
Innlandet Recoveryskole  

– kunnskap for egen bedring

tilhørighet håp
identitet mening
selvstyrking

KURS OG TEMAKVELDER INNEN PSYKISK HELSE –  VÅR 2022 



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.
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Hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering

Få bedre oversikt over økonomien – hvordan håndtere kortsiktig og langsiktig økonomi. 
Sagatun og NAV Hamar vil holde to kurs i hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering. Økonomi og 
levekår er en viktig del av Sagatun`s Recoverybaserte tenkning, og har mye å si for livskvalitet 
og opplevelse av mestring!

Foredragsholder: Hege Strand, NAV Hamar
Sted: Sagatun, etter de til enhver tid gjeldende smittevernsrestriksjoner

Tema, modul 1: Hverdagsøkonomi (to økter)    Dato: Tirsdag 1. februar, kl. 09.00–11.30
Praktiske tips og råd om hvordan få bedre oversikt og håndtere hverdagsøkonomien.  
For deg som av ulike grunner opplever utfordringer knyttet til egen økonomi, for deg som nylig 
har fått, eller vil få, redusert inntekt, eller deg som har vedvarende lav inntekt.
Innhold: Personlig økonomi / Kartlegging av økonomi / Budsjettering / Økonomiske feller / 
Gode vaner / Sparetiltak  / Dagligvarer  / NAV og økonomi 

Tema, modul 2: Gjeldshåndtering (en økt)    Dato: Torsdag 3. februar, kl. 09.00–11.30
Innholdet i kurset er rettet mot deg som har eller er i ferd med å opparbeide deg gjeld. I løpet 
av kurset vil vi gi deg kunnskap om hvordan du kan ta forebyggende grep, eller hvordan du 
kan håndtere regninger og gjeld.
Innhold: Personlig økonomi / Gjeld / Inkasso / Utleggstrekk / Gjeldsrådgivning  / Gjeldsordning 

Kontaktperson: Cecilie Bergseng Kinde
telefon: 454 19 164 / epost: cecilie@sagatun.no



Seminarprogram

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

Tema: Ernæring/kosthold og tannhelse
Foredragsholder: Anbjørg Marie Hellestræ, ernæringsrådgiver ved Stavanger ernæringsklinikk
Dato: februar 2022
Sted: Webinar – møt gjerne noen å se sammen i mindre grupper

Tema: Aktivitet i bedringsprosesser og som meningsfullt innhold i hverdagen
Foredragsholder: Ansatte og brukere tilknyttet enhet for aktivitet og recovery ved Sanderud
Dato: april 2022
Sted: Webinar – møt gjerne noen å se sammen i mindre grupper

Tema: Følelser, relasjoner, mening – hverdagsrutiner
Foredragsholder: Gry Stålsett, psykolog ved Modum Bad
Dato: mai/juni
Sted: Sanderud (håper å få til dette som et fysisk seminar)

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

Empowerment og brukermedvirkning: 23. februar

Musikk som Recovery: 16. mars

Håp: 6. april

Fysisk aktivitet og friluftsliv som Recovery: 11. mai

Temakveld (eller Recoveryverksted) om ”Mening, mestring og livsglede”: 8. juni

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



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 2. februar: Betydning av frivillighet for livsmestring og livskvalitet
onsdag 23. mars: Selvhjelp
onsdag 8. juni: Temakveld (eller Recoveryverksted) om ”Mening, mestring og livsglede”

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

Dessverre blir det ingen selvstyrkingskurs denne våren, da vi mangler kursholdere.  
Det blir satt opp kurs til høsten igjen.

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  
empowerment.

Kursvarighet: Fire dager som går over to samlinger. 

Kontaktperson: Cecilie Bergseng Kinde
telefon: 454 19 164 / epost: cecilie@sagatun.no



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: onsdager – 26. januar, 23. februar, 30. mars, 27. april og 25. mai
Tidspunkt: kl. 17.00–20.00  

Arrangør: Sagatun og Landsforeningen for pårørende Midt-Hedmark
 

Kontaktperson: Cecilie Bergseng Kinde
telefon 454 19 164 / epost: cecilie@sagatun.no
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ADHD Norge i Innlandet planlegger 4 temadager denne våren:
•  ADHD – jenter og kvinner
•  ADHD – uoppmerksom type
•  ADHD og avhengighet
•  ADHD og rettigheter/myndiggjøring 
 
Samtalegrupper/workshops vil bli startet opp både i Hamar, Gjøvik og Lillehammer.
 
For mer informasjon, ta kontakt med: 
Irene R. Angen, ADHD Norge i Innlandet, Hedmark og Oppland fylkeslag 
epost: innlandet@adhdnorge.no

Temadager om ADHD



Selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper

Sted: Lillehammer
Dato: 19. og 20. februar   Påmeldingsfrist: 6. februar
Arrangør: ADHD Innlandet, Lillehammer kommune og Selvhjelp Norge 

Sted: Gol (Hallingdal, Valdres og Numedal)
Dato: 9. og 10. mars   Påmeldingsfrist: 1. mars
Arrangør: Hallinghelse, Nettverk for selvhjelp i Hallingdal og Selvhjelp Norge
https://selvhjelp.no/selvhjelp-i-hallingdal-nytt-nettverk

Sted: Fagernes (Valdres, Hallingdal og Numedal)
Dato: 29. og 30. mars   Påmeldingsfrist: 1. mars
Arrangør: Nettverk for selvhjelp i Valdres, VLMS, Stabburshella og Selvhjelp Norge

På disse seminarene vil du tilegne deg kunnskap om hvorfor og hvordan selvhjelp kan være en 
mulighet til mestring i din hverdag. Du vil lære om selvhjelpgrupper, og hvordan grupper kan 
startes og hva som kjennetegner gode helsefremmende fellesskap. Vi ser også på lokale mulig-
heter 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 Norge i Innlandet 
telefon: 952 00 053 / epost: erna@selvhjelp.no

For mer informasjon, invitasjon og påmelding se www.selvhjelp.no (Hva skjer?) 
Her finner du også informasjon om andre interessante arrangementer.
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«Takknemlighetstre» laget av deltagerne på Kulturnettverkets tur til Pelle-
stova september 2021. Bladene er fylt med alt deltagerne er takknemlige 
for og limt sammen til et tre. Har du noe du er takknemlig for i dag?


