frå BENELUX-landa, der aktiv dødshjelp er
tillate. Eg var verkeleg ein kandidat til dette: Eg
var på sjukeheim som 24-åring, bidrog ikkje i
samfunnet, var unyttig, hadde det vondt veldig
lenge og ynskte sjølv å døy. Det ville nok vore
lurt å gje meg aktiv dødshjelp. Kanskje litt
dumt, sidan eg no er ein forholdsvis nøgd og
opplyst medlem av samfunnet. Poenget mitt
er at når vi definerer nokon som «dei andre»,
som utgrupper, så får du eit kaldare samfunn.
Stadig fleire blir gjevne opp, blir definerte ut.
Vi plasserer for mange menneske med langvarige psykiske lidingar i bustad for oppbevaring. Eit neste naturleg skritt er dødshjelp, om
dei sjølve ynskjer det. Eg talar om eldre, om
menneske med alvorleg sjukdom, psykiske
eller somatiske.

av det, som det er å tvinge medisinar på dei
som ikkje vil ha det. Men medisinbruken kunne
lett ha vore redusert. Vi må framfor alt ha fleire
fleksible løysingar. Alle pasientar kan ikkje vere
medisinfrie. Vi må ha fleire tiltak der folk får tid
til å trappe ned. Med gode tiltak rundt.
- Kvifor er det slik? Har ikkje behandlarane
og fagfolka tid til å spørje pasientane om
korleis dei har det, og kva pasientane sjølv trur
om kva dei treng? Om dei treng medisinar
eller noko anna?
– Dei har tida til å spørje, men ikkje tida til å
fylgje opp svaret. Somme tider kunne ein klart
seg utan medisinar, og heller hatt ein som
heldt deg i handa. Fått omsorg. Men det kostar
meir. Det er mykje fine medisinfrie tiltak, og
det er auka søkjelys på dette no. Men kva skjer
om pasientane no vil ha dette? Kva skjer om
alle dei som i dag går på medisinar, seier at dei
vil ha terapi, eller bu i eit døgnbemanna fellesskap, ha dyreassistert terapi eller musikkterapi?
Alt dette er fagleg forsvarlege tiltak. Men har vi
råd? Har vi tida? Det vil koste uendeleg mykje
meir enn det medisinane kostar. Det er tankevekkjande at vi kanskje brukar medisinar fordi
det er det billegaste.
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- Men om det skortar på tida, då er det jo heile
systemet som må riggast om?
– Ja. Spørsmålet er: Ynskjer vi som nasjon
å bruke meir pengar på menneske som har
opplevd grove overgrep? Dei vil kanskje aldri
bli lønnsame borgarar, dei er definerte som
unyttige. Er det greitt nok om dei har ein grei
nok omsorgsbustad, der dei blir medisinerte til
ro? Er vi framme då?
- Vi er alle opprørte over Dark Roomskandalen, alle overgrepa mot barna. Men kva
med dei i dag som opplevde dette som barn?
Kva behandling gjev vi dei? Vi ville gjort kva
som helst for desse barna den gongen, ville
vi ikkje? Men kva gjer vi for dei i dag, no som
dei er vaksne? Dei fortener ei meir høveleg
behandling. Dei fortener ein sjanse.
- Kva tenkjer du er psykiatrien i framtida?
– Eg trur at psykiatrien i framtida handlar om
noko heilt anna enn psykiatri. Psykiatri er ein
medisinsk vitskap. Psykiatrien kan ikkje løyse
problema knytte til menneskeleg samhandling.

Det har alltid eksistert menneske som har slite
med oppførsel, kjensleskadar, vonde kjensler,
relasjonar. Dei vil alltid finnast. Det vi treng, er
måtar å ta vare på kvarandre. Kortvarige eller
langvarige. Det kan handle om samtaleterapi,
traumereparering, ernæring, bustad, økonomi,
tilgang til jobb, førebygging av utanforskap.
Samhandling som inkluderer dyr, kulturelle
uttrykk. Einsemd er eit stort folkehelseproblem.
Kvifor er det ikkje møtestadar i samfunnet utan
diagnosekriterium? Kvifor er ikkje dei offentlege biblioteka opne på julaftan eller syttande
mai? Kvifor er det ikkje rom for menneskemøte
på dagar der mange er einsame?
- Psykiatrien i framtida bør ikkje konsentrere
seg om behandling av symptom, men om
respektfulle og heilskaplege tiltak bygde på
høg kompetanse for dei som strevar aller mest.
Då blir heile poenget med brukarmedverknad
sett i eit anna lys: Det handlar om at vi alle
samarbeider. Det er ikkje lenger nokon som
lagar tiltak som brukarane skal uttale seg om.
Det handlar om at vi saman finn løysingar på
dei problema vi menneske har. Ikkje at du skal
finne løysingar for meg. Men at vi saman finn
løysingar, for oss. 
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– Usynlige i fagutviklingen, men ikke
på venterommene
Lena Beathe Arneberg
Benedicte Langseth

– Mennesker med annet verdisett, kulturell
bakgrunn eller tro kan få dårligere hjelp dersom vi bruker oss selv som utgangspunkt uten
å være bevisst på egne kulturelle og faglige
preferanser, sier Judith van der Weele.
Hun er psykologspesialist med spesialfelt vold,
traumer og kultur og er en ettertraktet foredragsholder. I sitt arbeid de 10 siste årene har
hun hatt spesielt fokus på utredning i minoritetsfamilier og utvikling av kulturkompetanse
innen psykisk helsevern og barnevernstjenesten. Til daglig jobber hun som sakkyndig.

«IKKE MOTIVERT FOR BEHANDLING»

En assimilerende behandling gjennomsyrer
tjenestene i psykisk helsevern i dag, mener
hun, og viser til at det konkluderes med at
mange klienter med minoritetsbakgrunn ikke
er motivert for behandling – og derfor henvises
til 1.-linjen, framfor å få et behandlingstilbud
som passer dem.
Arbeidspress i systemet og et anbudssystem
som gjør at det ikke nødvendigvis er de beste
tolkene som blir tatt i bruk, er blant barrierene
hun ser på området i dag.
– Minoritetene er usynlige i fagutviklingen,
men ikke på venterommene.
– Vi mangler ledere som kan gjøre rede for
kultursensitiv praksis, vi har ikke systemer som

NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE

– En av utfordringene vi ser i tjenestene i dag
er at vi ofte gir andre det samme tilbudet som
vi hadde ønsket å motta selv, og tror at vår måte
å se verden på er universell. Vi er rigget til å gi
hjelp til de vi kjenner best og som ligner oss.
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Er klienten «ikke motivert for behandling» eller har
han/hun en annen forståelse av hva god hjelp er?
Judith van der Weele etterlyser mer kultursensitiv
tilnærming til pasienter med minoritetsbakgrunn
i psykisk helsevern – og deler noen konkrete tips.
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Tekst
Foto

legger til rette for å heve kompetanse på området og ansatte får ikke med seg ferdighetene
som trengs gjennom utdanningen, fortsetter
hun, og understreker at det for eksempel ikke
er nok å oversette en brosjyre dersom den ikke
har kulturelle tilpasninger.
KULTURSENSITIV PRAKSIS

Det er hjelperen som må gå den ekstra mila
i relasjonsbygging, og ta utgangspunkt i
klientens verdisett og kommunikasjonsstil i en
kultursensitiv tilnærming.
Det innebærer å forsøke å forstå klientene
ut fra deres egne premisser, uten å bruke sin
egen virkelighetsoppfatning som målestokk,
og samtidig unngå å overforenkle det kulturelle fokuset.
– Et kulturperspektiv handler om majoritetens
møte med minoriteten, og i Norge har vi vist at
vi kan lykkes med kultursensitiv praksis overfor
andre minoriteter tidligere.
– Norge har for eksempel lang erfaring med
gjennomarbeidede og godt tilpassede tilbud
for blant annet kvinner, menn, eldre og skeive,
fortsetter hun.
Van der Weele trekker fram noen eksempler
og råd for god kultursensitiv praksis:
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• I vestlig kultur er det vanlig å mene at det
hjelper å snakke åpent og ærlig ut om
vanskeligheter. Imidlertid er det mange som
mener at samtaler tvert imot forverrer lidelsen, og at tabubelagte temaer skal behandles med diskresjon. En god hjelper jobber
mer med relasjon, løsninger, hva som trengs
og snakker mindre om sykdom.
• Mange sier at livet ligger i Guds hender, eller at skjebnen styrer. I skjebnefokusert hjelp
vil man støtte klagen og gi gode råd fremfor
å fokusere på mestring. Hjelperens viktigste
rolle er da å være en oase. Man mottar og
henter krefter heller enn å repareres.
• I mange tradisjoner betyr handlinger betyr
mer enn ord. Smerte kan vises i kroppsspråk, handlinger og fysiske plager. En god

hjelper leser situasjonen og har en framgangsmåte som preges av ”å være” og av
gode symbolske handlinger.
• I en vestlig profesjonalisert kontekst er tillit
noe som i stor grad knyttes til yrkesrollen.
Mange steder i verden er tillit derimot noe
som bygges ved å ha en personlig relasjon
over tid.
• Kultur former også våre oppfatninger av hva
som er trøst og god omsorg. Ved å prøve å legge merke til det familien allerede
gjør, kan du få en god pekepinn på hvilke
reguleringsformer familien verdsetter. Hva
har familien som tradisjoner når det gjelder
støtte? Nærvær, mat, eller samtaler?
• Vestlig kultur har ofte en direkte kommunikasjonsform som kan oppleves uhøflig, og
et større individfokus som ikke inkluderer
familie. Det kan gjøre det vanskelig å hjelpe
mennesker med dilemmaene de har knyttet
til for eksempel plikt overfor familie. 
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Dødeligheten blant mennesker med schizofren lidelse
er over fire ganger høyere enn for normalbefolkningen.
– I stedet for å si «Vi kan ikke redde alle» må vi spørre oss
«Hvordan kan vi redde flere?» sier Tove Gundersen i
Rådet for psykisk helse.

Hvordan forebygge
overdødelighet ved alvorlig
psykisk lidelse?
Tekst og foto

Lena Beathe Arneberg

Pasienter med alvorlige og langvarige psykiske
lidelser har i gjennomsnitt 20 år kortere levetid
enn resten av befolkningen. I løpet av seks år
mister 10.000 mennesker med schizofrene
lidelser livet for tidlig.
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De dystre tallene for overdødeligheten i psykisk helsevern var bakteppet da Hjernerådet
og Nansen Neuroscience Network inviterte til
temakvelden «Noen dør 20 år for tidlig. Må vi
akseptere det?» på Litteraturhuset i Oslo i mai.
Arrangementet tok sikte på å belyse hvordan
hjerneforskning og psykiatere kan bidra til å
øke forståelsen for psykiske lidelser og foreslå
tiltak for å redusere dødeligheten.
Psykiske lidelser har også somatiske konsekvenser, og ved psykisk lidelse ved kroppslig
sykdom mangedobles antall sykemeldinger,
komplikasjoner ved somatiske plager/sykdommer og risiko for død.

SKRIVES UT TIL INGENTING

– Fra 2008 til 2015 begikk 1.910 mennesker
som var i kontakt med psykisk helsevern selvmord. Det tilsvarer ti fulle fly som skulle styrtet
uten at noen overlevde. Tar vi alvoret innover
oss? sier Tove Gundersen, generalsekretær i
Rådet for psykisk helse.
Gundersen oppsummerte status og nødvendige tiltak for pasienter med alvorlige og
langvarige psykiske lidelser som representant
for 30 organisasjoner i feltet, blant annet flere
bruker- og pårørendeorganisasjoner.
Hun viser til dårlig oppfølging av medikasjon
og feil- og overmedisinering, manglende
informasjon og medbestemmelse, manglende somatisk oppfølging, behovet for hjelp til
å komme i fysisk aktivitet og røykeslutt og at
pasientene trenger bedre støtte i kritiske overganger, blant annet etter utskrivning.
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– Mange pasienter skrives ut til ingenting,
og tar sitt eget liv i ukene etter.
– Vi har fra før identifisert disse kritiske områdene, så hvorfor gjør vi ikke mer? spør hun.
Gundersen har også flere års arbeidserfaring
fra spesialisthelsetjenesten. Hun mener avstanden mellom beslutningstakere og praksis er
for stor, at det er problematisk at det ikke får
konsekvenser når helseforetakene ikke følger
oppdragsdokumentet og at bedre økonomiske
rammevilkår i tjenestene er nødvendig.
Hun mener det også må jobbes med språket
ute i tjenestene.
– I stedet for å si “Vi kan ikke redde alle” bør
vi spørre oss “Hvordan kan vi redde flere” sier
hun.
HELE PASIENTEN MÅ UNDERSØKES

Overdødeligheten er stor for pasienter med
schizofrene lidelser, som har en gjennomsnittsalder ved død på 62 år. Risikoen for tidlig død
økes betraktelig i kombinasjon med problematisk rusbruk.
Leder av Norsk psykiaterforening, Ulrik Malt,
mener det er en tendens til overpsykologisering av schizofreni.
– Dette er ikke bare en psykisk lidelse, men
noe som rammer hele organismen. Det får
betydning for dødeligheten, sier han.
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Malt viser til at det er påvist endringer og avvik,
også før oppstart av medikamentell behandling, på blant annet lunge, tarm, øyne, immunfunksjon og hud hos pasienter med schizofrene lidelser.
– Mange pasienter forteller ikke om legemlige symptomer. Vi kan ikke bare forholde oss
til psykiske symptomer. Hele pasienten må
undersøkes, og da trenger vi kompetente og
tilgjengelige leger og psykiatere. Vi må forstå
og sette inn tiltak flerdimensjonalt, sier han.
RISIKO FOR HJERTE- OG KARSYKDOMMER

Dårlig egenomsorg og kombinasjonen av den
psykiske lidelsen i seg selv, usunn livsstil og

negative virkninger av antipsykotika, bidrar til
økt risiko for diabetes og hjerte- og
karsykdommer, påpekte avdelingsoverlege og
psykiater Petter Andreas Ringen.
– Samtidig leverer vi dårligere helsetjenester til
denne gruppen pasienter enn andre, sier han.
Han framhever røykeslutt som det han tenker
er mest effektfullt av flere viktige enkelttiltak for
å forebygge overdødeligheten.
Mangel på kunnskap hos helsepersonell og
kompetanse, uklare ansvarsforhold og tjenester som avhenger av at pasienten selv må
oppsøke hjelp, er barrierene han ser i tjenestene i dag.
– Det er også manglende kontakt og samarbeid spesielt mellom psykiatri og somatikk
og mellom kommunen og spesialistehelsetjenesten. Vi har ikke gode nok systemer for
kommunikasjon, sier han.
I pakkeforløpene innen rus og psykisk helse er
det standardiserte krav til at pasientens somatiske helse skal følges opp som en integrert del
av behandlingen.
– Jeg tror pakkeforløpene vil bidra til økt
fokus på somatikken ved psykiske lidelser, men
det er ikke tilstrekkelig i seg selv. Vi må gjøre
mer, sier Ringen.
Arrangementet var støttet av tre
legemiddelfirmaer. 
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dødeligheten for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
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rundt hvilke tiltak de mener er nødvendige for å redusere
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Petter Andreas Ringen og Ulrik Malt delte sine refleksjoner

LEVERT
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (til høyre) ba om å få rådene fra
Toppmøte 2019 så fort som mulig. I mai ble de levert til Helse- og omsorgsdepartementet av seniorrådgiver og forsker, Arnhild Lauveng (til venstre),
daglig leder Hilde Hem og seniorrådgiver og prosjektleder Tormod Klovning.
Anbefalingene fra konferansen er basert på en kvalitativ innholdsanalyse av
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de skriftlige referatene fra de 10 ulike bordene.

Anbefalingene er basert på en kvalitativ innholdsanalyse av de skriftlige referatene fra de
ti ulike bordene. Analysen er gjort av Arnhild
Lauveng ved hjelp av N-Vivo analyseprogram.
FAGLIG ORGANISERING AV HELSETJENESTEN

• Stabile og trygge relasjoner. Trygge relasjoner er helt avgjørende for å behandle disse
pasientene. Da må tjenestene tilrettelegges
for dette, med nok kompetanse, nok veiledning, små team, ikke for mange mennesker
rundt hver pasient, god samhandling og
langvarige, intensive tilbud, gjerne med
oppsøkende tjenester.

• Best kompetanse nærmest pasientene med
mest alvorlige problemer. Det er et stort
behov for bedre og faglig sterkere tjenester
for de sykeste pasientene, og med mye mer
spesialistkompetanse nærmest disse pasientene. Noen foreslår å overføre spesialisthelsetjenesteansvaret for disse pasientene
til kommunene, fulgt av øremerkede midler.
• Tid og forutsigbarhet. God behandling og
gode relasjoner krever kontinuerlig og intensiv kontakt over lengre tid. Det er viktig å
lage systemer som gjør at samme personell
kan følge personen over tid, og i ulike faser,
uavhengig av tjenestenivå. Det er mangel
på langtidstilbud med tilstrekkelig kompetanse.
• Samhandling. Det er nødvendig med mye
bedre samhandling innad i tjenestene,
mellom tjenester på samme nivå, og mellom
tjenester på ulike nivå. Individuell plan må
brukes mer aktivt og kompetent. Det er be-
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Her er anbefalingene som fremkom gjennom
dialog mellom de 100 deltagerne på møtet.
De representerte blant annet sentrale pårørende- og brukermiljøer, utdanningsinstitusjoner,
fagorganisasjoner, forskermiljø, Helsedirektoratet og ansatte på ulike nivå i tjenestene.
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Det trengs bedre faglig organisering av tjenestetilbudet
til personer med langvarig og alvorlig psykisk sykdom.
Det trengs mer vektlegging av relasjoner, langtidstilbud
og forutsigbarhet, og det er viktig med best
kompetanse nærmest de sykeste pasientene.
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Anbefalinger
basert på
Toppmøte 2019

hov for personlig ombud/koordinator som
kan følge personen gjennom systemene.
• Fleksibilitet og tilgjengelighet. Det er
nødvendig med fleksible tjenester, tilpasset pasientenes individuelle behov. Det er
stort behov for flere tjenester med bedre
tilgjengelighet for denne gruppen, inkludert
lavterskeltilbud og oppsøkende tjenester.
Det er også behov for utvikling av nye tilbud, tilpasset disse pasientgruppene. Dette
inkluderer tilgang på spesialisert kompetanse utenom normalarbeidstid.
KOMPETANSE

• Faglig kompetanse. Det er behov for bedre
faglig kompetanse, særlig nærmest pasientene, men også i spesialisthelsetjenesten.
Det savnes særlig kompetanse om traumer,
somatisk behandling og ROP-lidelser. Det er
nødvendig med mer kunnskap om, og rutiner for, forsvarlig bruk av medisiner, medisinfrie og medisinreduserte tilbud, også i
kommunehelsetjenesten og i akuttilbud.
• Personlig kompetanse. Det kan være
krevende å behandle traumatiserte og
syke pasienter, og det er behov for mer
oppmerksomhet på personlig egnethet og
holdninger hos de ansatte. Bedre veiledning er nødvendig, også i kommunehelsetjenesten. Alle utdanninger må legge mer
vekt på å utdanne gode omsorgspersoner.
LEVE ET LIV
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• Bolig, økonomi, ernæring. Livet er mye mer
enn sykdom, og det er behov for ansatte
som kan se hele mennesket i lys av sine
ressurser og livshistorie. Det er behov for
bedre boliger, mer kompetanse hos de
ansatte i boligene, bedre økonomiske støtteordninger og økt oppmerksomhet
på behov for hjelp i dagliglivet.
• Aktivitet og nettverk. Det er stort behov for
hjelp og tilrettelegging for å leve et aktivt
og meningsfullt liv, og vi trenger bedre
ordninger for utdanning og hjelp til tilpasset arbeid. Integrering i lokalmiljøet og
fritidsaktiviteter, gjerne i samarbeid med
frivillige organisasjoner, er viktig. Det trengs

også lavterskeltilbud og møteplasser som
er trygge og inkluderende nok for disse
pasientene.
• Brukermedvirkning. Det er viktig at de
ansatte ser hele mennesket, legger til rette
for fleksible og tilpassede tilbud, og at personen får velge mellom ulike behandlingsformer. Samtidig kan det for noen personer
være nødvendig at hjelperne har en aktiv
rolle, og det er viktig at brukermedvirkning
ikke blir en unnskyldning for likegyldighet.
• Familieperspektivet. Det er viktig med
samarbeid med, og oppfølging av, pasientens familie og nettverk, både for å kunne
gi bedre hjelp til pasienten, og for å støtte
familien.
PRAKTISK ORGANISERING
AV HELSETJENESTEN

• Byråkrati. Det er viktig med gode rutiner
slik at de sykeste pasientene automatisk får
det de har krav på. Samtidig må ikke unødig
byråkrati, papirarbeid og rigide rutiner vanskeliggjøre godt, pasientnært og fleksibelt
arbeid.
• IT, kommunikasjon. Det er behov for bedre
tekniske løsninger for samhandling mellom
tjenester.
• Prioriteringer og kapasitet. Kapasiteten
må bli bedre, og det er nødvendig at de
sykeste pasientene prioriteres, også når det
gjelder behandling og tilgang på spesialister. Det er behov for øremerkede midler
og konkretisering av hvem som har ansvaret for disse pasientene. Konkrete forslag
er: Endring/fjerning av foretaksmodellen,
spesialisthelsetjenestetilbud i kommunene
for denne gruppen og flere langtidsplasser i
døgnrehabilitering. 

Publikasjoner
De fleste av våre utgivelser er gratis å laste ned, men noen må kjøpes via
www.erfaringskompetanse.no/nettbutikk/
Ta kontakt på bibliotek@erfaringskompetanse.no om du har spørsmål.

Forfattere: Trude Klevan, Tommy Lunde Sjåfjell, Marit Borg og Bengt Karlsson.
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DET ER LITT SOM ET
EGET SPRÅK
Hensikten med denne
rapporten er å utforske
og beskrive erfaringsbasert kunnskap som
fenomen slik erfaringsmedarbeidere forstår og
ordlegger det i sitt
samarbeid med brukere
og pårørende.

Hva har du
skrevet om meg?

75,-

JOURNAL OG
EPIKRISE. HVA HAR
DU SKREVET OM
MEG?
Dette heftet inneholder
enkel og lettfattelig
informasjon om journaler
og epikrise til både
helsearbeidere, pasienter
og pårørende.

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen
psykisk helse

Hvem skal vite?

50,-

TAUSHETSPLIKT.
HVEM SKAL VITE?
I dette spennet mellom
situasjoner hvor taushetsplikten er absolutt, og situasjoner hvor det finnes
unntak (lovbestemte eller
etter tillatelse), kan det
oppstå misforståelser,
både hos helsearbeidere
og hos pasienter, om hva
som er lov og hva som
ikke er lov.

50,TVANG OG SAMTYKKE
Det nye, innenfor psykisk
helsevern, er at pasienter
som har samtykkekompetanse har rett til
å godta eller nekte at
en ny behandling skal
startes opp.

NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE

Erfaringsmedarbeideres
forståelser og bruk av
erfaringsbasert kunnskap
i samarbeid med brukere
i psykisk helse- og
rustjenester.

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen
psykisk helse

Taushetsplikt

«Det er litt som
et eget språk»

Journal og epikrise

NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE
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ANTOLOGIEN “LEVD LIV”
Vi arbeider for at erfaringsbasert kunnskap fra brukere
og pårørende må integreres i god praksis. I boka
bidrar artikkelforfatterne til å tegne et bilde av det
feltet vi arbeider innenfor. Vi har bidrag fra brukere,
pårørende, forskere og behandlere.

VEIEN VIDERE

2019

249,-

Vi arbeider for at brukeres og
pårørendes erfaringer skal tas
i bruk i tjenestene på psykisk
helse- og rusfeltet. Det gjør
vi ved å samle, systematisere
og formidle bruker- og
pårørendeerfaringer.
Vi jobber tematisk og prosjektbasert med
kunnskapshull som avdekkes i kontakten med
enkeltpersoner, brukermiljøer, interessegrupper
og fag- og forskningsmiljøer.
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erfaringskompetanse.no

Erfaringsbasert kunnskap kan bidra til
gode individuelt tilpassede tjenester, og til
videreutvikling av tjenestene på systemnivå.

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse
innen psykisk helse

facebook.com/
erfaringskompetanse
twitter.com/erfaringskomp
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VEIEN VIDERE

2019

SAMARBEIDSPARTNERE,
TOPPMØTE 2019

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse
innen psykisk helse
Postboks 298 Sentrum
3701 Skien

Besøksadresse
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