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KURS OG TEMAKVELDER INNEN PSYKISK HELSE –  HØST 2021 



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 startet opp av Kulturnettverket Innlandet og Sagatun Brukerstyrt 
Senter. Vi har også fått med oss mange gode samarbeidspartnere. I denne brosjyren har vi samlet 
kurs, temakvelder og andre arrangementer der kunnskapsformidling og erfaringsutveksling er 
vektlagt.  

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

Alle arrangementer gjennomføres etter gjeldene smittevernregler for covid-19. Med forbehold om endringer/avlysninger 
ved endrede smittevernsrestriksjoner. Hver enkelt må vurdere deltagelse med hensyn til egen helse og risikofaktorer.



Kurs og temakvelder

Seminarprogram ...................................................................................................................ark 1

Recoveryverksted ..................................................................................................................ark 2

Temakvelder .........................................................................................................................ark 3

Selvstyrkingskurs ..................................................................................................................ark 4

Pårørendekafé ......................................................................................................................ark 5

Havang-konferansen ............................................................................................................ark 6

Selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper ....................................................................ark 7

Informasjonsmøte om selvhjelpsgrupper og selvhjelp i praksis (Røros og omegn) .....................ark 8



Seminarprogram

Kulturnettverket arrangerer seminarer om ulike aktuelle temaer som kan inspirere til aktivitet og 
egenutvikling. Denne høsten har vi følgende på planen:

Tema: Forsoningsprosesser
Foredragsholder: Torleif Lundqvist
Dato: 21. oktober 2021
Sted: Hamar kino, sal 1 (kun fysisk seminar)
Arrangementet er et samarbeid med Sagatun Brukerstyrt Senter

Tema: Ikke bestemt
Foredragsholder: Ikke bestemt
Dato: 9. desember
Sted: Kulturhuset Elverum

Kontaktperson: Line Merete Libak
telefon: 916 37 451 / epost: line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no
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Recoveryverksted

Sted: Storhamarstuene, Domkirkeodden og web 
Tid: kl. 10.00–14.00

Introduksjon til Recovery: 15. september

Kreativitet som Recoveryprosess: 6. oktober

Selvstyrking og Empowerment som Recoveryprosess: 24. 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, lunsj og en gåtur  
(«walking and talking») underveis. 

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

På temakveldene tas det opp ulike aktuelle temaer, og det serveres kaffe og noe å bite i. 
Det vil også bli dialogsamtale om temaet. Tema for kvelden annonseres i invitasjon for hver 
kveld. Se www.sagatun.no, facebooksiden til Sagatun eller ta kontakt med Kårhild.

Sted: Storhamarstuene og web     
Datoer:  onsdag 8. september: Organisasjonsliv – Påvirkning – Fellesskap
 onsdag 3. november: Tema foreløpig ikke bestemt
 onsdag 1. desember: Bedringsprosesser
Tidspunkt alle dager: kl. 18.00–20.30

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

Dato og sted:  
28.–29. september og 19.–20. oktober, Åsnes kommune
2.–3. november og 16.–17. november, Domkirkeodden Storhamarstuene, Hamar
9.–10. november og 23.–24. november, Våler kommune 
Tid: kl. 09.00–15.00 alle dager

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.

Kursvarighet: Fire dager som går over to samlinger. 

Kontaktperson/påmelding: Cecilie Bergseng Kinde
telefon: 454 19 164 / epost: cecilie@sagatun.no
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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: Storhamarstuene, Domkirkeodden
Dato: mandager – 9. september, 7. oktober og 9. desember
Tidspunkt: kl. 17.00–19.00  

Arrangør: Sagatun og LPP ved Steinar Frøseth
 

Kontaktperson: Cecilie Bergseng Kinde
telefon 454 19 164 / epost: cecilie@sagatun.no
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En møteplass for samarbeid mot fattigdom og utenforskap
Tema for årets konferanse er «Lys i Mørket – Kortreiste Krefter». Havang ønsker å løfte frem 
tiltak og hjelp i nærmiljøet vårt innen rus og psykisk helse. Foretak og engasjement som har  
bidratt til at mennesker med utfordringer har funnet hjelp og støtte, et lys i mørket, og opp- 
levelse av økt livskvalitet. 

Sted: Lillehammer
Dato: 11. november

Foredragsholder: Stine Gjerdalen, medlem av Fontenehuset på Gjøvik
 
Kontaktperson/påmelding: Hilde Nilseng, daglig leder Havang Brukerstyrt Senter
telefon: 918 48 961 / epost: hilde@havang.no

Havang-konferansen
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Selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper

Sted: Otta og omegn
Dato: 16. og 17. september   Påmeldingsfrist: 6. september 

Sted: Fagernes (Valdres, Hallingdal og Numedal)
Dato: 27. og 29. september   Påmeldingsfrist: 12. september

Sted: Røros og omegn
Dato: 4. og 6. oktober   Påmeldingsfrist: 27. september

Sted: Ål (Hallingdal, Valdres og Numedal)
Dato: 4. og 6. oktober   Påmeldingsfrist: 27. september

På disse seminarene vil du tilegne deg kunnskap om hvorfor og hvordan selvhjelp kan være en 
nyttig mulighet til mestring i ditt møte med mennesker, og i din egen hverdag. Du vil lære om 
selvhjelpgrupper, og hvordan grupper kan startes. Vi ser også på lokale muligheter og veien 
videre. Det legges opp til dialog og aktiv deltagelse begge dager. 
Seminaret er gratis. Lunsj blir servert. Deltakere dekker selv eventuell reise- og overnatting. 

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

For mer informasjon, invitasjon og påmelding se www.selvhjelp.no (Hva skjer?) eller QR-kode.
Her finner du også informasjon om andre interessante arrangementer.
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Informasjonsmøte om selvhjelpsgrupper og  
selvhjelp i praksis – Røros og omegn

Sted: Storstuggu, Røros
Dato: 5. oktober   Påmeldingsfrist: 4. oktober 
Tid: kl. 18.30 – 20.00
Arrangører: Møtet er en del av et større samarbeid mellom Røros kommune og Selvhjelp Norge.

Er du nysgjerrig på selvhjelp? Ønsker du å vite hvorfor, hvordan og hva selvhjelp og selvhjelps-
grupper er, og hva det kan bidra med? Lurer du på om dette kan være noe for deg, eller noen 
du kjenner? 

På møtet vil du få innsikt i hvordan selvhjelp kan være nyttige, og en mulighet til mestring i egen 
hverdag og I møte med andre mennesker. Møtet er gratis.

Kontaktpersoner og ansvarlige for møtet:  Selvhjelp Norges distriktskontor for Innlandet
v/ Kari Fløttum, telefon 977 88 607 / epost: kari@selvhjelp.no
og Erna Majormoen, telefon: 952 00 053 / epost: erna@selvhjelp.no

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

 



Noen dager ser jeg svart,

for da er livet surt og hardt.

 
Da er virkeligheten trang,

og hverdagen en tvang.

  
Da ønsker jeg at nåde

var et sted jeg kunne råde.

  
Men heldigvis finnes dager

jeg hverken syter, eller klager.

  
Disse tar jeg vare på,

så sola kan skinne,

selv om mørket faller på.

Dikt av Stina Skotheimsvik


