
Innlandet Recoveryskole  

– kunnskap for egen bedring

HØST 2019
kurs og temakvelder innen psykisk helse 

tilhørighet håp
identitet mening
selvstyrking



Velkommen til Innlandet Recoveryskole

Flere steder i Norge er man i gang med å etablere recoveryskoler etter modell fra England. 
Der er «Recovery Colleges» en sentral del i endringsarbeidet for å ta i bruk ny kunnskap og 
ny praksis innen psykisk helse og rusfeltet. 

Kurs og seminarer tilbys i trygge miljøer for at mennesker skal få hjelp til å kunne nyttiggjøre 
seg den kunnskap en trenger for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse. 
Recovery kan på norsk oversettes som «tilfriskning» eller «å komme seg».

Innlandet Recoveryskole er helt i startfasen. I denne brosjyren har vi samlet kurs, temakvelder 
og andre arrangementer i regi av Kulturnettverket Innlandet og Sagatun Brukerstyrt Senter, 
hvor kunnskapsformidling og erfaringsutveksling er i fokus.

Arrangementene er åpne for alle med erfaring med psykiske helse- og/eller rusutfordringer, 
deres familier, venner, pårørende og fagpersoner.

Invitasjoner og mer informasjon finner 
du på våre nettsider: 
www.sagatun.no,  www.kulturnettverk.no 

eller facebook: Sagatun Brukerstyrt Senter 
og Kulturnettverket Hedmarken

Kontaktpersoner:

Kulturnettverket: 
Line Merete Libak, tlf. 916 37 451 
line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no

Sagatun Brukerstyrt Senter: 
Kårhild Husom Løken, tlf. 979 78 456 
karhild@sagatun.no
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Kulturnettverkets seminarprogram

Siden 2015 har kulturnettverket arrangert en foredragsrekke vi har kalt kulturnettverkets seminar-
program. De går over en halv dag med lunsj og foredrag om ulike temaer. 

Seminarene er for pasienter/ brukere og ansatte sammen, med hensikt å gi førstehåndsinfor-
masjon og kunnskap om aktuelle temaer for å kunne involvere seg i egen bedringsprosess, samt 
løfte fram temaer som kan inspirere til aktivitet og egenutvikling. 

Høsten 2019 arrangerer vi to seminarer:

Tema:  Vi inviterer til Norges største forestilling om mobbing på sosiale medier: «#hengdeg», 
spilt av Nittedal teater. Stykket viser den tøffe netthverdagen til dagens ungdom, og skildrer 
de ytterste konsekvensene av hva nettmobbing kan føre til  - men det er også en forestilling 
om å ta gode valg, se hverandre og håp. 
Dato og tid: oktober 2019 (dato kommer), kl. 11.00–1400
Sted: Kulturhuset i Moelv

Tema: Sterk hjerne med aktiv kropp. Hvorfor er fysisk aktivitet noe av det beste du kan gjøre 
for å holde hjernen i form? 
Foredragsholder: Ole Petter Hjelle / lege, hjerneforsker, forfatter og profesjonell foredragsholder
Dato og tid: 19. november, kl. 11.00–1400
Sted: Kinosalen i Løten

Hjemmeside: www.kulturnettverk.no
Facebook: Kulturnettverket Hedmarken
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Selvstyrkingskurs

Dato: 20.–21. august og 2.–3. september
Sted: Blaarud, Sykehuset Innlandet Sanderud 

Verktøykassa for brukermedvirkning på Sagatun Brukerstyrt Senter har utarbeidet dette kurset 
om selvstyrking. 

Dette er et kurs for deg som ønsker å bedre din mestringsfølelse, og få mer kunnskap om 
dine rettigheter og plikter. 

Hvorfor er det viktig å få slik kunnskap? Det kan være med på å få en raskere tilfriskning! 
Kurset fokuseres på øvelser som har til hensikt å øke selvtillit, spontanitet og den enkeltes 
evne til å kunne sette grenser for seg selv og andre. 

I tillegg vil kurset gi deg innsikt i temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon og empo-
werment.

Kursvarighet: Fire dager som går over to samlinger

Kontaktperson: Heidi Bugge Nilsen 
telefon: 404 94 233 / epost: heidi.nilsen@sagatun.no
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Recoveryverksted

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter 
Tid: kl. 10.00–14.00

Introduksjon til Recovery: 19. september
Kreativitet i bedringsprosessen: 24. oktober
Selvstyrking/empowerment i bedringsprosessen: 21. november

Recoveryverksteder er temamøter for økt kunnskap og bevissthet om hvilke faktorer som kan 
hjelpe den enkelte i sin bedrings- og mestringsprosess. 

På Verkstedene gis det en introduksjon til tema fra et faglig perspektiv og fra et erfarings- 
perspektiv. Deretter er det refleksjon i små grupper over hvordan det vi har hørt kan forstås 
og brukes. 

Verkstedene er lagt opp med korte introduksjoner, godt med pauser og en gåtur («walking and 
talking») underveis. 

Kontaktperson: Rune Lundquist 
telefon: 481 06 050 / epost: rune@sagatun.no



Politiske debatter

Mandag 9. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Mange saker kjemper om velgernes 
og politikernes oppmerksomhet. Mental Helse Hedmark og Sagatun Brukerstyrt Senter (Hamar) 
vil sikre at to viktige saker også kommer på dagsorden i årets valgkamp: Psykisk helse og rus.

Vi arrangerer to regionale debattmøter i Hedmark med disse to temaene i fokus:

Sted: Hamar teater, Hamar
Dato og tid: torsdag 22. august kl. 18.00–20.00
Debattledere: Jeanette Rundgren, KoRus-Øst og Rune Lundquist, Sagatun Brukerstyrt Senter

Sted: Elgstua, Elverum
Dato og tid: torsdag 29. august kl. 18.00–20.00
Debattleder: Atle Holstad, KoRus-Øst

Tema for debatten blir økonomiske prioriteringer, folkehelse, forebyggende arbeid, rebabilitering 
og oppfølging og samarbeid med frivillig og ideell sektor. 
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Temakvelder

Denne høsten vil vi sette særskilt fokus på tema brukermedvirkning, i samarbeid med bruker-
organisasjonene. Vi inviterer til to temakvelder for å gi informasjon om og inspirasjon til å bli 
med i en brukerorganisasjon. 

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter
Dato og tid: onsdag 25. september kl. 18.00–20.30

Sted: Blaarud, kulturhuset på Sanderud
Dato og tid: onsdag 13. november kl. 18.00–20.30

Film ”Lykkepillen” med påfølgende debatt

Sted: Hamar kino
Dato og tid: 30. oktober kl. 18.00

Kontaktperson: Mariann Haukland 
telefon: 458 35 922 / epost: mariann@sagatun.no



Bokkveld med forfatter

Dato og tid: torsdag 14. november kl. 18.00–20.00
Sted: Gravdahl Bokhandel, Hamar 

«Unge og medvirkning – maktbruk for nybegynnere» 
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/unge-og-medvirkning-uf.html

Forfattere: Terje Olsen, Adrian Lorentsson og Aida Tesfai 

Det finnes ingen snarveier til medvirkning selv om retten til å medvirke er klar. Forfatterne 
formidler kunnskap og erfaringer det kan være godt å ha med seg enten du skal medvirke på 
vegne av flere eller i egen sak. 

Eksemplene er hentet fra ulike hjelpetjenester som nav, barnevern og psykisk helsevern, og 
fra politisk medvirkning i råd og utvalg. 
 

Kontaktperson: Kårhild Husom Løken 
telefon: 979 78 456 / epost: karhild@sagatun.no
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Pårørendekafé            

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter
Tidspunkt: kl. 18.00–20.00

Tema: I møte med deg selv. Hvordan reagerer du? Hva gjør deg godt? Hvordan snakker du til 
deg selv? 
Dato: tirsdag 6. august

Tema: Krav og grenser. Det er ikke alltid enkelt å vite hvilke krav en kan stille til den som sliter 
med psykiske helse/rusplager, eller at du også har rett til å si ifra og vektlegge egne behov. 
Dato: onsdag 4. september

Tema: Avhengighet /medavhengighet. Kan det bli for mye omsorg, og finnes det en grense? 
Dato: tirsdag 8. oktober

Tema: Belastende følelser. Frykt, sinne, skam og skyldfølelse. 
Dato: tirsdag 5. november

Tema: Sortering av tanker og følelser. Nyttige verktøy. 
Dato: tirsdag 3. desember

Anbefalt og nyttig lesning for pårørende: «NÆR» Mestringsbok for pårørende (PIO senteret) og 
Pårørendeveileder (Helsedirektoratet). 

 Et samarbeid med LPP Midt-Hedmark og Sagatun Brukerstyrt Senter



Temakvelder for pårørende 

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter
Tidspunkt: kl. 18.00–20.30 

Tema: Pasient og brukerombudet. Pårørenderettigheter. 
Dato: 27. august

Tema: Ressurssenter for pasient- og brukeropplæring. 
Dato: 22. oktober

Tema: Korus Øst: «Familiestøtte».  
Dato: 12. november
 

Kontaktperson og påmelding: Heidi Bugge Nilsen 
telefon: 404 94 233 / epost: heidi.nilsen@sagatun.no

 

 Et samarbeid med LPP Midt-Hedmark og Sagatun Brukerstyrt Senter

8



”Bedringens vei” –  tresnitt av Eli Hovdenakk


