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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? 



Siv Helen Rydheim 

• Født 1955 (Nordreisa) 

• Arbeidstaker 1973-1992 

• Tvangspasient 1992, 1994, 1996 

• Under rehabilitering 1998-2009 = 11 år 

• Fra 2009 arbeid i 80 % stilling i flere ulike 
prosjekter. Prosjekter i rus- og psykisk helsefeltet 
som er helt eller delvis brukerstyrt. 

• Brukerrepresentant fra 2005-2011 fra Mental 
Helse i ulike råd og utvalg samt diverse prosjekter.  



11 års rehabilitering… 

• Hvorfor så lenge? 

• Å være ”psykiatrisk pasient” medfører for 
mange å ta tak i skam. 

• Vi blir påført skam av et behandlingssystem 
som ikke ser oss som enkeltpersoner, men 
som en gruppe ”psykiatriske pasienter”.  



Psykisk helse og rusfeltet betraktes på  
en stemoderlig måte 



• Et veldig tydelig eksempel på dette er hvordan 
transport av psykisk syke har foregått. Alle har 
vært satt i samme bås:  

 

• ”Mulig utagerende og farlig for seg selv og 
andre”… mens de fleste - her i hvert fall – vet 
at det kanskje dreier seg om færre enn fem % 
av de som transporteres som er utagerende 
og farlige. 



Transport? 

• Transporten er en viktig del av helheten ved 
innleggelser på tvang i psykisk helsevern. 

 

• Så heldigvis er nå dette prosjektet i gang, og jeg 
håper at prosjektet vil gå over i varig drift. Det 
som er viktig i denne sammenhengen er at det 
skapes en forståelse for at det lille mindretallet 
som kan være utagerende og farlige for seg selv 
eller andre ikke skal omfattes av denne ordningen 
prosjektet gjelder.  



Kroppsspråket er tydeligere enn det vi 
faktisk sier… 

• Og er det noe jeg har vært våken for når jeg 
har vært psykotisk, så er det nettopp 
kroppsspråket.  

• Påstand: Det er ikke mulig å lyve med 
kroppen, men du kan lyve med ord – og en 
som er psykotisk kan virke veldig fjern, men 
ikke glem at du blir observert med et årvåkent 
blikk. 



Hvem og hvordan skilles disse ut? 

• Det må være noe av det viktigste å få til: Det å 
skille ”de farlige” fra ”de ufarlige”. 

 

• En annen faktor jeg tenker er viktig i denne 
sammenhengen. I tillegg til kroppsspråket så 
er det også viktig hvilke ord som blir brukt. 



”Å fremstilles for lege” 

• … Det lyder i mine ører som at vi skal ”for 
retten”. Dømmes eller ikke? … 

 

• Jeg håper at ledelse og ansatte tar innover seg 
hvilket språk som brukes når det snakkes om 
oss… ALLE kan bli i psykisk ubalanse, og ALLE 
har krav på en respektfull behandling HELE 
VEIEN. 



1994 

• Jeg hadde i flere uker bedt om å få hjelp. - Å få 
noen jeg kunne snakke med om det jeg hadde 
opplevd i 1992 i forbindelse med 
tvangsinnleggelsen. Det hele endte i 
tvangsinnleggelse også i 1994, og det innebar 
transport med ambulansefly, hvor jeg ble lagt i 
reimer. For meg ble det en retraumatisering  - 



• fordi jeg under første tvangsinnleggelse i Tromsø 
nektet å ta medisiner. Det som skjer da er at 
medisinene blir satt med sprøyte og ved at jeg ble lagt i 
reimer for at de skulle få satt sprøyta. 
 

• http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/148215/ 
• Opptak fra Dagsrevyen under en konferanse i Tromsø 

om Tvang og menneskerettigheter - i forbindelse 
utgivelse av boka ”Kjærligheten spør ikke, den bare er.” 
 

• Retraumatisering? 

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/148215/
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SINTEF A4572 RAPPORT (side 29) Delrapport 1 
Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av 
internasjonal og nasjonal litteratur. 

 
• I følge SINTEFs prosjekt ”Brukerorienterte alternativer til 

tvang” viser forskning at ”det finnes en stor forekomst (opp 
til 98%) av traumatiske livshendelser for mennesker med 
psykiske lidelser og som er innlagt i institusjon. 
 

• Man mener så at tvang kan skape traumer eller post-
traumatisk stress syndrom som gir alvorlige ettervirkninger. 
Behandlings- og omsorgssystemene bør dermed bygge inn 
en tenkning om at tvangsmessige eller voldelige handlinger 
potensielt kan føre til retraumatisering og/eller skape nye 
traumer og derfor bør unngås. 



Lite forskning på om tvang ”virker”… 

• Tvangsforskningsnettverkets leder GEORG 
HØYER.  

• Tvangsforskningsnettverket ble startet for å 
få mer fokus på tvangsforskning. Det mangler 
midler og kanskje også en interesse innenfor 
feltet for å forske på tvang. 
Tvangsforskningsnettverket burde, i tillegg til 
stillinger, fått hånd om mer midler, slik at 
forskning på tvang lett kunne iverksettes.  

http://www.tvangsforskning.no/


Stemmer fra innsiden 

• http://www.youtube.com/watch?v=9Q2XiXas
ADY 

 

• Tvang er sammensatt og transporten en del av 
det hele. Kan man greie å lempe på 
opplevelsen av å bli ”overkjørt ” i forbindelse 
med transport, så tenker jeg at det er et 
lyspunkt blant mange mørke punkter…  

http://www.youtube.com/watch?v=9Q2XiXasADY
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Nasjonalt senter for erfaringskompetanse 
innen psykisk helse –

www.erfaringskompetanse.no 
-Ressursheftet 

-Som natt og dag/Tvang i psykisk helsevern,  

-Ny kunnskap - ny praksis 

-Skadereduserende veileder for å slutte med 

eller bruke mindre psykofarmaka 

-Menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet 

-Vendepunkt - og livet etterpå  



Erfaringskompetanse.no 

• http://www.erfaringskompetanse.no/kunnskapsbase/publikas
joner/egne-publikasjoner 

 

• http://www.erfaringskompetanse.no/kunnskapsbase/publikas
joner/publikasjoner-med-samarbeidspartnere 

 

• http://www.erfaringskompetanse.no/kunnskapsbase/publikas
joner/eksterne-publikasjoner 
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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.   
 
 



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? 



PSYKISK SYKE TVINGES MEST I NORD 

 
Utdrag fra NRK-artikkelen fra 25.11.2010: “Lange avstander. Også 
de lange avstandene i Troms og Finnmark kan være en årsak til at 
tvang brukes mener Sørensen Høifødt. 
 
– Å besørge en transport fra for eksempel Vadsø til Tromsø kan gi 
en del utfordringer. Du kan ha med en pasient å gjøre som er syk 
og trenger hjelp, men hvor man opplever at pasienten vil 
samarbeide. Allikevel kan det bli et spørsmål om ambulanseflyet 
vil kan med en person som kan bli ustabil, da blir gjerne tvang noe 
som vurderes. 
 
– Vi kan ikke si at det er greit at folk skal tvinges fordi det er lange 
avstander, men det kan være elementer at dette som forklarer de 
mange tvangstilfellene, sier hun.” 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7397613


• Vi er mange som har vært utsatt for tvang i 
psykiatrien og som er i mot særloven om 
psykisk helsevern. 80-90 % av de som blir 
innlagt på tvang er ikke til fare for seg selv 
eller andre. De blir tvangsinnlagt etter det 
såkalte behandlingskriteriet. 



• Jeg har blitt spurt om hva jeg tenker om transport 
når politi brukes, og jeg har svart at  

• DET GJØR AT JEG BLIR PROVOSERT… Det er ikke 
noe beroligende over det i det hele tatt. MEN det 
finnes de som hevder at Politiet kan være en 
beroligende faktor, så alle muligheter finnes. Det 
store flertall ønsker hjelp der de bor, og når 
lavterskeltilbud ikke finnes, så sier det seg sjøl at 
det blir mange flere tvangsinnleggelser enn det 
ville vært om terskelen for å få hjelp ble så lav 
som mulig.  



 

• Jeg savner engasjement fra ansatte innenfor 
rus- og psykisk helsearbeid - og jeg savner 
engasjement blant politikere og folk flest.  

• Engasjement for å bedre forholdene for de 
som trenger ”noen å snakke med” om sine 
livsproblemer. Senkes denne terskelen, så vil 
antallet tvangsinnleggelser gå ned. 

• Behov for transport på grunn av akutt behov 
for hjelp vil vedvare så lenge ikke lokale tilbud 
bygges ut. 

 



 
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”. Det kan naturlig komme opp assosiasjoner til fortid som vi 
kan snakke om ”her og nå”, men vi skal ikke i gruppa forsøke å finne 
fram til årsaker. 

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

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

 

http://www.hellinger.no/
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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.   

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

• Selvhjelp Norge 

• http://www.selvhjelp.no 
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Diktet er av Monica Busck, utgitt i en samling fra Psykiatrisk 
Opplysningsforbund, PSYKOPPS UTVALGTE 1997 – INNEN-I-FRA 

(side 12). 

 

• Venten 

• Jeg ser deg 

• der du sitter i ditt fengsel. 

• Gitteret ditt er laga av herda stål. 

• Øynene dine forteller meg 

• om din fortvilelse. 

• Jeg ser redselen i kroppen din. 

• Din lengsel hviler du på mine skuldre. 

• Dine stumme skrik, når mine ører. 

 

• Slipp meg ut! 

• Hjelp meg! Vis meg den verden jeg ikke kjenner. 

• Langt der inne sitter du. 



• I øyeblikk av fred, tenker du tanker. 

• Tanker som går dypere enn andres. 

• Din viten tilhører en større verden. 

• En vakrere verden. 

• En verden for de få. 

• En verden for de kloke. 

• Tålmodighetens og ensomhetens verden. 

 

• Jeg ser deg 

• der du sitter i ditt fengsel. 

• Du sitter og venter på meg. 

• Venter på at jeg skal bryte ned 

• sprossene av herda stål. 

• Uten-i-fra. 

• Men jeg kan ikke! 

• Du må ikke vente. 

• Det er du som må fjerne stengselet, 

• en for en. 

 



 

 

 

 

 

• Innen-i-fra. 

• Jeg står her og venter…. 

• - og kan fortelle deg 

• om den neste sprossen… 

• hvis du vil. 

• Bruk den tida du trenger. 

• Jeg går ikke. 

• Jeg lover. 

• Jeg er her 

• -og jeg ser deg. 



Under Amaliedagene i august 2011 

• Et redigert opptak: 

• Jeg spør: Kan psykose være drøm i våken 
tilstand?  

 

• Http://t.co/ldawjHs  

 

http://t.co/ldawjHs
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• http://napha.no/ 

 

• http://psykiskhelsearbeid.no 

 

• http://sivryd.wordpress.com/egne-artikler-og-
foredrag/ 
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• Egne blogger:  

• http://www.sivhelenrydheim.blogspot.com 

• http://www.sivryd.wordpress.com 

• http://www.endringer.blogspot.com 

• Blogget i 2011 på  

• http://www.Erfaringskompetanse.no/blogger 

• Forfatter av boka: Kjærligheten spør ikke, den 
bare er. (Kan kjøpes direkte fra meg: E-post: 
sivryd@live.no – pris kr. 167.- inkl. porto). 
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