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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, gjennom et samarbeid mellom Kulturnettverket Inn-
landet og Sagatun Brukerstyrt Senter. I denne brosjyren har vi samlet kurs, temakvelder og andre 
arrangementer hvor kunnskapsformidling og erfaringsutveksling er i fokus. Denne våren er vi 
glade for å ha fått med oss flere samarbeidspartnere som også har med arrangementer i brosjyren: 
Villa Utsikten/ Frisklivssentralen Lillehammer, Selvhjelp Norge, Stabburshella, Havang Brukerstyrte 
Senter, Mental Helse, RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Ressurssenter for pasient- og på-
rørendeopplæring i Sykehuset Innlandet og LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse).

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

Se mer informasjon på våre nettsider: 
www.sagatun.no,  www.kulturnettverk.no 

eller facebook: Sagatun Brukerstyrt Senter, 
Kulturnettverket Innlandet Oppland 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

Kulturnettverket arrangerer seminarer om ulike temaer. De varer en halv dag, med lunsj og fore-
drag. Seminarene er for pasienter/ brukere og ansatte sammen, med hensikt å gi førstehånds-
informasjon og kunnskap om aktuelle temaer for å kunne involvere seg i egen bedringsprosess, 
samt løfte fram temaer som kan inspirere til aktivitet og egenutvikling. 

Våren 2020 arrangerer vi to seminarer:

Tema:  Livet setter seg i kroppen – på godt og vondt 
Foredragsholder: Gabriele Frøen, spesialrådgiver i traume, Sykehuset Innlandet og Margit 
Husvåg, sykehusprest
Dato og tid: 14. februar 2020, kl. 10.15–14.15
Sted: Festsalen, Sanderud

Tema: Veien tilbake til hverdagen etter behandling. Hvordan få til gode overganger, mestre 
angst og finne mening i tilværelsen? 
Foredragsholder: Stig Mass Andersen, også kjent som ”bipolar superstar” (bipolarsuperstar.no)
Dato og tid: 6. mai, kl. 11.00–1400
Sted: Innlandet Teater, Hamar Kulturhus

Hjemmeside: www.kulturnettverk.no                   
Facebook: Kulturnettverket Hedmarken 
Kontaktperson: Line Merete Libak, 
telefon: 916 37 451 / epost: line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no
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Inspirasjonskurs i hverdagsglede

Dato og tid: oppstart 23. januar kl. 13.00–15.00  (6 samlinger)
Sted: Jorekstad, Lillehammer 

Hva er kurs i hverdagsglede? Ønsker du verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet?  
Hverdagsglede handler om de små, enkle grepene du selv kan gjøre. Fokus rettes mot fem aktivi-
teter som kan bidra til å fremme god helse og livskvalitet. 
Hvem er kurset for? Kurset passer for alle over 18 år ønsker hjelp til å gjøre endringer i livet.
Hva lærer jeg på kurset? Du vil lære metoder og verktøy som du kan bruke i hverdagen for 
å få mer hverdagsglede og livskvalitet. Du vil lære om sammenhengen mellom det du gjør i 
hverdagen og hvordan det påvirker deg som menneske.
Hva forventer vi av deg? Du gjør hjemmeoppgavene. Du gir beskjed om du er forhindret fra 
å komme. Du velger selv hvor mye du vil dele.
Hva kan du forvente av oss? Alle kursholdere har taushetsplikt. Tilpasset veiledning. Tilgjenge-
lige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset.
Praktiske opplysninger: Kurset ledes av godkjente kursledere. Kurset består av seks samlinger  
med oppstart i januar. Hver samling varer to timer. Kursheftet ”5 grep for økt hverdagsglede” 
koster kr. 250,-

Påmeldingsfrist: 20. januar 2020

Kontaktinformasjon / påmelding: 
telefon: 902 69 136 / 909 87 308  
epost: frisklivssentralen@helse-sg.no / Villa.utsikten@lillehammer.kommune.no  
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Erfarings- og inspirasjonssamling for selvhjelpsarbeid 

Velkommen til å hente- og dele inspirasjon om praktisk selvhjelpsarbeid. Samlingen er for Kon-
taktpunkt for selvhjelp i området, tilretteleggere/igangsettere, selvhjelpsdeltagere og potensielle 
deltagere og andre med interesse for selvhjelpsarbeidet. 

Valdresregionen og Buskerud 
Sted: Pers Hotel, Sentrumsvegen 72, Gol
Dato og tid: 28. april kl. 11.00–15.00
Påmeldingsfrist: 20. april 2020 

Kontaktperson: Anne grete Tandberg, Selvhjelp Norge 
telefon: 483 56 038 / epost: annegrete@selvhjelp.no

Innlandet 
Sted: Hedmarken, ta kontakt for eksakt adresse
Dato og tid: 10. juni kl. 11.00–15.00
Påmeldingsfrist: 29. mai 2020

Kontaktperson: Erna Majormoen, Selvhjelp Norges distriktskontor for Innlandet 
telefon: 952 00 053 / epost: erna@selvhjelp.no

Mer informasjon kommer, følg med på www.selvhjelp.no (Hva skjer?) 
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Selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper

På seminaret vil du tilegne deg kunnskap om hvorfor og hvordan selvhjelp kan være nyttig som 
forståelse og verktøy - som mulighet til mestring i ditt møte med mennesker, og i DIN egen 
hverdag. Samt lære om selvhjelpgrupper, og hvordan grupper kan startes. Det vil bli fokus på 
lokale muligheter og veien videre. Det legges opp til dialog og aktiv deltagelse begge dager. 

Dato og tid: 5. og 6. februar kl. 08.30–15.30
Sted: Kommunestyresalen, Edvard Storms veg 2, Vågå 
Påmeldingsfrist: 28. januar 2020

Dato og tid: 22. og 23. april kl. 08.30–15.30
Sted: Hedmarken, ta kontakt for eksakt adresse
Påmeldingsfrist: 8. april 2020

Kontaktperson: Erna Majormoen, Selvhjelp Norges distriktskontor for Innlandet 
telefon: 952 00 053 / epost: erna@selvhjelp.no

For mer informasjon og invitasjon se www.selvhjelp.no (Hva skjer?) 
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Pårørendekafé

Er du pårørende til noen som har utfordringer med rus eller har en psykisk lidelse? Her treffer 
du andre i lignende situasjon. Veileder vil være tilstede både for individuelle samtaler, og i felles 
prat der pårørende kan få mulighet til å samtale om tema de selv er opptatt av.

Sted: Stabburshella på Fagernes
Tidspunkt: kl. 15.30–17.30    (tidspunkt kan endre seg, se nettside: stabburshella.no eller facebook: stabburshella)

Dato: andre tirsdag i måneden – 14, januar, 11. februar, 10. mars, 14. april, 12. mai, 9. juni

Kontaktperson: Inger Grete Tronsplass, telefon 412 65 232

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter    (et samarbeid med LPP Midt-Hedmark og Sagatun Brukerstyrt Senter) 
Tidspunkt: kl. 18.00–20.00    
Dato: 4. februar og 9. juni

Kontaktinformasjon: telefon: 404 94 233 / epost: post@sagatun.no

Sted: Havang Brukerstyrte Senter 
Tidspunkt: kl. 17.00–19.00    
Dato: tirsdager

Kontaktperson: Oline Dalen, telefon: 400 31 093 / epost: oline.dalen@veiledningssenter.no 

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

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter    (et samarbeid med LPP Midt-Hedmark og Sagatun Brukerstyrt Senter) 
Tidspunkt: kl. 18.00–20.30 

Tema: Imøte med deg selv    
Dato: tirsdag 7. januar       

Tema: I møte med helsetjenesten    
Dato: tirsdag 3. mars

Tema: I møte med hverdagen     
Dato: tirsdag 5. mai
 

Kontaktinformasjon: telefon: 404 94 233 / epost: post@sagatun.no
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Temakvelder

Denne våren arrangerer vi to temakvelder. Vi setter fokus på brukermedvirkning, og hvordan 
få til gode recovery-prosesser. 

Tema: Bedringsprosesser

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter     
Dato og tid: onsdag 18. mars kl. 18.00–20.30

Tema: Medforskning, brukermedvirkning i forskning

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter     
Dato og tid: 3. juni

Kontaktperson: 
Rune Lundquist
telefon: 481 06 050 / epost: rune@sagatun.no
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IMR (Illness Management and Recovery)

IMR er et kurs i personlige ferdigheter og mestringsstrategier for personer med  
alvorlige psykiske lidelser. 

Dette er et kurs for deg som ønsker å styrke håp og ferdigheter for egenmestring i hverdagen. 
Du lærer å mestre din sykdom og redusere symptomenes innvirkning på funksjon i hverdagen. 
Du får hjelp til å utvikle personlige mål om hva som er viktig å jobbe med for deg. En ser på 
hvordan det står til å ulike områder i livet, og ut fra det, jobbes det med tilfriskningsmål. 
Nye kursgrupper starter fortløpende når vi har nok interesserte.

Kursvarighet: IMR er delt opp i 11 moduler, og arbeidet foregår i grupper i 16 uker med en 
time pr. uke. I spesielle tilfeller kan IMR gis individuelt.
Sted: ”Haugen” ved SI Reinsvoll 

Kontaktpersoner: 
Irja Børsting, psykologspesialist, SI Reinsvoll 
telefon: 61 14 73 45 / epost: irja.borsting@sykehuset-innlandet.no

Gunn Henanger, Tipskoordinator, SI Reinsvoll 
telefon: 61 14 75 01 / epost: gunn.henanger@sykehuset-innlandet.no
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Selvstyrkingskurs

Dato og tid: 26.–27. februar og 11.–12. mars, kl. 09.00–15.00 alle dager.
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 em- 
powerment.

Nytt kurs kommer i april, og til høsten.

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

Tilhørighet: 6. februar

Kommunikasjon: 5. mars

Musikk: 26. mars

Brukerstyring: 23. april

Friluftsliv og fysisk aktivitet: 14. mai (kl. 11.00–15.00 på Braset)

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
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Helsepedagogikk

Tema: Kommunikasjon, pedagogikk, salutogenese, formidling, gruppedynamikk, helseforståelse, 
didaktikk m.m

Sted: Kastbakkvegen 9, Moelv
Dato og tid: 6., 13. og 20. februar kl. 09.00–15.00
Påmelding: Sykehuset Innlandets nettside, under kurs/arrangementer – innen 1. februar
https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/helsepedagogikk-2020-2020-02-06#pameldingsinformasjon 

Kurset er rettet mot helsepersonell, erfaringskonsulenter, brukermedvirkere og likepersoner. 

Målet er å gi påfyll til de som jobber med pedagogiske oppgaver / formidling av helseinformasjon 
/ styrking av helsekompetanse til pasienter og pårørende. 

Kontaktperson: Magnus Østvang, Ressurssenteret for pasient- og pårørendeopplæring 
telefon: 469 14 870 / epost: magnus.ostvang@sykehuset-innlandet.no



Markeringer med selvmord som tema

Denne våren inviterer vi til to markeringer for alle som opplever seg berørt av selvmord eller 
selvmordstanker.  

Håpsgudstjeneste med sykehuspresten. Kaffe og prat på Blaarud etterpå for de som ønsker det.
Sted: Kapellet på Sanderud og Blaarud
Dato og tid: dato kommer

Håpsgudstjeneste med biskop Solveig Fiske.
Sted: Hamar Domkirke
Dato og tid: 1. april kl. 18.00

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

Se lokale medier eller www.sagatun.no for mer informasjon. 
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7. januar (ark 6)
Temakveld for pårørende: 
I møte med deg selv

14. januar (ark 5)
Pårørendekafé, Stabburshella på Fagernes

23. januar (ark 2)
Inspirasjonskurs i hverdagsglede

4. februar (ark 5)
Pårørendekafé, Sagatun Brukerstyrt Senter

5.-6. februar (ark 4)
Selvhjelp og igangsetting av selvhjelps-
grupper

dato uavklart (ark 12)
Markeringer med selvmord som tema:
Håpsgudstjeneste med sykehuspresten

6. februar (ark 10)
Recoveryverksted: Tilhørighet

6. februar (ark 11)
Helsepedagogikk:
Kommunikasjon, pedagogikk, saluto-
genese, formidling, gruppedynamikk, 
helseforståelse, didaktikk, m.m.

11. februar (ark 5)
Pårørendekafé, Stabburshella på Fagerne

13. februar (ark 11)
Helsepedagogikk:
Kommunikasjon, pedagogikk, saluto-
genese, formidling, gruppedynamikk, 
helseforståelse, didaktikk, m.m.

14. februar (ark 1)
Kulturnettverkets seminarprogram:
Livet setter seg i kroppen

20. februar (ark 11)
Helsepedagogikk:
Kommunikasjon, pedagogikk, saluto-
genese, formidling, gruppedynamikk, 
helseforståelse, didaktikk, m.m.

26. - 27. februar (ark 9)
Selvstyrkingskurs

3. mars (ark 6)
Temakveld for pårørende:
I møte med helsetjenesten

5. mars (ark 10)
Recoveryverksted: Kommunikasjon

10. mars (ark 5)
Pårørendekafé, Stabburshella på Fagernes

11.-12. mars (ark 9) 
Selvstyrkingskurs

18. mars  (ark 7)
Temakveld: Bedringsprosesser

26. mars (ark 10)
Recoveryverksted: Musikk

1. april (ark 12)
Markeringer med selvmord som tema:
Håpsgudstjeneste med biskop Solveig Fiske

14. april (ark 7)
Pårørendekafé, Stabburshella på Fagernes

22.-23. april (ark 4)
Selvhjelp og igangsetting av selvhjelps-
grupper

23. april (ark 10)
Recoveryverksted: Brukerstyring

28. april (ark 3)
Erfarings- og inspirasjonssamling for selv-
hjelpsarbeid, Valdresregionen og Buskerud

5. mai (ark 6)
Temakveld for pårørende: 
I møte med hverdagen

6. mai (ark 1)
Kulturnettverkets seminarprogram:
Veien tilbake til hverdagen etter behandling. 
Hvordan få til gode overganger, mestre 
angst og finne mening i tilværelsen?

12. mai (ark 5)
Pårørendekafé, Stabburshella på Fagerne

14. mai (ark 10)
Recoveryverksted: Friluftsliv og fysisk 
aktivitet

3. juni (ark 7)
Temakveld: Medforskning, brukermed-
virkning i forskning

9. juni (ark 5)
Pårørendekafé, Stabburshella på Fagernes

9. juni (ark 5)
Pårørendekafé, Sagatun Brukerstyrt Senter

10. juni (ark 3)
Erfarings- og inspirasjonssamling for 
selvhjelpsarbeid, Innlandet

Tirsdager (ark 3)
Pårørendekafé, Havang Brukerstyrte Senter

Ikke bestemt tid (ark 8)
IMR-kurs har oppstart ved nok påmeldte

KURS OG TEMAKVELDER INNEN PSYKISK HELSE – VÅR 2020 

Arrangementskalender


