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Bakgrunn fra Mental Helse/tillitsverv: 

 

     Tillitsvalgt i Mental Helse fra 2005. 

 

     Erfaringsformidler Mental Helse Finnmark fra 2006. 

 

     Oppnevnt fra Mental Helse i diverse råd og utvalg. (Nav, Klinikk for 
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     Styremedlem i Bikuben fra 2007-2009, (Regionalt brukerstyrt senter, 
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     Representant i Rådet for psykisk helses referansegruppe prosjekt 
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Yrkeserfaring: 

• 1972-1994: Kontorfunksjonær i ulike bedrifter (private 
bedrifter og offentlige etater – Oslo, Trondheim, Vardø-). 

 

• (Uføretrygdet i 1996-2009) - (Deltidsansettelser med 
lønn inntil 1 G) 

 

• 2008/2009: Finnmarksnettverket, psykisk helse og rus 
(prosjektleder) 

 

• 2009: Kultursenteret Sisa, Alta (prosjektutvikler) 

 

• 2009: Bikuben, avd. leder i Finnmark 

 

 



Forfatter av boka: 

 

 

    KJÆRLIGHETEN SPØR IKKE, DEN BARE ER 
 
      
     Utgitt i 2008 
 

 

     Nettside: www.sivhelenrydheim.blogspot.com 

 

     Nettside: www.lysfest.no 

 

   

http://www.sivhelenrydheim.blogspot.com/
http://www.lysfest.no/


• Første klare mani/depresjon i 1985 (30 år gammel) – 
uten sykemelding 

 

• 1992 reaktiv psykose, første innleggelse (tvang inkl. 
tvangsmedisinering) 

•   

• 1994 andre innleggelse manisk-depressiv psykose 
(tvang) 

 

• 1996 tredje innleggelse (tvang) 

 

• Per dags dato ingen flere innleggelser 

 



BEARBEIDELSESBEHOV  ETTER: 

• Uverdige tvangsopplevelser i 1992, 1994 og 1996 
(Særlig i 1992 i forbindelse med tvangsmedisinering) 

 

 

• Tvangsopplevelser – førte til skam 

 

 

• Hva jeg har gjort/sagt i manisk tilstand har også ført til 
skam 

 

 

• Hvordan reise seg igjen? 



Utdrag fra boka: 

 ”Kjærligheten spør ikke, den bare er”. 

 

 

• ”Medisiner ville jeg absolutt ikke ha, og den første tvangsinjeksjonen 

ble satt mens flere pleiere holdt meg fast i senga.  Mens jeg ble 

trykket ned på magen, var det en som presset knokene inn i 

ryggraden.  Jeg spente alle de muskler i kroppen jeg kunne, men de 

satte den første sprøyta med Cisordinol mens jeg ropte de 

forferdeligste ting jeg kunne tenke meg.  Overmakten ble for stor.  

Når jeg tenker på det, kan jeg ennå kjenne knokene som presset 

seg inn i ryggraden. Det var smertefullt fysisk, men psykisk var det 

også ubeskrivelig nedverdigende.” 



• At de på den måten kunne tillate seg å tvangsmedisinere 

på en så smertefull måte, var nesten ikke til å tro.  Jeg 

tok ut mye krefter både fysisk og psykisk i min ville 

motstand, men møtte en makt som det ikke var mulig å 

protestere mot. At jeg som fra før sleit med ledd- og 

muskelsmerter, skulle oppleve at noen presset knokene 

inn i ryggraden for å overmanne meg, det var utilgivelig.  



• Dagen etter var jeg rød og hoven etter sprøytestikket, og 

det var forferdelig vondt.  Jeg kjente det smertefulle 

stikket, og jeg kjente hvordan de hadde behandlet meg 

for å få satt sprøyta. En sånn overmakt hadde jeg aldri 

møtt før i livet mitt.  Det smertet riktignok fysisk, men det 

var den psykiske smerten som var vanskeligst å bære. 



• En av de ansatte, som het Inger, ga jeg etter hvert 

navnet ”tidtagerdronninga”. Hun var sammen med meg 

på rommet, og jeg tenkte på henne som min søster. Hun 

imponerte meg stort; hun kunne regne baklengs og hun 

snakket spansk.  Tidtagerdronninga flettet håret mitt, og 

jeg følte meg fin.  Sko hadde jeg altså ikke hatt på beina 

siden jeg forlot Havlandet.  Da jeg skulle få være med ut 

i luftegården, måtte jeg ha sko på meg.  Alle mine 

protester ble ikke hørt, og jeg forsto at jeg måtte ta de 

skoene jeg fikk låne om jeg skulle få komme ut.  Og ut 

ville jeg.  Skoene var minst to nummer for store, men jeg 

kom meg ut.  



 



• Inne på rommet demonstrerte jeg hvordan kvinner i 

konsentrasjonsleire hadde hatt det når de hadde stått 

fastlenket i en fot, og bare kunne gå med den andre 

foten i en sirkel.  Og med demonstrasjonen prøvde jeg 

vel å gi uttrykk for mine egen opplevelse av å være 

innestengt. Etter at jeg hadde spist ga jeg mat til fuglene 

utenfor.  Det var flest måker, men det var også to kråker.  



• Reimseng ble benyttet i forbindelse med 

tvangsmedisinering.  Jeg var rasende og kjempet imot 

alt jeg bare orket.  I reimsenga ropte jeg ut mitt 

fødselsnummer, telefonnummer og adressen min.  Flere 

ganger ropte jeg også: ”Filmen går, filmen går”, og jeg 

tenkte at Gud ser iallfall hva som foregår.  

Fødselsnummeret, telefonnummeret og adressen ropte 

jeg for å ”bevise at jeg ikke var gal”, at jeg vet hvem jeg 

er og hvor jeg bor. 



• Jeg bestemte meg i 1992 da jeg var innlagt at jeg måtte 

skrive om opplevelse. Det var nesten utrolig at det var på 

den måten vi ble ”behandlet”… eller skal jeg si det så 

sterkt som mishandlet? 



Skulptør: Monica Birkemo Johansen 



• De holdt meg i reimsenga i flere timer av gangen.  Der 

måtte jeg også spise, når det falt seg sånn at det var 

matservering mens jeg lå der.  Da kunne de løsne den 

ene armen fra reiming.  Reimene var festet veldig stramt 

rundt føtter og hender, og jeg syntes det var vanvittig 

vondt å ligge fastreimet. 



• Det var vondt rent fysisk og det var enda verre å oppleve 

å bli straffet fordi jeg nektet å ta medisiner. Første 

gangen jeg ble lagt i reimseng, så lurte jeg på hvem det 

var som hadde laget senga.  Jeg syntes den var komisk, 

og kunne ikke begripe hvem som hadde laget noe sånt.   



• Da jeg måtte på do, fikk jeg ikke komme løs.  Jeg maste 

og maste, men det hjalp ikke.  Bekken var det jeg fikk 

tilbud om, men det ville jeg ikke ha, så jeg lå der med 

blærespreng. Jeg kan ikke skjønne hvorfor de holdt meg 

så lenge i reimsenga etter at sprøyta var satt. 



• Jeg likte Thor-Øyvind veldig godt, og jeg tryglet og ba 

han om at han skulle ta meg med hjem til seg.  Jeg ville 

ut fra ”fengselet”.  Innelåst på en avdeling, stengt inne på 

et rom, og tvangsmedisinering i reimseng.  Det var litt av 

en frihetsberøvelse, men til slutt ble jeg likegyldig i 

forhold til reimsenga, og sa at de bare kunne spenne 

meg fast.  Det spilte ingen rolle lenger, og etter et par 

uker med tvangsmedisinering, gikk jeg med på å ta 

medisinene frivillig. 



    Jeg hadde omsider forstått at jeg ikke kunne komme 

unna uansett hva jeg sa eller gjorde, og at jeg måtte 

samarbeide for å komme meg ut av sykehuset. 

 



Fra Vidderna innom mig 

av Nils-Aslak Valkeapää 

    Allt är så vackert 

 

jag är rädd 

 

att åter vakna upp 

 

till den grymma världen 



• ERFARING ER IKKE HVA SOM HENDER OSS, 

MEN HVA VI GJØR MED DET SOM HENDER 

OSS.     

 

 

• Aldous Huxley (1825-1895) 

 



Hva har medvirket til et friskere liv? 

 1)Terapi hos psykolog 1 ½ år (1995-1996) 

 

2) Riktige medisiner 1997 

 

3) Ble kristen i 1998 

 

4) ”Bygd ny selvtillit” i 10 år med basis i Guds Ord 

 

5) Kontakt med egen kreativitet (forskjellige kreative uttrykk, inkl. skriving) 

 

6) Skaffet meg innsikt i sykdommen 

 

7) 2004-2007 Student (deltid) ved Høgskolen i Finnmark,  

          Kunst og håndverk 



 

Kathe Kollwitz 

Call of Death, 1934 

 



• Feilen med å iføre seg et panser, er at det 

ikke bare tar av for smerter, men også for 

gleder. 

• Celeste Holm 



Salme 139: 13-17 

• ”For det er Du som hadde mine nyrer i eie.  Du 
vevde meg sammen i min mors liv.  Jeg vil prise 
Deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg 
blitt et underverk.  Underfulle er Dine gjerninger, 
og min sjel vet det så vel.  Mine bein var ikke 
gjemt for Deg, da jeg ble dannet i det skjulte, og 
kunstferdig knyttet sammen i mors liv.  Som 
foster så Dine øyne meg.  Og i Din bok var de 
alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for 
meg, før en eneste av dem var kommet.  Hvor 
uutgrunnelig Dine tanker er for meg, å, Gud!  
Hvor veldig er summen av dem.” 

 



Kroppsspråk…… 

 

Når kroppsspråket overdøver  

 

det verbale språket 



Skulptør: Monica Birkemo Johansen 



Skultør: Monica Birkemo Johansen 



Skulptør: Monica Birkemo Johansen 



Skulptør: Monica Birkemo Johansen 



 

• Hva  med veien jeg har gått etter innleggelsene?  

 

• Hva gjorde det faktisk med meg, mitt selvbilde, min 

selvfølelse etc at jeg ble tvangsmedisinert i 1992...  

 

• Det er viktig for meg å få fram at ettervirkningene av en 

sånn runde på psykiatrisk sykehus er noe av det mest 

tidkrevende og vanskelige jeg har vært igjennom i løpet 

av mitt liv. 

•  

 



Trassig tenåring (eget arbeid i leire) 

 



Drømmende (eget arbeid i leire) 



• www.lysfest.no  

• På den nye nettsiden lysfest.no kan du lese en dialog 

mellom:  

Roar Fosse, forskningsleder ved Psykisk helse i 

Sykehuset Asker og Bærum, og ”lystennerne” Gunn 

Helen Kristiansen, Siv Helen Rydheim og Inger Emilie 

Nitter. 

•  

Der finner du også andre artikler, som kanskje kan gi 

deg nye tanker? Ta en tur innom nettsiden, så kan du 

selv se om også du kanskje finner nye innfallsvinkler til 

forståelse av psykose? 

 

 

http://sivhelenrydheim.blogspot.com/2009/11/wwwlysfestno.html

