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KURS OG TEMAKVELDER INNEN PSYKISK HELSE –  HØST 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
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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, kantina

Tema, modul 1: Hverdagsøkonomi (to deler)    
Dato del 1: Tirsdag 20.9, kl. 09.00–11.30  Dato del 2: Torsdag 22.9, 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: Tirsdag 4.10, 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 og påmelding: Cecilie Bergseng Kinde
telefon: 454 19 164 / epost: cecilie@sagatun.no
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Seminarprogram

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

Tema: Markering av verdensdagen for selvmordsforebygging
Foredragsholder: Tommy Steine
- komiker med egenerfaring, og andre brukere som deler av sine erfaringer
Dato: 15. september 2022, kl. 18.00–20.30
Sted: Festiviteten Hamar   
Arrangør: Sagatun Brukerstyrt Senter, Redheds Hamar, LEVE

Tema: Mitt liv og følelsene mine
Foredragsholder: Gry Stålsett, psykolog ved Modum Bad
Dato: 21. november 2022, kl. 11.00–14.00
Sted: Sanderud, festsalen

Kontaktperson: Line Merete Libak, Enhet Aktivitet og Recovery, Sanderud
telefon: 916 37 451 / epost: line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no
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Recoveryverksted

Sted: Storhamarstuene, Domkirkeodden 
(det vil også bli streamet til Sagatuns samarbeidspartnere) 
Tid: kl. 10.00–14.00

Introduksjon til Recovery: 31. august 2022

Kreativitet som Recoveryprosess: 21. september 2022

Recoveryverksted om tilhørighet og identitet: 26. oktober 2022

Recoveryverksted om empowerment og brukermedvirkning: 23. november 2022

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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Kurs i regi av Frisklivssentralen

Strukturkurs: Undervisning i livsstiltemaer, opplæring i endringsmetodikkog gruppesamtaler. 
Du får også mulighet til å delta på gruppetreninger i kursperioden. Kurset passer for deg som 
er motivert for å jobbe aktivt for å innføre tiltak som kan skape struktur i hverdagen. 
Kurset går over 8 ganger. Pris kr. 500,-.
Datoer: Oppstartmøte torsdag 22.09 kl.13.00–15.00. 
Deretter mandager uke 39-45, kl. 08.30–09.30 + treningsgruppe 9.30-10.30.

Sov Godt: Er du trøtt på dagtid og sliter med søvnen? Har du vanskelig for å sovne, våkner 
mye på natta, eller våkner veldig tidlig uten å få sove? Da kan dette være et kurs for deg. 
Kurset går over tre kurstreff. Pris kr. 250,-.
Datoer: Tirsdager 20. september, 27. september og 04. oktober kl. 13.00–15.00.

Kostholdskurs: Et kurs for deg som ønsker inspirasjon til gode matvaner. Pris kr 500,-.
Kurset følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring. Kurset går over tre kurstreff. 

Hverdagsglede: Kurset handler om de små grepene du kan gjøre i din hverdag for økt opp-
levelse av mestring og glede. Kurset har fokus på endringsprosesser for å bli bevisst hvilken 
kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små steg kan føre til store 
endringer. Kurset går over seks ganger. Pris kr 250,-.
Datoer: Torsdager 20.10, 27.10, 03.11, 10.11, 17.11 og 24.11 kl. 13.00-15.00.

Sted: Kursene holdes på Jorekstad (Fåberg, Lillehammer) og er åpne for alle. 
Påmelding på epost: frisklivssentralen@helse-sg.no eller telefon 954 76 164 / 902 69 136. 
Se mer informasjon i forkant av kursene på Facebook: Frisklivssentralen-Gausdal. 
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Pårørendekafé Sagatun Brukerstyrt Senter

Er du pårørende til en som er psykisk syk, og føler deg alene? Har du lyst til å være med i Lands-
foreningen for pårørende innen psykisk helse, og påvirke hva vi skal jobbe med?
Pårørende skal bli spurt og oppleve og bli hørt. Pårørende er en ressurs, og en del av løsningen 
for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.
LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved bedret kommunikasjon mel-
lom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter.

Sted: Storhamarstuene i Hamar

Dato/tema: Siste onsdag i måneden, kl. 17.00–20.00  

31. august: «Samtykke, tvang og frivillighet» 
– Temakveld med besøk av pasient og brukerombudet v/ jurist Astrid Gran Nordheim

28. september: «Demensomsorg i et pårørendeperspektiv» 
v/ Stine Bekkemellom og Cecilie Bergseng Kinde

26. oktober: «Pårørendes egen recoveryprosess» 
v/ Cecilie Bergseng Kinde og Jeanette Helleberg

30. november: Etablering av nytt styre i LPP Innlandet (LPP Midt-Hedmark) 
v/ Cecilie Bergseng Kinde m. flere

Arrangør: Sagatun Brukerstyrt Senter og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 

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

Pårørende skal bli spurt og oppleve og bli hørt. Pårørende er en ressurs, og en del av løsningen 
for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.

Sted: Havang Bruklerstyrt Senter, Kirkegata 45 (Telegrafen), inngang fra Grønnegata

Dato: Hver tirsdag, kl. 18.00–20.00  

 

Kontaktperson: Marianne Engevold, telefon 482 16 640 
www.havang.no
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Selvstyrkingskurs

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. 
Dato: tirsdag 8. november, onsdag 9. november, tirsdag 22. november, onsdag 23. november 
Sted: Hamar / Stange

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



5 veier til hverdagsglede

Fem konkrete steg kan bidra til at du kan kjenne på større hverdagsglede. 
Disse er Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og gi av deg selv. 
På kurset får du lære om disse stegene; hva du kan gjøre og hvordan du kan nå konkrete mål 
som passer din hverdag. 
Kurset består av litt undervisning, små filmsnutter og enkle oppgaver som dere jobber med 
sammen eller individuelt. Om du vil kan du dele dine erfaringer om hvordan det går med dine 
egne mål. Og du kan få tips, hjelp og hente inspirasjon av å høre på de andres erfaringer.
Evaluering og utdeling av kursbevis. 

Dato: Ikke bestemt enda  

Kontaktperson:  Line Merete Libak, Enhet Aktivitet og Recovery, Sanderud. 
telefon: 916 37 451 / epost: line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no

Dette er et kurs de har utarbeidet og holdt flere ganger på Jæren Recovery College, og som vi 
ønsker å starte opp med på Innlandet.



«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?


