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KURS OG TEMAKVELDER INNEN PSYKISK HELSE – HØST 2020 



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 smittevernregler. Hver enkelt må vurdere deltagelse med hensyn til egen helse og risikofaktorer.
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Seminarprogram

Kulturnettverket arrangerer seminarer om ulike aktuelle temaer som kan inspirere til aktivitet 
og egenutvikling. 
På grunn av koronasituasjonen kan vi ikke samles på ett sted som vi pleier. Sagatun Bruker- 
styrt Senter og Enhet for Kultur og Helsefremmende Arbeid har derfor jobbet med å få til  
digitale løsninger. 

Denne høsten arrangerer vi webinar som kan ses i mindre grupper eller på egenhånd:

Tema: Hvordan få en bedre hverdag gjennom positiv tenkning 
Foredragsholder: Torleif Lundquist, en erfaren og meget engasjerende foredragsholder. Han 
er adjunkt, fotograf, forfatter og veileder. Han har tidligere gitt ut boken «Under Overflaten». 
“Det du fokuserer på vil du få mer av”, sier Torleif, så her gjelder det å fokusere på det positive.  
En positiv innstilling smitter – se frem til et foredrag hvor alvor og humor går hånd i hånd!
Dato og tid: 18. november, kl. 12–13
Sted: Webinar (følg med på facebook og nettside for informasjon om hvordan du kan logge deg på).

Hjemmeside: www.kulturnettverk.no / www.sagatun.no                   
Facebook: Kulturnettverket Hedmarken / Sagatun Brukerstyrt Senter 
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: 16. september

Kreativitet som Recoveryprosess: 28. oktober

Selvstyrking og Empowerment som Recoveryprosess: 25. 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
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Temakvelder

Denne høsten arrangerer vi to temakvelder der brukermedvirkning, og hvordan få til gode 
recovery-prosesser er sentralt. 

Tema: Medforskning

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter     
Dato og tid: onsdag 30. september kl. 18.00–20.30

Tema: Gode brukererfaringer

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter     
Dato og tid: onsdag 11. november kl. 18.00–20.30

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

Dato og tid: 
22.–23. september og 6.–7. oktober, Stabburshella, Fagernes, kl. 09.00–15.00 alle dager.
13.–14. oktober og 27.–28. oktober, Hamar, kl. 09.00–15.00 alle dager.
3.–4. november og 17.–18. november, Åsnes kommune, 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: Cecilie Bergseng Kinde
telefon: 454 19 164 / epost: cecilie@sagatun.no
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Pårørendekafé på Stabburshella

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. 17.30–19.30    (tidspunkt kan endre seg, se nettside: stabburshella.no eller facebook: stabburshella)

Dato: tirsdager – 8. september, 13. oktober, 10. november, 8. desember
 

Kontaktperson: Inger Grete Tronsplass, telefon 412 65 232

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

Havang brukerstyrt Senter inviterer til en dag for de som står nær noen med rus- eller psykiske 
helseutfordringer. I etterkant vil dere få tilbud om ukentlig samtale.

Dato og tid: 29. august kl. 10.00–17.00
Sted: Havang Brukerstyrt Senter, Kirkegata 45 (inngang fra Grønstadgate) (www.havang.no)  

Kursansvarlig og påmelding: Hilde Nilseng, telefon: 918 48 961
Kontakt for mer informasjon på epost: hilde@havang.no

Havangkonferansen 2020

Tema for årets konferanse er Lys i mørket – kortreiste krefter

Dato: tirsdag 27. oktober kl. 10.00–17.00
Tid: kl. 10.00–17.00. Registrering, kaffe og noe å bite i fra kl. 08.30
Sted: Lillehammer Scandic Hotel  

Kontakt for program: Hilde Nilseng, telefon: 918 48 961 / epost: hilde@havang.no
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ROM- der pårørende, berørte og fagpersoner møtes. Psykisk helse og rus. 

Sted: Aktivitetssenteret, Gjøvik kommune, Vestre Toten veg 228
Dato:  30. september – Hva gjør Korona med oss?
 14. oktober – Hvordan gi plass til håpet?
 18. november – Høytid og ferie
Tid: kl. 18.00–20.30 alle kursdager. Enkel bevertning fra kl. 17.00

Påmelding: For påmelding, innspill eller spørsmål; telefon 410 60 274
 
Arrangører: Organisasjonen voksne for barn, Gjøvik kommune og Sykehuset Innlandet

Du er velkommen til å delta uansett hvilken kommune du bor i. Gratis deltakelse.

Stedet egner seg for å sikre godt smittevern. Vi tar forbehold om avlysning ved øking av 
Covid-smitte i befolkningen.

ROM for påfyll
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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 per uke. I spesielle tilfeller kan IMR gis individuelt.
Sted: ”Haugen” ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll 

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

Gunn Henanger, tipskoordinator, Sykehuset Innlandet Reinsvoll 
telefon: 61 14 75 01 / epost: gunn.henanger@sykehuset-innlandet.no
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Motiverende intervju

Tema: Innføring i Motiverende Intervju (MI) som metode. Spesiell oppmerksomhet er knyttet til 
”hvordan skape gode samtaler for hjelp og støtte”.

Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter
Dato og tid: 28. september, 27. oktober og 24. november kl. 18.30–20.30
 
Kontaktperson og påmelding: Kårhild Husom Løken 
telefon 979 78 456 / epost: karhild@sagatun.no
 
Kursholder: Ressurssenteret for pasient- og pårørendeopplæring ved Sykehuset Innlandet HF, 
ved Magnus Østvang, telefon: 469 14 870 / epost: magnus.ostvang@sykehuset-innlandet.no
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Markering av verdensdagen for psykisk helse

Dato og tid: torsdag 8. oktober, kl. 12.00
Sted: Hamar kino
Foredragsholder: Stig Mass Andersen, også kjent som bipolar superstar (www.bipolarsuperstar.no) 

Arrangør: Sagatun Brukerstyrt Senter (www.sagatun.no) 
Facebook: Sagatun Brukerstyrt Senter 
Påmelding/kontaktperson: Påmelding på forhånd!
Rune Lundquist, telefon/sms: 481 06 050 / epost: rune@sagatun.no 

Markering av verdensdagen for selvmordsforebygging

Dato og tid: torsdag 10. september, kl. 20.00
Sted: Utearrangement på Gatetunet i Moelv

Vi tenner fakler for de som tok sitt liv siste året. Appell ved Biskop Solveig Fiske. 
Alle er velkommen og kan tenne lys. Musikk  ved Sagatun brukerstyrt senter.  

Arrangør: LEVE Hedmark / e-post: levehedmark@gmail.com
Kontaktperson: Turid Solberg, telefon: 934 52 929
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Seminar om selvhjelp og igangsetting av selvhjelps-
grupper på Hedmarken

Vil du gjøre en forskjell? En forskjell for deg selv og andre? 

Sted: Eksakt adresse kommer
Dato: 23. og 30. september
Tid: kl. 09.00 – 16.00 begge dager

Målgruppe: Alle som er interessert i å vite mer om selvhjelp som mulighet, og deg/dere som 
ønsker å bidra for at selvhjelp og selvhjelpsgrupper skal bli en reell mulighet i ditt lokalsamfunn.

Påmeldingsfrist: 15. september. Begrenset antall plasser – førstemann til mølla!

Dagene ledes av: Erna Majormoen fra Selvhjelp Norge 
telefon 952 00 053 / epost:erna@selvhjelp.no 

Arrangører: et samarbeid mellom Ottestad Frivilligsentral, Stangehjelpa, Stange kommune og 
Selvhjelp Norge.  

Selvhjelp Norge følger myndighetenes råd og retningslinjer vedrørende covid-19 (koronavirus) 
ved avvikling av våre arrangementer.

For mer informasjon om dette og andre arrangement, se www.selvhjelp.no. 

 



Seminar om selvhjelp og igangsetting av selvhjelps-
grupper i Hallingdal, Valdres og omegn
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Vil du gjøre en forskjell? En forskjell for deg selv og andre? 

Sted: Torpåmoen, Ål kommune
Dato: 20. og 23. oktober
Tid: kl. 08.30 – 15.30 begge dager

Målgruppe: Alle som er interessert i å vite mer om selvhjelp som mulighet, og deg/dere som 
ønsker å bidra for at selvhjelp og selvhjelpsgrupper skal bli en reell mulighet i ditt lokalsamfunn.

Påmeldingsfrist: 12. oktober. Begrenset antall plasser – førstemann til mølla!

Dagene ledes av Selvhjelp Norge ved:
Hilde A. Brennhovd, telefon 977 78 897 / epost: hildeab@selvhjelp.no
Erna Majormoen, telefon 952 00 053 / epost: erna@selvhjelp.no 

Arrangører: Hallinghelse i samarbeid med Hol kommune og Selvhjelp Norge. 

Selvhjelp Norge følger myndighetenes råd og retningslinjer vedrørende covid-19 (koronavirus) 
ved avvikling av våre arrangementer.

For mer informasjon om dette og andre arrangement, se www.selvhjelp.no. 

 



29. august (ark 6)
Mestringskurs for pårørende

8. september (ark 5)
Pårørendekafé, Stabburshella på Fagernes

10. september (ark 10)
Markering av verdensdagen for selvmords-
forebygging

16. september (ark 2)
Recoveryverksted:  
Introduksjon til Recovery

22.-23. september (ark 4)
Selvstyrkingskurs, Fagernes

23. september (ark 11)
Seminar om selvhjelp og igangsetting av 
selvhjelpsgrupper (Hedmarken)

28. september  (ark 9)
Motiverende intervju

30. september (ark 7)
ROM for påfyll: Hva gjør Korona med oss?

30. september (ark 3)
Temakvelder: Medforskning

30. september (ark 11)
Seminar om selvhjelp og igangsetting av 
selvhjelpsgrupper (Hedmarken)

6.-7. oktober (ark 4)
Selvstyrkingskurs, Fagernes

8. oktober (ark 10)
Markering av verdensdagen for psykisk 
helse

13. oktober (ark 5)
Pårørendekafé, Stabburshella på Fagernes

13.-14. oktober (ark 4)
Selvstyrkingskurs, Hamar

14. oktober (ark 7)
ROM for påfyll: Hvordan gi plass til håpet?

20. og 23. oktober (ark 12)
Seminar om selvhjelp og igangsetting av 
selvhjelpsgrupper (Hallingdal, Valdres og 
omegn)

27. oktober (ark 6)
Havangkonferansen 2020

27. oktober  (ark 9)
Motiverende intervju

27.-28. oktober (ark 4)
Selvstyrkingskurs, Hamar

28. oktober (ark 2)
Recoveryverksted:  
Kreativitet som Recoveryprosess

3.-4. november  (ark 4)
Selvstyrkingskurs, Åsnes

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

11. november (ark 3)
Temakvelder: Gode brukererfaringer

17.-18. november (ark 4)
Selvstyrkingskurs, Åsnes

18. november (ark 7)
ROM for påfyll: Høytid og ferie

18. november (ark 1)
Seminarprogram

24. november  (ark 9)
Motiverende intervju

25. november (ark 2)
Recoveryverksted:  
Selvstyrking og Empowerment som 
Recoveryprosess

8. desember (ark 5)
Pårørendekafé, Stabburshella på Fagernes

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

KURS OG TEMAKVELDER INNEN PSYKISK HELSE – HØST 2020 

Arrangementskalender


