
Velkommen til nytt seminar i                                                                                                              
kulturnettverkets seminarprogram 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                         www.kulturnettverk.no    

                                      

         
                                                                     

 

 

TID/ STED                                                          
Fredag 7. april 2017 kl. 11-  14.15. 
Prøysenhuset, Ringsaker. 

FOR HVEM                                                           
Brukere/ pasienter og ansatte sammen, 
tilknyttet Kulturnettverket Innlandet- 
Hedmarken og Oppland. 

FORELESERE                                                                                       
Marit Borg er ergoterapeut og professor i 
psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-
Norge. Hun har lang erfaring fra klinisk praksis 
og har de siste årene arbeidet med forskning 
og utdanning innenfor psykisk helse. Sentrale 
temaer har vært praksisnær og 
samarbeidsbasert forskning, recovery og 
lokalbasert psykisk helsearbeid. 

Tommy Sjåfjell har egenerfaring med rus- og 
psykiskhelse utfordringer, og er en av 
medforfatterne i boka «Et bedre Liv».  Han er i 
dag engasjert i bruker- og 
pårørendeorganisasjonen A-larm, og jobber 
deltid på Høyskolen i Sør-Øst Norge.                                                                                           

PRIS                                                                   
Gratis  
 

PÅMELDING                                                          
Pga lunsj- servering ønsker vi påmelding av 
antall; gruppevis eller enkeltpersoner til 
Line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no / 
tlf. 916 37 451. Frist: 3. april 2017 kl. 12.00. 

Velkommen!  

 

 

 
 
PROGRAM                                                         
Kl. 11 Lunsj                                                 

Dagens suppe med brød og smør 
Kaffe/ te 

 
Kl. 12 Foredrag           

Kl. 12.00- 13.00                                        
Ulike perspektiver på recovery                 
ved Marit Borg 

Kl. 13.00- 13.15                                                  
Pause med frukt  

Kl. 13.15- 14.15                                       
Relasjonenes og aktivitetenes 
betydning for min bedring                                         
ved Tommy Sjåfjell 

Kl. 14.15 Slutt 

 

Kom gjerne med bussen  
Det går mange busser til OBS Rudshøgda. Gi 
beskjed ved påmelding om du kommer med 
bussen, så ordner vi transport fra OBS til 
Prøysenhuset. 
 

Fra Elverum/ Løten/Vang/ Hamar:                                                                            

Kl. 08.43 eller 09.43 fra Elverum torv. Passerer bl.a 
Myklegard, Løten stasjon, Brenneriroa, Vang kirke, 
Midtstranda, Briskeby, Hamar skysstasjon og Olrud.. 
Fremme kl. 10.27 eller 11.27. 

Fra Gjøvik:                                                                        
Kl. 10.30 fra Gjøvik skysstasjon. Passerer Mjøsbrua og 

Moelv stasjon. Fremme kl. 11.03. 

Fra Lillehammer:                                                           
Tog kl. 10.14 fra Lillehammer stasjon. Ankomst Moelv kl. 

10.37, buss videre kl. 10.55, fremme kl. 11.03. 

www.hedmark-trafikk.no  

«Hva hjelper»           
om bedringsprosesser/ recovery og 

hvordan skape seg et godt liv 

 

Recovery kan oversettes til «bedringsprsosesser».                    
Recovery handler om å finne muligheter og mot til å ta grep om 
livet, komme seg videre og leve et meningsfullt liv med eller uten 
psykiske helse- og rusproblemer.   

http://www.ringsaker.kommune.no/
http://www.kulturnettverk.no/
http://www.hedmark-trafikk.no/

