
Mestringsseminar 
Jeg tør - jeg vil -  jeg kan -  

Lakselv 15. mars 2012 

Siv Helen Rydheim  

Mine vendepunkt 



Psykisk helse og rusfeltet betraktes på  
en stemoderlig måte 



Et kjempegodt initiativ 

 

• En stor takk til dere som står sammen her i 
Lakselv for å arrangere mestringsseminaret! 

 

• Lakselv er en fin plass for denne type 
arrangementer! 

 

 



Filtearbeid (detalj) 2010 



Kan livet sees på som et evig puslespill? 

Mange brikker har vært helt usynlig, og er det fortsatt. 
Først den dagen jeg dør legger den siste brikken seg på  
plass. 
Da blir det ingen overflødige brikker. 

 
Mange av brikkene har vært vanskelig å få til å passe inn i det  
store puslespillet. 

 
Mye smerte forbundet med bortkomne brikker og mye smerte  
forbundet med uvisshet om hvorvidt jeg ville få brikker som kom til å  
passe videre. 

 
Kanskje de som har vært forbundet med mest smerte har vært de som har  
fått størst betydning... Kanskje er de brikkene jeg virkelig skal føle  
takknemlighet i forhold til? 



Mange vendepunkt 

Vendepunkt kan kanskje være litt som begrepet 
mestring – at det tenkes på som noe udelt 
positivt? Stemmer det? 
 
- Vendepunkt kan oppleves smertefullt 

 
- Vendepunkt for meg er alt som innebærer endring av 

retning i livet  
 

- Det er ikke nødvendigvis positivt i øyeblikket, men kan føre 
til at en identitetsbryting skjer og jeg tror vi alle trenger å 
være i bevegelse i deler av livet der vår identitet rystes… 

 



Smertefullt? 

Vekst innebærer ofte smerte 

 

- Alle vendepunkt oppleves ikke nødvendigvis 

som gode i øyeblikket.  

 

- Veivalg må gjøres for å komme videre. Eller vi kan velge 
fortsette på samme vei som før. 

 

- VEIEN BLIR TIL MENS DU GÅR (Ferdinand Finne) 

 



Mine vendepunkt 

- Psykose og tvangsinnleggelse (1992, 1994, 
1996) 

- Uføretrygdet (1994) 

- Skriving som terapi 

- Ble kristen 1998 –lærte å se meg selv gjennom 
Guds Ord 

- Kreativitet – maling 

- Kunst- og håndverk (2004-2007) 

 

 



 

• Medlem i Mental Helse Alta 2005 

• Styreverv i Mental Helse Alta og Mental Helse 
Finnmark (2005-2009) 

• Prosjekt Gnisten (Mental Helse Alta) 

• Kultursenteret Sisa, Alta (2007) –Brosjyre: 
http://finnmarksnettverket.files.wordpress.co
m/2011/12/sisaprofile-des-2011.pdf 

• Leder i Funksjonshemmedes studieforbund 
Finnmark 
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Bokutgivelse:  

”Kjærligheten spør ikke, den bare er” 
(2008) 

 
 

• Ført til at jeg har fått kontakt med en del 
andre som har opplevd psykose og tvang 

 

• Viktig for meg og starten på en reise i å se 
nærmere på brukeraktivistbevegelsen 

 

 



• Jobb som prosjektleder –Finnmarksnettveret 

• http://www.finnmarksnettverket.no/ 

• Deltaker i selvorganisert selvhjelpsgruppe 

• Familiekonstellasjoner 

• Sluttet med antidepressiva 

http://www.finnmarksnettverket.no/


Salme 139: 13-17 

•    13 For du har skapt mine nyrer, 

          du har vevd meg i mors liv. 
           
    14 Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. 
          Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. 
           
    15 Knoklene mine var ikke skjult for deg 
          da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. 
           
    16 Dine øyne så meg da jeg var et foster. 
          Alle dager er skrevet opp i din bok, 
          de fikk form før én av dem var kommet. 
           
    17 Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, 
          summen av dem er ufattelig! 



Psykose og tvang 



Psykoseerfaringer 

• Psykose /grensepsykose i 1992/1994/1996, og er en av de 
mange som har opplevd tvang og tvangsmedisinering.  
 

• Jeg er selv takknemlig for at jeg har opplevd psykose.  
• Psykose for meg innebar også å slippe taket på den 

stålkontrollen jeg har hatt over meg selv. Slippe taket i den 
perfeksjonistiske siden i meg.  

• Det var nødvendig for at jeg skulle slippe til barnet i meg selv. 
Det lille barnet kan ennå få mye større plass.  

• Jeg ønsker å bli et helere menneske, og få integrert alle deler i 
meg selv og gi spesielt romslig plass til barnet i meg, til 
kreativiteten som har sprengt seg fram. Den var undertrykt i 
veldig mange år.   
 
 



Hvordan kan psykose forklares?  
–Har psykosen en viktig funksjon? 

 

• Jeg ikke gjøre annet enn at jeg kan forsøke å si 
noe om hvilke tanker jeg har gjort meg i 
forhold til egne psykoseopplevelser.  

 

• For meg var psykosen en flukt fra det såkalte 
virkelige livet og inn i et vakkert område av 
mitt eget sinn, et annet bevissthetslag, kan jeg 
kanskje si?  

 

 



Psykose = Å drømme i våken tilstand? 

• Etter 20 år har jeg ikke bedre forklaring enn akkurat det. Og hva 
skjer i drømmelivet vårt?  
 

• Det drømmelivet vi har og som vi anser som en del av 
bearbeidingen av opplevelser vi har i livet? –Kanskje kan det være 
slik at det vi opplever i psykose kan gi oss informasjon om traumer 
vi har både fra eget liv og fra våre forfedres liv?  
 

• I så fall tenker jeg at dagens psykiatritenking er svært mangelfull. 
Carl G. Jung og hans måte å se på sinnet på er muligens mer 
interessant enn det synet som råder i dag. 
 

•   



En vårløsning som kan rokke ved 
”vedtatte” normer i fagfeltet? 



 
Finnmarksnettverket, psykisk helse og rus (2009-2012) 

–Prosjektleder http://www.finnmarksnettverket.no/ 

 
• -et redskap for selvhjelp- 

 

• Mental Helse Finnmark, Rusmisbrukernes 
Interesseorganisasjon, LEVE Finnmark 

 

• NAV Finnmark 

• Helsedirektoratet 

• Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering 

• Sametinget 

 

 

http://www.finnmarksnettverket.no/


Jobb, hvor viktig er det? 

• Jeg kan kun svare for min egen del. 

1994-2009  Uførepensjonist 

Satt på sidelinjen? Lagt på lading? 

Min yrkesbakgrunn: ”Kontoransatt”  

(”kjedelig”) –men viktige erfaringer fra 20 års yrkesaktivt liv fra 

jobber i private, statlige og fylkeskommunale bedrifter. 

Kanskje er det ikke slik at jobb er ”løsningen” for alle. Jeg vet ikke 

jeg ville greie en ”helt ordinær kontorjobb” –om det finnes   

Men jeg greier å jobbe med det jeg brenner for, selv om jeg også 

har noen begrensinger. Disse er først og fremst fordi kroppen 

ikke vil like mye som hodet.  

 



Selvorganisert selvhjelp 

 
 

• Selvorganisert selvhjelp -telefon/skypegruppe (2010) 
          -Grensesetting  
  
Deltaker i selvorganisert selvhjelpsgruppe – deltakere med 
ulike problemstillinger og fra forskjellige steder (to fra 
Finnmark, en fra Troms) 
 
 
 
 
 
 
     



Selvorganisert selvhjelp 

• Fører ikke nødvendigvis til at man blir helt uavhengig av 
hjelp. For meg var det med på å tydeliggjøre at jeg trengte 
hjelp utover gruppa. 
 

• En selvhjelpsgruppe skal forholde seg til ”her og nå” og ikke 
”grave i fortida” 

 
• Psykolog (Jan. 2011 – d.d.) - Samtalepartner 

 
• Familiekonstellasjoner (Jan. 2011) -Traumer 
 
• http://www.hellinger.no 

 

http://www.hellinger.no/
http://www.hellinger.no/


Selvorganisert selvhjelp 

• Etter å ha deltatt i en selvorganisert selvhjelpsgruppe, som 
også kan sammenlignes med et mentalt treningsstudio, har 
jeg mer og mer våget å sette grenser. (For min det gjaldt dette 
særlig i nære relasjoner). 

 

• Det kan være smertefullt å sette grenser, og kanskje mest for 
den som gjør det... Det var det for meg, og kommer kanskje 
alltid til å være litt smertefullt. Det gjelder å lære å håndtere 
smerten i det å sette grenser. 

• Det er kanskje også lettere for folk å forholde seg til 
mennesker som er tydelige på hva de vil og hva de ønsker. 



 
Viktigste samarbeidspartnere innenfor 
selvorganisert selvhjelp: 

 
• LINK Lyngen http://www.linklyngen.no 

• Sammen med daglig leder, Gunn Anita Vang, LINK 
Lyngen: 

• På You-Tube ligger det tre redigerte videoopptak fra et arrangement i 
Kautokeino 11. oktober 2011.  Det var meningen at jeg skulle vis nr 2, men 
p g a tekniske problemer fikk vi det ikke til.  

• http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-
selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/ 

• Selvhjelp Norge 

• http://www.selvhjelp.no 

 

http://www.linklyngen.no/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://finnmarksnettverket.wordpress.com/2012/03/01/selvorganisert-selvhjelp-en-innforing-pa-youtube/
http://www.selvhjelp.no/


Søren Kierkegaard:  
"Å våge er å miste fotfestet for en liten stund.  

Å ikke våge er å miste seg selv."   



• Selvhjelpsaktiviteter i Finnmark: 

• http://www.finnmarksnettverket.no/index.ph
p?option=com_alphacontent&section=9&cate
gory=69&Itemid=88 

• Bruk søkefunksjonen på Finnmarksnettverkets 
nettside, og se innholdsfortegnelsen. 

• http://www.finnmarksnettverket.no/index.ph
p?option=com_alphacontent&view=alphacont
ent&Itemid=88 

• 126 000 treff på siden i 2011 

http://www.finnmarksnettverket.no/index.php?option=com_alphacontent&section=9&category=69&Itemid=88
http://www.finnmarksnettverket.no/index.php?option=com_alphacontent&section=9&category=69&Itemid=88
http://www.finnmarksnettverket.no/index.php?option=com_alphacontent&section=9&category=69&Itemid=88
http://www.finnmarksnettverket.no/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=88
http://www.finnmarksnettverket.no/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=88
http://www.finnmarksnettverket.no/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=88


Kautokeino –  
28. august 2012, kl 11-14 

ALLE HAR RESSURSER!  

- SELVHJELP ER Å TA DEM I BRUK! 

 
• Empowerment, styrking og mestring av egen helse 

• Hvorfor  selvorganisert  selvhjelp? 

• Hvordan sette i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper lokalt? 

 

• For påmelding og info: Gunn 414 04 882 / Siv 469 33 079. 
Påmeldingsfrist: 10. august 2012 

• Gratis deltakelse – muligheter for støtte til overnatting. 

 

 

 



Kautokeino 28. august 2012 

Arrangementet er i samarbeid med: 

• Selvhjelp Norge 

• LINK Lyngen 

• Finnmarksnettverket 

 

• Gjennomføres med midler fra Sametinget og 
Helsedirektoratet 



Informasjon selvorganisert selvhjelp, 
Lyngen og Finnmark 

 
• http://www.linklyngen.no 
• Gunn Anita Vang 
• Mob. 41404882 

 
• http://www.finnmarksnettverket.no 
• Siv Helen Rydheim 
• Mob. 4693379 

http://www.linklyngen.no/
http://www.linklyngen.no/
http://www.finnmarksnettverket.no/


29 

Selvhjelp 
nytter! 



Selvhjelp 
Norges 

distrikts-
kontorer 

 

 

Selvhjelp Norges distriktskontor  

for Nordland, Troms og Finnmark 

Telefon: 46 77 82 04 

Inger Berit Stene 

 



http://www.selvhjelp.no 

http://www.selvhjelp.no/


Kirkeveien 61, 0364 Oslo 

Postboks 15 Majorstuen, 0330 Oslo –                 

tlf. 23 33 19 00 

Post@selvhjelp.no - www.selvhjelp.no 

 

mailto:Post@selvhjelp.no
http://www.selvhjelp.no/


Foto fra vidda – en augustkveld i 2011 

 



FB-gruppa Erfaringsnettverket 

• https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/ 

• Erfaringsnettverkets gruppe på FB er for folk som har 
erfaringskunnskap/erfaringskompetanse på feltet psykisk 
helse og rus, for pårørende og for andre med interesse for 
feltet.  

•  
Det er det generelle. Det spesielle med gruppa er at området 
bipolaritet vektlegges gjennom prosjektet skrive-verksted som 
er omtalt på egen nettside: 

• http://erfaringsnettverket.no/ 

https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/
http://erfaringsnettverket.no/


Facebookgruppa 
ERFARINGSNETTVERKET 

• Ble startet for å rekruttere deltakere til 
skriveprosjektet, men har blitt noe veldig mye 
mer enn akkurat det.  

 

• Det legges ut saker hver dag hele året. 

 

• Har per i dag over 300 medlemmer. Jeg er 
”administrator”. 

 

 



Skrive-prosjekt 

• Erfaringskonsulent i Skrive-prosjekt (2011-2012) 
• Bestillingen var: Beskrivelse av 

psykoseopplevelser og hva som hadde skjedd i 
forkant og i etterkant. 

• 9 deltakere. Manus per i dag inne hos et forlag. 
• Utrolig flott å møte andre mennesker med 

psykoseerfaringer, og som deler sine erfaringer 
med andre…  

• Et rehabiliteringsprosjekt Extrastiftelsen H&R 
gjennom Mental Helse. Gunn Helen Kristiansen 
som prosjektleder. 
 
 



Det finnes gull i psykoseopplevelsene 

 

 

• Vi må bare få hjelp til å få øye på gullet… 

 



Maleri (2010) Siv Helen Rydheim 
Uten tittel –akryl på plate 



Hellinger og Familiekonstellasjoner 
 

• Heldigvis kom jeg i kontakt med Hellinger og Familiekonstellasjoner. Gjennom det 
har jeg fått større forståelse.  http://www.hellinger.no 
 

• Ved hjelp av familiekonstellasjoner, kan traumer løses opp.  
 

• Om det har noen betydning for min mor at hun blir del av familiekonstellasjoner 
som hun selv fysisk ikke er med på, er jeg mer usikker på, men jeg mener det har 
indirekte betydning fordi jeg har fått en større forståelse for hennes livssmerte.  
 

• Dermed har jeg muligens klart å snu min måte å kommunisere med henne på.  
  
• Min erfaring er at jeg rydder plass for nye måter å håndtere min eget livssmerte på 

gjennom å få satt opp konstellasjoner. Ikke minst har jeg fått en ny forståelse for 
den uforløste livssmerten jeg kan skimte at mine forfedre har båret/bærer på. 

 
  

 

http://www.hellinger.no/


• Tvang og tvangsopplevelser skaper nye traumer og/eller 
er retraumatiserende.  

• Innenfor psykiatrien er det merkelig nok vanskelig å finne 
at traumer er et tema.  

• Det er til og med sjelden et tema innenfor 
akuttpsykiatrien, hvor tvangen foregår, det vi faktisk har 
opplevd i egne liv før vi blir akuttinnlagt på tvang.  

• Et stort tankekors hvordan tvangen innenfor psykiatrien 
ofte legger ennå flere traumer i "traumesekkene" våre.  

 



• Når jeg ser tilbake på mine forfedres liv, så finnes 
også blant disse tegn til hva jeg vil kalle for 
uutholdelig livssmerte.  

• En psykose kommer ikke bare plutselig fra 
ingensteds.  

• En psykose oppstår, etter min oppfatning, fordi 
livssmerten blir for stor å bære. Det er den ene 
dråpen som gjør at begeret blir for fullt.  

• Da har det for mitt vedkommende vært snakk om 
livssmerte jeg ikke har hatt overskudd og/eller 
mot til å gå dypere inn i.  
 
 



 
Mine blogger: 

 
• http://sivhelenrydheim.blogspot.com/ 

 

• http://sivryd.wordpress.com 

 

• http://endringer.blogspot.com/ 

 

 

• Et redigert opptak av foredrag fra Amaliedagene 2011 på 
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=h071UzgEtyM 

• Filming og redigering ved Jan-Magne Sørensen, Hvite Ørn 

 

 

http://sivhelenrydheim.blogspot.com/
http://sivryd.wordpress.com/
http://endringer.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=h071UzgEtyM


 
Sentralstyremedlem i  

We Shall Overcome, WSO  
• En brukerorganisasjon med særlig fokus på 

menneskerettigheter og tvang 

 

• http://www.wso.no 

 

• Med i redaksjonen i Søkelyset i et år. 

 

http://www.wso.no/
http://www.wso.no/
http://www.wso.no/


Kreative prosesser 

 

 

Det enkleste å få til 
er å fotografere, og 
det kan gi et og 
annet deilig 
”manisk kikk”  



Ettertraktet arbeidskraft? 

• Det vet jeg ikke, men jeg kan håpe på at jeg kan bli det fra 
neste år  -  

  

Unik og bearbeidet erfaring. En stor porsjon nysgjerrighet 

 på stadig mer: 

 

Kunnskap fra psykisk helse og rusfeltet 

Kunnskap fra mennesker med sine unike erfaringer og den 

kunnskapen som mange fagfolk bærer, og som det er forsvarlig  

å løfte fram som ”fyrtårn”  



 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse  
innen psykisk helse 

http://www.erfaringskompetanse.no 
 

 

• Prosjektmedarbeider ved http://www.erfaringskompetanse.no 

(Sept. 2011-juni 2012) 

 

• http://www.erfaringskompetanse.no/kunnskapsbase 

 

• Erfaringskompetanse.no samler inn erfaringer fra brukere og pårørende 
innenfor psykisk helsefeltet. 

 

• Bibliotek. Mulig å låne bøker, rapporter, DVD etc – gratis utlån til hele 
landet 

 

http://www.erfaringskompetanse.no/
http://www.erfaringskompetanse.no/
http://www.erfaringskompetanse.no/kunnskapsbase


Et mangfold av muligheter 

• Det er er viktig å ha et mangfold av muligheter… og 
noe av det som i dag ligger utenfor de offentlige 
helsetjenestene bør komme innenfor – slik at det blir 
en reell mulighet for alle.  

• Jeg har snakket om noen av de mulighetene jeg har 
fått, ikke fordi jeg tror de samme fungerer for alle, 
men for å si at vi trenger valgmuligheter. 

• NAV betaler i enkelte tilfeller for terapiformer som 
ikke tilbys fra det offentlige. 



Takk til Arne og dere andre som har jobbet med 
planleggingen og gjennomføringen  av 
seminaret! 

• Jeg benyttet anledningen i går til å utrope Kjell 
Birkely Andersen som et faglig fyrtårn i Finnmark. 
Hans foredrag: ”BEDRINGSTENKNING I HVERDAGEN” 
vil jeg gjerne høre flere steder… Jeg har på skøy 
begynt å peke på fagmiljøer/fagfolk som utmerker 
seg med å tørre å møte oss uten for mye gammelt 
gods – som tør å tenke nytt. 

 

• Takk for at fikk invitasjon til å bidra, og jeg håper 
dette er en begynnelse på årlige mestringsseminarer! 



Foto – en viktig hobby  
 

-En god måte for å oppleve naturen  
 


