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Kjærligheten spør ikke, den bare er  
av Siv Helen Rydheim (2008) 



http://www.lysfest.no  
Etter initiativ fra Inger Emilie Nitter 

http://www.lysfest.no/


http://www.tvangsforskning.no/ 

• Årlige konferanser – Tvangsforskningsnettverket 

 

• Bokideen fikk sin fødsel på Tvangsforskningsnettverkets 
konferanse i 2009, men jeg hadde lenge vært svanger med ideen. 
Gunn Helen grep tak i svangerskapstankene, og førte den videre til 
Extrastiftelsen – Helse og Rehabilitering via Mental Helse som 
søkerorganisasjon.  

 

• Psykoseerfarere: – Å komme sammen betyr enormt mye! 

 

 

http://www.tvangsforskning.no/


Det er den draumen 
av Olav H. Hauge 

    Det er den draumen me ber på 

     at noko vedunderleg skal skje, 
at det må skje – 
at tidi skal opna seg 
at dører skal opna seg 
at berget skal opna seg 
at kjeldor skal springa – 
at draumen skal opna seg, 
at me ei morgonstund skal glida inn 
på ein våg me ikkje har visst um. 



Prosjekter gjennom Extrastiftelsen,  
Helse og rehabilitering 

 

• Totalt ble 27 % av nye prosjektsøknader innvilget i 2011. 

• Mental Helse er en av de organisasjonene som får størst 
uttelling sammen med Rådet for psykisk helse. 

• http://www.extrastiftelsen.no/om-oss.html 

http://www.extrastiftelsen.no/om-oss.html
http://www.extrastiftelsen.no/om-oss.html
http://www.extrastiftelsen.no/om-oss.html


Extrastiftelsen fullfinansierte prosjektet 

• Virksomhetsområder 
Extrastiftelsen deler ut 1/3 av midlene til hvert av 
områdene  
• forebygging  
• forskning 
• rehabilitering 

 



Økonomi 

 

• Total budsjettramme for 2011-2012 er  

 

• kr 420 000 



Maleri av eksaminert kunstterapeut/ 
psykiatrisk sykepleier Dora Schmidt Stendal 



 
Om sitt maleri ”Det alkymiske tårn”,  
sier Dora Schmidt Stendal følgende:  

 
• -Tårnet er det tårn vi alle ønsker å komme opp i, der har vi utsyn, 

bevissthet og overblikk. På siden av tårnet forsøker en person å komme 
opp ved å klatre rett opp. Han kommer sannsynligvis til å falle ned. Til 
høyre står en vis mann og peker på grunnen tårnet står på. Han forteller at 
det er haugen av erfaringer, opplevelser og "dritt" vi har med oss. Han sier 
at hvis vi bearbeider haugen av dritt kan vi bruke det til å bygge en trapp 
og komme oss trygt opp i tårnet, som han der går på trappen rundt tårnet. 
Jeg synes at det geniale er at jo større haug med dritt vi har med oss, jo 
høyere trapp kan vi bygge, ved å bearbeide det. På den måte tenker jeg at 
gullet ligger i våre erfaringer, men dritten må bearbeides for å hente ut 
gullet. Sånn forstår jeg alkymien kort fortalt, og det bilde har hatt stor 
betydning for meg og min forståelse av meg selv og andre. 

 



Psykoseforskning?  

 

• Kjønnsforskjeller? 

• By og land? 

• Ulike kulturer? 

• Bipolar psykose?  Schizofreni?  Reaktiv psykose?  

• Diagnoser – tilfeldig? (ABB) 

• Skal psykosene/psykiske lidelser kategoriseres? 

• Skal symptombehandling godtas? 

• Kan medisinering konservere lidelsen?  

 

 



Er rus- og psykisk helsefeltet ”et stemoderlig felt”?  
Og kanskje er bipolaritet verdt å forske mer på? 



Prosjektbeskrivelse, utdrag 

• ”Nytteverdien, slik vi ser det, er først og fremst at 
erfaringskompetansen kommer ut til de som har behov for 
den. For eksempel er det mange som leter etter litteratur 
skrevet av folk som sjøl opplever å ha bipolar lidelse, og særlig 
er det psykoseinnholdet som må bli mer anerkjent som en 
viktig ressurs i en helbredelsesprosess som tar sikte på at 
alvorlig psykisk syke pasienter kan bli friske.” 

 

100 % brukerstyrt prosjekt 

Mental Helse Asker og Bærum – styringsgruppe 

 

 



Skriveprosesser 

• Forfatter Kjersti Wold bidratt med gjennomgang og gode råd  
http://kjerstiwold.no/kw/ 

 

• Foruten Gunn Helen og meg har vi med en veileder, som er 
ergoterapeut og redaktør av Ergoterapeuten og ansatt i Norsk 
Ergoterapeutforbund, Else Merete Thyness 

http://kjerstiwold.no/kw/
https://www.facebook.com/norsk.ergoterapeutforbund
https://www.facebook.com/norsk.ergoterapeutforbund


Deltakere til skriveprosjektet: 

Rekruttering: 

• Fra hele Norge pluss et par andre land 12 > 9 og i tillegg en del 
henvendelser som ikke førte fram til deltakelse i prosjektet 

• Gjort prosjektet kjent på Facebook gjennom 
Erfaringsnettverket 
https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/ 

• Andre grupper på Facebook 

• http://www.Erfaringskompetanse.no 

• Søkelyset http://www.wso.no 

• Henvendelse til alle helseforetak med informasjon 

 

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


Kontakt med deltakere 

• Skriveverksted i juni 2011 med forfatter Kjersti Wold 

 

• I forkant av skriveverkstedet gikk Kjersti Wold gjennom 
deltakernes bidrag og hennes kommentarer ble gitt i plenum 

 

• Veiledning og flere omganger med gjennomgang av manus på 
e-post og telefon ved Else-Merete Thynness, Gunn Helen 
Kristiansen og Siv Helen Rydheim 

 

 



Vi bærer på svarene selv, men tar gjerne i mot hjelp til å få ”de riktige” 
spørsmålene, slik at vi finner våre svar  
Bildet er et trykk av Bjørg Thorhallsdottir - http://www.bjorgt.no/ 

http://www.bjorgt.no/


Hva er psykose? 

• Drøm i våken tilstand? 

• Traumer  som kommer til overflata? 

• Gener eller flergenerasjonsproblematikk? 

• Mestringsstrategi? 

• Kreativt talent for abstrakt tenking? 

• Sikkerhetsventil? 

• En ressurs? 



Akrylmaleri, Siv Helen Rydheim 
Tittel: Det lille barnet i meg tar plass 



Erfaringsnettverket 

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

 

• Bidrag fra medlemmer i gruppa 

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


Avslutning 

• Spørsmål? 

 



Prosjektleder: Gunn Helen Kristiansen 
gunnhk@gmail.com 

Mob. 90171618 

mailto:gunnhk@gmail.com


Erfaringskonsulent: Siv Helen Rydheim 
sivryd@gmail.com 

Mob. 95866865 

mailto:sivryd@gmail.com

