
Aktivitetsguiden 2018 
 For pasienter, pårørende og ansatte
 ved Avd. for Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Avd. for TSB, BUP døgn SI Sanderud,  

og DPS Elverum-Hamar
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 Ansvarlig

n Enhet for kultur og helsefremmende 

arbeid 

Avd. for Akuttpsykiatri og psykose- 

behandling, SI Sanderud 

 Kontakt oss

Om du ønsker mer informasjon kan du 

 kontakte personalet på enheten, eller:

n Edel Hoelstad 

Telefon 909 84 363 

edel.hoelstad@sykehuset-innlandet.no

n Line Merete Libak 

Telefon 91 63 74 51 

line.merete.libak@sykehuset- 

innlandet.no

Vi kan også være behjelpelige med å finne 

andre aktiviteter/kontaktpersoner etter den 

enkeltes ønsker og behov.

 Deltagelse etter utskrivelse?

Sykehuset/DPS samarbeider med  kommuner 

med tanke på at man kan delta på de samme 

aktivitetene om man er på sykehuset eller 

hjemme. 

Vi kan være  behjelpelig med å kontakte  

psykisk helsetjeneste eller kulturkontoret i 

kommunen for avtale. 

På nettsiden www.kulturnettverk.no finner 

du en oversikt over tilbudene på tvers av 

kommunene, hva som fins i hver enkelt  

kommune, samt kontaktpersoner.

Utarbeidet og utgitt av: Enhet kultur og helsefremmende arbeid, Avdeling for Akuttpsykiatri og  

psykosebehandling, SI Sanderud. 13. utgave, januar 2018.
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Kultur og aktivitet har mange hel-

segevinster samtidig som det kan gi 

mening og innhold i hverdagen.

På Sanderud har vi ulike aktivitetstilbud,  

arenaer og utstyr. I denne brosjyren finner du 

en oversikt over dette. Mange av tilbudene 

kan også benyttes etter utskrivelse. 

Hver enhet har også egne tilbud i tillegg.

Aktiviteter og arenaer på Sanderud  s.4

Aktiviteter og arenaer på Løbakk  s.5

Braset- hytte    s.6

Blaarud kultur og aktivitetshus s.7

Adgangsordninger   s.10

Utstyr til utlån    s.11

Verdt et besøk    s.11

Løyper og stier rundt Sanderud  s.12

Tilbud i nærområdet   s.13 

Kulturnettverket Innlandet   s.14

Sagatun Brukerstyrte senter  s.14

En kilde til bedre livskvalitet   s.15

Vårt kultur- og aktivitetstilbud

b14469
Notat
bytte ut dette bilde med vedlagt bilde med navn "golf"



4

 Yoga

Medisinsk yoga en dag i uka, mandager kl. 

12.00-13.15 på Blaarud.  

Instruktør: Mitra Kiandad, medisinsk yoga- 

terapeut.

n	 Påmelding på forhånd til  

Trine S. Lodgaard, tlf. 477 09 799. 

 Treningsrom og gymsal

I bygg 43 fins et treningsrom og en liten 

gymsal. Treningsrommet har apparater for 

utholdenhets- og styrketrening. 

Treningsrommet

n 09.00-15.00: Reservert for pasienter 

sammen med ledsager. Utlån på timebasis. 

Reserveres via kalender i outlook.

n 07.00-09.00/15.00-17.00: For ansatte.

n 17.00-21.00: For alle.

Gymsalen

n Kan benyttes mellom 07.00 og 21.00. 

Reserveres via kalender i outlook. 

 Festsalen 

Festsalen kan brukes som gymsal, og vi har 

diverse utstyr til disposisjon: baller til ulike 

ballspill, terapiballer, innebandyutstyr, rulle-

brett, innebowling o.l finnes i utstyrsrommet.

n Bestilling hos husøkonom: tlf. 625 81 601

 Ballspill 

Det er volleyballnett på plenen bak snekker-

verkstedet (bygg 5 ) og på plenen utenfor 

kantina (bygg 8). Små fotballmål finner du 

bak snekkerverkstedet, og en basketballkurv  

ved bygg 43.

 Turstier og gapahuk

Kortere og lengre stier er blitt ryddet rundt 

og over åkeren mot Svartelva. Her kan du 

oppleve naturen gjennom årstidene og nyte 

roen fra benkene langs stiene. Se løypekart 

på side 12. Ved furulunden er det satt opp 

en gapahuk hvor det er mulig å tilberede mat 

på grill/bål. 

 Aktivitetsdager 

Gjennom året arrangeres det ulike aktivitets- 

dager på Sanderud og Braset, hytta i Vangs-

åsen.

 Sanderud kapell

Kapellet ligger i bjørkelunden i utkanten av 

sykehusområdet. Det er anledning til å bruke 

det som stille rom, eller bare se seg om. 

 Ansatte kan hente nøkkel i resepsjonen. 

n Gudstjeneste annenhver torsdag 17.30 

n Konsert ca en gang i måneden 

n Sykehusprest: Margit Husevåg,   

tlf 478 99 763

 Frisbeegolf

Bane med 6 frisbeegolfkurver er satt opp på 

Sanderuds område. Her gjelder det å kaste 

frisbeen i kurven med så få kast som mulig, 

fra et gitt utslagsfelt. Blaarud har kart over 

løypa og frisbeer til utlån.

Aktiviteter og arenaer på Sanderud
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 Turstier og gapahuk

Ca 1,5 km fra Løbakk har pasienter og per-

sonalet laget gapahuk. Det er også mange 

turmuligheter i kulturlandskapet langs veier 

og stier. 

 Aktivitetsrom / treningsrom

I første etasje ligger et allrom med mulighet 

for å drive ulike hobbyaktiviteter. Her fins 

også fotballspill, bordtennisbord og noen 

treningsapparater, bl.a. sykler.

På Løbakk

Blaarud møteplass og kulturhus

Kafe, bibliotek, musikkrom, ulike aktiviteter. 

Se side 7.

Braset

Hytte i Vangsåsen, se side 6.

b14469
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Braset – hytta vår i Vangsåsen

Braset er en flott, restaurert hytte som ligger 

i fine omgivelser i Vang. Hovedhytta har 

kjøkken med innlagt vann, oppvaskmaskin 

og det meste som trengs av kopper og kar. 

Diverse brettspill og kortspill finner du i stua. 

Lille Braset ligger ved siden av hovedhytta og 

har ei koselig stue og kjøkken. Det er ikke 

innlagt vann, men det står vann i kanne der, 

samt kaffetrakter, vannkoker, vaffeljern og 

kopper og asjetter. I enden av uthuset er det 

bygget på bad med vannklosett. 

n Reservering i outlook, Braset og Lille Braset 

hver for seg.

 Sommeraktiviteter

Fottur på ridestiene, volleyballbane, kubbe-

spill, hesteskokasting, badminton. Braset har 

fine grillplasser, både rett utenfor hytta og 

på en høyde ovenfor hytta. I skogen rundt er 

det et rikt fugle- og dyreliv. 

 Vinteraktiviteter

Skiløypa fra Gåsbu går via Braset og videre 

nedover til Løbakk og Hamar.

 Arrangementer

Ulike aktivitetsdager iløpet av året:

n Aktivitetsdag med laserskyting, volleyball, 

diverse spill og grilling i juni.

n Elgjakt. I oktober kan du bli med et elg- 

jaktlag å få historier og informasjon om 

jakt, bli med ut på elgpost, samt delta på 

bearbeiding av kjøtt.

n Julestemning rett før jul med sylte og 

lefse, julesanger

b14469
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 Åpningstider

Mandag kl.14.00-15.30 

Tirsdag stengt  

Kvalifiseringsprogram for påmeldte  

kl.08.30-15.30

Onsdag og torsdag kl.14.00-19.30

Fredag kl.11.00-14.30

På Sanderuds interne «dette skjer»  

annonseres ukentlig program.

Velkommen inn til Blaarud

På en høyde i utkanten av Sanderud ligger 

Blaarud (bygg 9). Bla om for å se hva huset 

inneholder og alle aktivitetene du kan være 

med på her. 

Etter avtale kan Blaarud benyttes til kurs, 

møter eller samvær både i og utenom 

åpningstidene. Pasienter i følge med 

ansatt kan besøke Blaarud også utenom 

åpningstidene. Nøkkel lånes på Servicetorget/ 

Enhet for utredning, bygg 5, når 

Servicetorget er stengt.
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Blaarud kultur og aktivitetshus – en møteplass for inspirasjon og aktivitet

 Huset

 På Huscaféen selger vi kaffe, te, brus, vafler 

og diverse kioskvarer. Hver fredag kl. 11.00-

13.00 selges det hjemmelaget suppe og rund-

stykke til kr. 30,-. Vi har betalingsterminal.

PC med Internett står tilgjengelig for bruk. 

Biblioteket finner du i andre etasje. Her kan 

du låne bøker og blader. Blaarud abonnerer 

på aviser du kan lese mens du er på besøk.

Musikkrommet ”Mikken” finner du ute i 

stabburet.Her kan du både høre på musikk 

og spille musikk selv. Trommesett, gitar og 

keyboard står klart til bruk. 

Vi har rom og utstyr for kreative aktiviteter 

både inne og ute.

Utlån av sykler som sommeren og sparker 

og truger om vinteren.

Alt dette kan du benytte i Blaaruds åpnings-

tider!

Ta kontakt med Blaarud for mer informasjon, 

Trine S. Lodgaard: 477 09 799 

Normann Høgset: 907 59 888

 Faste grupper og aktiviteter

Medisinsk Yoga

Mandager kl. 12.00-13.15. Instruktør: Mitra 

Kiandad, intensivsykeplseier og medisinsk 

yogaterapeut. gjennom yoga kan du Lindre 

smerte, dempe uro og stress, styrke kjerne-

musklatur og øke kunnskap og bevissthet 

om pusten og egen kropp som verktøy for 

bedringsprosess og egenutvikling. 

Påmelding på forhånd, tlf. 477 09 799  

(Trine S. Lodgaard)

Jamaften og band

På Mikken arrangeres det jevnlig jamaften 

ledet av musiker. Alle som vil prøve å spille er 

velkomne. Ingen påmelding.

”Tøft stabbur” er husbandet til Blaarud, som 

har faste øvinger.

Musikktreff

Allsang med musikkterapeut Guro M. Sol-

bakken fredager kl. 13.00-13.30. 

Åpent for alle. Ingen påmelding.

b14469
Gjennomstreking

b14469
Innsatt tekst
Torsdager kl. 12.30- 14.00.

b14469
Gjennomstreking

b14469
Innsatt tekst
Lyttegruppe og jam

b14469
Gjennomstreking

b14469
Innsatt tekst
På Mikken har musikkterapeut Adrian W. Drøsdal lyttegruppe og jam på onsdager. 



9

Blaarud kultur og aktivitetshus – en møteplass for inspirasjon og aktivitet

Kreativ aktivitet

Onsdager kl. 17.00-19.00. Ulike kreative  

aktiviteter, som toving av ull, maling, lino-

trykk og lage ting av betong. Her kan du bli 

med å utfordre kreativiteten og prosessen i å 

lage noe. Aktiviteten holdes av Trine.  Ingen 

påmelding.

Friluftsgruppe med foto

fredager kl. 10.30. Oppstart i mars 2018. 

Enkelt friluftsliv i nærmiljøet. Ledes av Trine 

(Blaarud) og Eva (erfaringskonsulent).

Skriveverksted 

Liker du å skrive? Har du noe liggende du 

ønsker å få veiledning på, eller har du lyst til 

å begynne å skrive? Møt opp og se om skri-

veverkstedet er noe for deg. Det kreves ingen 

forkunnskaper.

n Arrangeres en mandag i måneden  

kl 17.00–19.00. Veileder er forfatter Kjersti 

Bronken Senderud. Åpent for nye delta-

gere ved oppstart i januar og august.

Bibelgruppe 

Arrangeres annenhver torsdag. Samtale og 

sang/musikk. Ledes av sykehusprest Margit 

Husevåg. Ta kontakt med presten på forhånd 

om du ønsker å delta. Tlf. 478 99 763

Visegruppe

Synger sammen annenhver mandag. Ledet 

av Hamar kommune, men er åpen for alle.

 Kvalifiseringsprogram

Blaarud kan ta imot deg som ønsker å ha 

en fast praksisplass. Dette er tenkt som en 

kvalifisering til arbeid, skolegang, videre ar-

beidstrening eller hverdagsmestring. Arbeids-

oppgaver og arbeidstid avtales ut fra den 

enkeltes ressurser og ønsker.

 Andre arrangementer

Jevnlig arrangeres det konserter, kunstutstil-

linger, ulike kurs, loppemarked, juleverksted 

og Blåmesse. Blaarud er også startpunkt for 

turstier som går langs Svartelva og videre 

innover skogen.

b14469
Gjennomstreking
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Adgangsordninger

 Museer og galleri

Gratis inngang

Sanderud har ordnet gratis inngang mot 

framvisning av ID-kort for ansatt på:

n Skogmuseet, Elverum

n Klevfoss industrimuseum, Ådalsbruk

n Sørlistøa fløtermuseum, Osen

Rabattert inngang

Sanderud har avtale om redusert pris på 

 inngangsbillett (honnør) mot framvisning av 

ID-kort for ansatt på:

n Hedmarksmuseet på Domkirkeodden, 

Hamar (gjelder ikke under Middelalder- 

festivalen)

n Det nye Norske Jernbanemuseum, Hamar 

n Prøysenhuset, Rudshøgda 

ansatte får honnørrabatt ved fremvisning 

av ID- kort, kr. 85,-. Pasientene betaler full 

pris med mindre de har honnørbevis,  

kr. 115,- (kr. 110,- i gruppe over 10 stk.)  

Hvis pasienten har ledsagerbevis får hun/

han med seg en ledsager gratis.

 Billetter til arrangementer

Vi har sesongbilletter til hjemmekampene 

til Ham-Kam fotball, Storhamar håndball og 

Storhamar Hockey. Reserveres og lånes ut for 

en og en kamp. Fra Teater Innlandet får vi 

gratisbilletter til prøveforestillinger på deres 

oppsetninger. Vi deler også ut billetter til 

ulike kulturarrangementer og festivaler.

 Hamar kino

Aktuelle institusjoner i regionen kan kjøpe 

rabatterte billetter for klienter og ledsagere 

når kinobesøket er en del av tilbudet tilknyt-

tet institusjonen. Det forutsettes at billetter 

kjøpes samlet og at det forevises legitimasjon 

utstedt av institusjonen, evt  rekvisisjon ved 

fakturering.

Rabattert pris følger pris for honnørbilletter. 

 Ledsagerbevis

Ledsagerbevis gir deg anledning til å be med 

deg en person som får betalingsfritak på 

mange ulike aktiviteter. Aktivitetene er for 

eksempel kino, konserter, teater, idrettsan-

legg, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker 

og museer. 

Kriterier for tildeling av ledsagerbevis er noe 

ulik fra kommune til kommune, men er ofte 

at man har behov for bistand for å ta seg ut 

på aktiviteter. Du må søke på eget søknads-

skjema. 

n For mer informasjon om ordningen, ta 

kontakt med ditt lokale kulturkontor eller 

Enhet for kultur og helsefremmende  

arbeid.

b14469
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Det er mange fine steder å besøke, for na-

turopplevelser, kulturopplevelser, som delta-

ger eller tilskuer. Her er noe av det som fins 

i nærmiljøet:

n Tjuvholmen 

n Domkirkeodden

n Greveløkka (ski, skøytebane og akebakke)

n Jernbanemuseet

n Utvandrermuseet

n Ottestadstien

n Bangsberget

n Mjøsgårdene; www.mjøsgårdene.no

n Mosjømarka/Rokosjøen

n Vollkoia

n Furuberget/Hedmarkstoppen

n Teater Innlandet

n Riksteatret

n Bibliotekene i nærområdet

n Kino

n Festivaler (Hamar music festival, Kirsten 

Flagstad, Middelalderfestivalen osv)

n Galleri Gaalas

n Løiten lys/Galleri Munch

n Galleri Vikerødegården

n Galleri AG

n Bowling

n Vegmuseet på Øyer

n	Kunstbanken

n	Ilsengstiene

Verdt et besøkUtstyr til utlån
 Kanoer og kajakk

Står på tilhenger i garasje på Sanderud, klare 

til bruk. Redningsvester følger med.

Reserveres i outlook. For annet utstyr ta 

kontakt med Enhet for kultur og helsefrem-

mende arbeid.

 Gamme

Til bruk for aktivitet i skog og mark.

 Kart og kompass

Ti kompass til utlån, samt ark med kort 

 innføring i kompasskurs og lesing av kart. 

Tips: Turorienteringsposter henger ute hele 

sommeren.

 Sjakkutstyr for turnering

5 brett, brikker og klokker. 

 Utlån 

På Blaarud kan du låne sykkel, spark og  

truger.

n For reservering av utstyr: Enhet for kultur 

og helsefremmende arbeid.
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Det er fine turstier rundt Sanderud. Langs 

stiene finner du også en gapahuk, bålplass, 

benker på steder med ro og utsikt, samt et 

yrende dyreliv. På tavler langs stiene henges 

det ukentlig ut quiz- spørsmål, med start ved 

bygg 14 og mål på Blaarud.

Løypelengder og tegnforklaring

n 1,5 km = Orange løype

n 3 km = Orange + blå løype

n 5 km = Orange + litt blå + hvit løype

n Gule ringer = steder du kan gå inn i løy-

pene

n Rosa løype fører til Ottestadstien

 - løypene er ikke merket

Løyper og stier rundt Sanderud
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Tilbud i nærområdet

 Ski- og vinteraktiviteter

Budor: Arrangeres tre fredager i løpet av 

januar,  februar og mars. Du kan delta i alpin- 

bakken med ski, snowboard eller kjelke. 

Langrennsløypene er nypreparerte. Grilling av 

lunsj i lavvo. Gratis heiskort og lån av utstyr.

n	26.01.18, 16.02.18 og 16.03.18

Overnattingstur til Spåtind: Dette er en 

tur for de som ønsker å gå på langrenn eller 

kjøre alpint. Overnatting på Spåtind sport 

Hotell.  

n	21.-22.03.18

 Fjelltur med overnatting

På høsten arrangerer vi en todagers fjelltur 

med uteaktiviterer, middag, sosialt samvær 

og overnatting. I år går turen til Pellestova.

n Arrangeres i september 2018

 Badeandløp

Vi slipper ut 100 ender i Svartelva og ser 

hvem som vinner. Kanskje det blir din? 

Premiering og sosialt samvær i gapahuken til 

Sanderud etter løpet.

 Gatefotball

Har du lyst til å spille fotball ?

HamKams gatefotballag er et lag for alle 

med utfordringer innen rus og/eller psykiske 

helseplager.

n	Trening er hver tirsdag og fredag  

kl. 12.00-14.00. Oppmøte på Briskeby, 

felles lunsj før trening. Alt av utstyr kan 

lånes. 

 Treningssentre

Espern aktivitetspark, Hamar

n Mandag 11.15-11.45: spinning  

n Mandag 11.50-12.20: styrke/avspenning

n Onsdag 12.30-15.00:  

Treningsstudio (instruktør kan sette opp 

program sammen med deg), squash og 

klatring.

Gratis, ingen påmelding. Alle aktivitetene er 

lagt opp slik at alle kan delta. Kan benyttes 

hele året, men i skoleferiene er det egentre-

ning uten instruktør tilstede. 

Andre treningssenter

Det fins tilsvarende tilbud på treningssenter i 

Moelv, Løten, Stange og Elverum. 

 Golf

Hver tirsdag mellom11.00 og 13.00, på  

Atlungstad golf om sommeren og i simulator 

på Espern Aktivitetspark om vinteren. Gratis. 

Instruktører fra Atlungstad, trenger ingen 

forkunnskaper.

 Seminarprogram

4-5 ganger i året arrangeres det seminar og 

lunsj. Ulike fagfolk og mennesker med egen- 

erfaring er foredragsholdere, med ulike  

temaer som skal inspirere til utvidet kunn-

skap og egenutvikling.
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 Kulturnettverket Innlandet

Gjennom Kulturnettverket Innlandet samar-

beider Sykehuset Innlandet Sanderud, DPS 

Elverum-Hamar og kommunene på Hedmar-

ken og Sør-Hedmark. Du kan derfor benytte 

aktivitetene også etter utskrivelse.

Mer informasjon kan du få av personalet på 

enheten, eller se www.kulturnettverk.no.  

Her finner du også mange flere tilbud.

Følg oss gjerne på facebook;

Hedmarken: Kulturnettverket Hedmarken 

Sør-Hedmark: Kulturnettverket Sør-Hedmark

 Sagatun Brukerstyrt Senter

Sagatun Brukerstyrt Senter er et regionalt 

brukerstyrt som ligger  på Hamar. De gir til-

bud både lokalt og regionalt. Sagatun er for 

mennesker med ulike livsutfordringer som 

ønsker å jobbe sammen med andre for å 

styrke sin psykiske helse og få en bedre hver-

dag. Tilbudet er rusfritt. Sagatun gir tilbud 

om aktivitet, sosial kontakt, arbeidstrening, 

kurs- og kompetanseheving, selvstyrking, 

recovery-verksted med mer, samtidig som 

det er en møteplass for brukere og fagfolk. 

Gjennom prosjektet ”friluftsliv for alle” har 

de mange tilbud innen friluftsliv.

 Tilbud i kommuner
Kommunene har også aktivitetstilbud og 
dagsentre for mennesker med psykiske helse-
plager/rus. Hva som finnes i hver kommune 
finner du også på nettsida til kulturnettverket: 
www.kulturnettverk.no 
(gjelder medlemskommunene)

b14469
Gjennomstreking

b14469
Gjennomstreking

b14469
Gjennomstreking



15

Kultur og kreativitet, fysisk aktivitet og friluftsliv- som virkemiddel i behand-

ling og som meningsfull og helsefremmende hverdagsaktivitet.

Forskning viser at deltagelse i forskjellige kul-

turaktiviteter er bra for helsen vår. Vi trenger 

kulturaktivitet og kulturelle impulser. 

Å holde på med en interesse/hobby, få opple-

velser og erfaringer, bruke sine evner og res-

surser og ha noe å glede seg til er viktig for 

livskvalitet, personlig vekst og utvikling.

Fysisk aktivitet gir mange helsegevinster, 

både fysisk, psykisk og sosialt. Det kan blant 

annet gi bedre søvn, mindre muskelspennin-

ger, bedre selvfølelse, mer energi og bedre 

humør. Det reduserer risikoen for livsstilssyk-

dommer, forebygger depresjon/tilbakefall av 

depresjon og vil kunne redusere angst. For 

rusavhengige kan det medføre forbigående 

reduksjon av opplevde abstinenssymptomer, 

og det kan være en alternativ avhengighet 

uten abstinenser. For de som har en psykose-

lidelse kan fysisk aktivitet redusere de nega-

tive symptomene og bidra til bedre mestring 

av de positive.

Å ha noe å se fram til, oppleve at man har 

meningsfullt innhold i hverdagen er viktig 

for alle. Dette er også arenaer hvor vi treffer 

andre, og kan være en døråpner til et mer 

aktivt og sosialt liv. 

Kultur og fysisk aktivitet har altså mange hel-

segevinster samtidig som det gir mening og 

innhold i hverdagen. Gjennom å få kunnskap 

om dette, samt trening og veiledning i trygge 

omgivelser på ulike arenaer ønsker vi at den 

enkelte skal samle erfaringer og dra nytte av 

dette inn i sitt hverdagsliv. 

En kilde til bedre livskvalitet
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