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Hjemme hos mennesker med alvorlig 
og langvarig psykisk sykdom

De store psykiatriske sykehusene, asylene, som ble bygd i Norge 
i begynnelsen av det 20. århundret, var monumentale, forseg-
gjorte anlegg med vakre parker og tilhørende jordeiendommer 
med gårdsdrift, gartnerier, verksteder og annen virksomhet. De 
lå gjerne avsides til og utgjorde egne samfunn. Mange av pasien-
tene bodde der i lang tid, noen ble også gravlagt på asylets egen 
kirkegård. Utbyggingen av asylene fortsatte fram mot midten av 
århundret. For eksempel hadde Dikemark asyl i Asker plass for 
320 pasienter da det åpnet i 1905. Femti år senere bodde det 
900 pasienter på sykehuset. Men så, fra 1960-årene og framover, 
snudde det: Det kom blant annet nye medisiner for behandling 
av psykisk sykdom og gradvis ble de store institusjonene ned-
bygd og erstattet av andre og mer kortvarige behandlingstilbud.

«Hvorledes man bærer sig ad for å komme hjem»

Asylene bidro til å lage et tydelig skille mellom syk og frisk, 
mellom innenfor og utenfor. På Dikemark museum henger en 
gammel plakat som illustrerer dette. «Hvorledes man bærer sig 
ad for å komme hjem» er overskriften. Det redegjøres for de 
seks ulike «gradene», A–F, som pasientene kan sorteres etter: F 
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er dårligst, i kategori B kan man skrives ut, i kategori A bor 
man hjemme. For den som ikke forstår, finnes det hjelp: «Deres 
doktor vil forklare Dem det», står det. Samtidig som pasientene 
blir inndelt i kategorier, viser plakaten en tro på at endring og 
utvikling er mulig. Det er mulig å bli flyttet oppover i gradene 
og det er mulig å få komme hjem. «Utskrivning til hjemmet skjer 
bare i grad B», framheves det. Da må man «kunne oppføre sig 
slik som friske og normale mennesker gjør».

I dag finnes det mange typer institusjoner for behandling av 
psykiske lidelser og plager, noen er for langtidsopphold, men 
tendensen går i retning av kortere innleggelser, gjerne først ved 
akutt fare for liv og helse. Tvangsutskrivelse er vel så vanlig som 
tvangsinnleggelse, kan det se ut til. «Man» kommer hjem, selv om 
«man» er syk. «Deres doktor» kan tilby (eller bestemme) ulike 
typer behandling og tiltak som ikke trenger å være innleggelse 
i institusjon. De fleste mennesker med alvorlige og langvarige 
psykiske lidelser bor hjemme: hos sine foreldre, i egne leiligheter, 
i hus, kommunale leiligheter, bofelleskap og andre steder.

Hvordan har de det der?

Tvang uten døgn

I 2015 og 2016 har Nasjonalt medisinsk museum gått på besøk 
til mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser. De 
bor i forskjellige, ganske vanlige hjem. Alle vi møtte hadde jevn 
og hyppig kontakt med behandlingsapparatet – og mye av kon-
takten forgikk i hjemmet. Noe av behandlingen var tett knyttet 
til det å bo, og til å klare seg i hverdagen. For eksempel hjelp til 
å vaske huset og å sette opp dags- og ukeplaner. Noen var på en 
ordning som heter Tvungent psykisk helsevern uten døgnopp-
hold, TUD. De refererte til den som Tvang uten døgn. De var på 
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tvangsvedtak hjemme. Når pleierne ringer på og kommer med 
medisin, må de være hjemme, åpne døren og ta medisinen.

En slik ordning viser hvordan grensene mellom hjem og 
sykehus er visket ut. På den ene siden oppleves hjem og institu-
sjon som to kvalitativt forskjellige ting, med ulike utfordringer 
og goder knyttet til seg. Institusjon kan gi trygghet og hjelpe 
til ro og struktur, men er ufritt. Hjemme er for mange målet, 
men kan være krevende og ensomt. På den annen side er både 
hjem og sykehus arena for mange ulike typer sykdomsbehand-
ling og oppfølging – av frivillig eller tvungen art. Og variasjonen 
i behandlingstilbudene, og i hvordan de praktiseres og forstås, 
kan være stor.

Hjemme hos?

«Hjemme hos»-reportasje er en etablert sjanger. Reportasjene er 
i den andre enden av skalaen sammenliknet med revolverinter-
vju. Målet er ikke å avsløre, men snarere å bli kjent og lære mer. 
Sjangeren spiller på at det er forskjeller mellom offentlig rolle og 
privatperson. Den som portretteres, er ofte en kjendis: en artist, 
idrettsutøver eller politiker. Målet er gjerne å vise andre, mer 
personlige sider hos vedkommende. Ofte er det en bærende idé 
at selve hjemmet, møbler og annen innredning i seg selv kan si 
mye om hvem og hvordan den aktuelle personen er. 

Et hjem er et godt sted å møtes og snakke, har vi tenkt. Vi 
ville møte folk på deres hjemmebane og vi ville bli bedre kjent. Et 
utgangspunkt for prosjektet var: Hvordan blir alvorlig psykisk 
sjukdom forstått i offentligheten og hvordan er det å leve med, 
sånn privat? Så langt i tråd med «hjemme hos»-sjangeren. Inn-
redning og tingene i hjemmet har vært et tema ved de fleste av 
besøkene, men har ikke kommet til å stå så sentralt. Og under-
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veis har vi blitt slått av at hvor flytende grenser det er mellom 
det private rommet og behandlingsrommet. (Og for så vidt også 
mellom det å være frisk og det å være sjuk, men det visste vi 
fra før.) Å møte mennesker med alvorlig og langvarig psykisk 
sjukdom hjemme, er samtidig å møte behandlingsapparatet som 
også er til stede der. 

Beretningene og historiene i denne katalogen er velkjente 
og nye på samme tid. Hver for seg er de gjenkjennelige for de 
fleste. Til sammen danner de en ny historie om hvordan det er 
å leve med alvorlig og langvarig psykisk sjukdom. Målet med 
prosjektet har ikke først og fremst vært å utøve kritikk av norsk 
psykiatrisk helsevern. De fortellingene som presenteres her, blir 
fortalt og videreformidlet først og fremst fordi de er interessante 
og innsiktsgivende. Det er fortellinger om fornuft og forvirring, 
fellesskap og ensomhet og pågangsmot og bekymring. Det er 
bidrag til en ny historie om psykisk helse i det norske samfunnet 
i dag.
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Barndom

– Ingen gjorde noe

– Jeg husker ikke så mye fra da jeg var liten – jeg har dårlig 
hukommelse. Men når jeg snakker om barndommen, er det som 
oftest Harstad jeg tenker på, for det er der jeg er født og har bodd 
lengst. De barndomsvennene jeg har, bor på mange forskjellige 
steder. Ikke fordi de har flytta, men fordi jeg flytta så mye da.

– Hvordan var det på skolen?
– Jeg fikk mye kjeft og straffeoppgave, fordi de mente jeg var 

lat. De sa: «Nå må du sitte her. Du skal tegne to tegninger». Den 
ene tegningen skulle være ei sur jente, den andre ei blid jente. Og 
så skulle jeg skrive over den sure jenta: «Slik skal man ikke være 
på skolen», og over den blide jenta: «Slik skal man oppføre seg 
på skolen». Jeg skjønte ikke hva jeg hadde gjort en gang. «Det 
vet du godt», sa de. «OK?» Så måtte jeg bare tegne de tegningene 
mine.

– Gjorde du det mange ganger?
– Ja, jeg hadde jo bare ADHD. En gang vi skulle spille død-

ball, mente han at jeg kasta ballen på «en trassig og opposisjonell 
måte». Jeg: «Hæ?» Og skjønte ikke hvordan jeg hadde kasta den 
ballen feil. «Det vet du godt», sa de, «slutt å late som om du ikke 
vet». Så måtte jeg tegne den sure og den blide jenta.



14

– Var ADHD kjent da? Var det noen som tenkte at du hadde 
det?

– Jeg vet ikke. Læreren på barneskolen var kjempegammel. 
Han gikk rundt i tresko.

Viola, 30 år, Trøndelag

– Jeg vokste opp litt utenfor Bergen. Jeg spilte fotball, men hadde 
ikke helt selvtilliten, kunne ha gjort det bedre. Jeg drev også med 
annen idrett og jeg gikk i buekorps. Vi var ikke alltid mors beste 
barn, eller ungdom. Vi satt på skolen og drakk, knuste ruter, 
sånne ting, gjorde litt småkriminalitet, innbrudd. Det verste var 
vel å rane folk. Jeg er ikke stolt av det.

– Var det for å få penger til stoff?
– Nei, alkohol. Dette var på 80-tallet. Det var ikke så tøffe 

tider som på 90-tallet.
– Tenker du at du hadde psykiske problemer da?
– Nei, men en av offiserene i buekorpset har sagt at jeg var 

hyper, at jeg ikke sto rolig, snakket hele tiden. Og jeg husker at 
da jeg var 16 år spurte stemoren til en kamerat om jeg ikke ville 
gå til psykolog. «Hun så det på meg». «Nei, nei», sa jeg, «jeg 
skal ikke til psykolog. Jeg hater psykiatrien på grunn av store-
bror». Storebroren min hadde blitt syk da jeg var elleve. Han er 
sju år eldre enn jeg, og jeg hadde sett hvordan det var med ham.

Sebastian, 45 år, Hordaland

Jeg vil si at jeg hadde en røff oppvekst. Vi bodde på ei øy i Nord-
land. Når det var springflo, fikk vi saltvann i brønnen. Vi hadde 
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to kyr, seks sauer, ni høner og en hane. En gang fløy hanen på 
søstera mi og satte klørne i ansiktet hennes. Jeg fikk den løs, tok 
øksa, la den på hoggestabben og hogg hodet av den.

Fra andre klasse bodde jeg på naboøya om vinteren for å gå 
på skolen. Når jeg var heime, var jeg med på fiske, kjørte båt, 
stelte dyra og gjorde annet arbeid. Jeg var ei aktiv jente, men 
ikke alltid så medgjørlig.

Faren min var sjømann på fraktebåt. Han drakk i perioder. 
Da jeg var ni år døde han. Det var blindtarmen. Han ble sendt 
heim i ei kiste. Jeg plukka blomster og fikk hjelp av søskenbarnet 
mitt til å legge dem i kista uten at mamma fikk greie på det. Ho 
var veldig streng og gjorde forskjell på oss søsken.

Den sommeren jeg var 13 år, ble jeg utsatt for seksuelle over-
grep fra et mannlig familiemedlem. Vi var på besøk hos slektnin-
ger, men så ble mamma sjuk og måtte være på sjukehuset. Det 
skjedde flere ganger, på stabburet der jeg sov, og mens vi var på 
en tur. Jeg fortalte det til mamma etterpå. Da tok ho meg i nak-
kehårene og dro meg opp på rommet og sa at sånne eventyr tror 
jeg ikke på, for han er altfor snill til det.

Unni, 59 år, Oppland

– Da jeg begynte på ungdomsskolen kjente alle de andre i klassen 
hverandre og var etablerte. Ingen kjente meg og jeg ble veldig 
mye mobba, brutalt.

– Ble det gjort noe med det?
– Det var jo møter på skolen. Jeg satt i møter med ham som 

var verst, og han bare: «Unnskyld, skal ikke gjøre det noe mer», 
og så fortsatte han.

– Du sa fra til foreldrene dine?
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– De gjorde så godt de kunne.  Jeg tror at det var bra at jeg var 
så mye hos bestemor: Ho var så snill. Herregud, ho kunne sitte 
og lytte til meg hele tida, komme med råd. Ho sa alltid: «Du er så 
smart, lur, du klarer deg uansett». Ofte tar jeg meg sjøl i å si ting 
som bestemor brukte å si. «Det der syns jeg ikke noe om», pleide 
ho å si. Og det bruker jeg også å si nå. Det er litt artig.

Viola, 30 år, Trøndelag

– Jeg vokste opp på Bøler i Oslo. Det var på begynnelsen av 
60-tallet. Da jeg var ni år, var det en medelev som slo meg i hodet 
med ei jernstang. Ett år etterpå fikk jeg epilepsi. Jeg hadde hatt 
lett for det på skolen, hadde sklidd gjennom på ei fjøl, men nå 
fikk jeg anfall og mye fravær. Jeg ble ertet og måtte streve hardt 
for å henge med.

Foreldrene mine mente at en som hadde epilepsi, ikke hadde 
noen framtidsutsikter. Jeg fikk aldri støtte hjemmefra. «Du kan 
ikke bli det, og du kan ikke bli det», sa de. «Du kan ikke få 
unger». Jeg ble helt indoktrinert i det synet.

Da jeg skulle begynne i femte klasse, måtte jeg gå et år om 
igjen. Jeg skiftet skole og en venn av familien, en familiefar med 
tre barn som bodde i den samme blokka, fulgte meg på trikken 
om morgenen. Det var starten på et seksuelt misbruk som pågikk 
i flere år. Mannen skrev lapper til meg med ord og beskrivelser 
og hvisket kommentarer om andre mennesker på trikken.

Jeg var jo nysgjerrig på dette med seksualitet. Jo mer eksplisitt, 
jo mer nysgjerrig var jeg. Misbruket varte fra jeg var elleve år til 
jeg var fjorten. Til slutt trodde jeg faktisk at jeg var homoseksuell. 
Jeg så på mannfolk. Og når han sa: «Se på den rompa der», så 
gjorde jeg det. Etter hvert forsto broren min hva som foregikk. 
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Han lurte på hvorfor vi så ofte gikk skogsturer. Da sa vi det til 
mor, men hun trodde ikke på det, for han var jo en nabo og en 
venn av familien og var også så snill å følge meg på skolen.

– Var det noen som tok det opp med ham?
– Nei, jeg konfronterte ham aldri. Jeg har heller ikke fortalt 

det til kona hans eller ungene.

Roar, 63 år, Oppland

– Jeg har slitt veldig mye psykisk siden barneskolen. Har gått 
med ting aleine. Det var ikke noen forståelse for det heime, hva 
det var, men jeg visste alltid at det var noe alvorlig galt med meg.

– Hvordan husker du det?
– Jeg husker det begynte i barnehagen. Jeg var veldig, veldig 

fjern. Med ADHD og Asperger fungerer du annerledes. Jeg fant 
aldri veien. I perioder kunne jeg være helt i min egen verden. 
Jeg hadde fantasivenner: en hest og tre venninner i skogen. Jeg 
husker at søstera mi sa at jeg bare løy. Først ble jeg veldig opp-
skaka over at hun trodde det. Etter hvert tenkte jeg: «Stakkars, 
hun skjønner det faktisk ikke, hun tror at jeg dikter opp en hest 
i skogen». Men mor smilte alltid til meg, så jeg følte at hun var 
enig med meg. En gang jeg var lei meg, sa jeg: «Du mor, ikke sant 
at jeg har en hest og tre venninner i skogen?» Jeg husker at hun 
så på meg og sa: «Ja, det er sant – i hodet ditt». Hele verdenen 
min raste! Jeg tenkte: «Tror hun virkelig at det er plass til en hel 
hest i hodet mitt?» Da visste jeg ikke hva jeg skulle tro.

Josefine, 25 år, Hordaland
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– Det begynte med spiseforstyrrelser da jeg var åtte og et halvt 
år. Mamma var gravid, morkaken løsnet og hun måtte være på 
sykehus i fire måneder. Vi hadde akkurat bygd hus. Pappa var 
travel med eget firma og med å ta seg av oss barna. Det var jeg, 
en storebror og en lillesøster. Vi hadde en pommes frites-maskin 
og det gikk mye i pommes frites, kylling, fleskebein og sånn. Jeg 
takler ikke sånn mat i dag, ikke noe med synlig fett på. Det ble 
etter hvert sånn at jeg satt med tannpirker og pirket ut alt det 
hvite i fårepølsen.

Jeg begynte med selvskading da jeg var elleve år. Jeg kommer 
fra en familie som hadde en del penger. Jeg fikk penger eller tok 
penger i jakkelomma til mamma, og alkohol i barskapet. Jeg var 
tolv år da jeg ble pumpet første gang. Da hadde jeg over fire i 
promille. Jeg ble utsatt for seksuelle overgrep fra tolvårsalderen 
og framover. Jeg hang med eldre folk som ruste seg. Det var noen 
i den gjengen som gjorde det, som oftest de samme. Men jeg fort-
satte å henge med dem, det skjedde jo stort sett når jeg var full.

Og jeg ble veldig mye mobbet. De ødela de dyre merkeklærne 
jeg hadde, for pappa kunne jo bare kjøpe nye, sa de. Jeg har blitt 
slått og sparket bevisstløs på skolen og hentet av sykebil. Ingen 
gjorde noe. Jeg skulket skolen, satt for meg selv oppe i skogen fra 
det ringte inn om morgenen helt til skoledagen var over.

Da jeg var 14 år fikk jeg diagnosen posttraumatisk stressyn-
drom. Da jeg var 16–17 var jeg innlagt flere ganger på Haukeland 
for spiseforstyrrelser. Det var aldri noen behandling av roten til 
problemene.

Det året jeg fylte 18 år, fikk jeg diagnosen bipolar. Jeg fikk det 
for meg at jeg skulle bli Brann-spiller, koste hva det koste ville. 
Jeg tror trenerne og de andre var drittlei av mailer og telefoner 
fra meg. «Jeg måtte jo skjønne at jenter ikke kunne spille på 
Brann», sa de. Nei vel, men da ville jeg skifte kjønn. Jeg kunne 
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jo bare skifte tilbake igjen når karrieren min i klubben var over. 
Jeg ville egentlig ikke være mann, men jeg ville spille på Brann.

– Du var ikke bekymret for at du ikke skulle være god nok?
– Nei, jeg hadde spilt fotball siden jeg var liten, og jeg spilte 

jo hele tiden i de månedene jeg var manisk. Jeg sov lite og var 
på fotballbanen hele tiden og hang med spillerne på trening. Jeg 
gikk til en psykiater for å få godkjenning for å kunne få kjønns-
skifteoperasjon, men så ble jeg innlagt i stedet.

Kjersti, 32 år, Hordaland

– Jeg hadde stort sett en bra oppvekst, men far kunne være 
streng. Han hadde et vanskelig sinne.

– Slo han deg eller broren din?
– Det var noen ørefiker av og til, det var jo en litt annen tid 

den gangen enn nå.
– Var det utrygt?
– Både og. Det var særlig når vi var i ungdomsalderen. Det ble 

litt bedre med tid og stunder.
– Hvordan var forholdet mellom foreldrene dine?
– Det var et dårlig forhold mellom min mor og min far en 

periode. Min far var litt, eh, voldelig. Hun trengte innleggelse på 
grunn av det.

– Husker du hvordan det skjedde?
– Jeg husker ikke alt fra den perioden, men det var en belast-

ning. Hun var innlagt et halvt års tid for depresjon. Jeg var 16 
år da og begynte på videregående. Jeg tror far skjerpet seg litt og 
gikk i seg selv og forbedret seg litt.

– Snakket du med mora di om det senere?
– Ja, litte granne, ikke så mye.
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– Hva sa hun?
– Hun ville egentlig ikke snakke så mye om det.

Leif, 60 år, Oppland

– Jeg har vært syk siden jeg var tolv år. Eller, det var da jeg første 
gang planla å ta livet av meg. Jeg tenkte at jeg ikke var verd noe. 
Og det var da jeg begynte å skade meg.

– Hva gjorde du da?
– Jeg hadde vært på ungdomsklubben. Det var ei korktavle 

i gangen, og jeg plukka med meg noen tegnestifter. På vei hjem 
rispa jeg meg med dem. Det hjalp jo. Litt av det indre trykket 
forsvant. Jeg fortalte det til sosiallæreren seinere. Jeg var en sånn 
som søkte voksenkontakt. Jeg satt igjen i klasserommet med 
lekser, ville ikke gå. Etterpå hang jeg rundt i skolegården og sa 
hei når læreren gikk hjem. Hun sa vi skulle snakkes neste dag. 
Jeg husker at jeg sa at jeg ikke ville leve lenger og at jeg skada 
meg. Jeg tenkte at det må de gjøre noe med.

– Gjorde de det?
– Nei.
– Hvordan var det heime?
– Ja og nei, altså, i perioder opplevde jeg det som vanskelig. 

Seinere, da jeg jobba på SFO, sa jeg til dem jeg jobba sammen 
med at dersom jeg hadde visst at en unge hadde det sånn som 
jeg da jeg gikk på skolen, hadde jeg ringt barnevernet med en 
gang. For det var ting hjemme som ikke var greit. Sånn husker 
jeg det iallfall. Men, jeg må bare tenkte nå at de gjorde så godt 
de kunne.

– Hva var det som ikke var greit? Var det rus inne i bildet?
– Faren min mener at mor alltid var alkoholiker, men at han, 
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og det kan godt være at det er sant, sørga for at det ikke var 
alkohol i ukene, bare i helgene. De drakk alltid mye i helgene.

– Har du søsken?
– Vi er to. Søstera mi er seks år yngre enn meg.

Marthe, 29 år, Rogaland

– Da jeg var elleve år døde en nær venninne av min mor. Etter det 
ble det vanskelig. Det var så mye, det grep inn omgangskretsen 
vår og i hele lokalsamfunnet. Jeg fikk det for meg at jeg hadde 
gjort noe galt. Jeg fikk angst for at jeg hadde ødelagt livet for 
min mor.

– Hvordan da, tenkte du?
– Sånn som jeg husker det, var hun sint for noe. Det var noe 

jeg ikke måtte si videre. Det var veldig alvorlig. Jeg visste ikke 
hva det var, eller om jeg hadde sagt noe. Jeg ransaket meg selv 
for å finne ut hva det kunne være. Jeg fikk mer migrene og kro-
niske smerter og sov veldig lite. Jeg husker at jeg satt på fanget 
og koste med håret hennes en siste gang. Jeg visste at det var siste 
gang. Jeg gråt, var veldig lei meg. Og det ble også siste gang.

– Hvorfor, hva skjedde mellom dere to?
– Jeg sa hva jeg trodde det var, det jeg skulle ha sagt. Sånn 

som jeg husker det så reagerte hun så sterkt at jeg trakk det 
tilbake igjen: Jeg hadde ikke sagt noe likevel.

– Det er vanskelig å skjønne dette. Hva var det du skulle ha 
sagt, eller sa til mora di?

– Jeg husker ikke, vet ikke. Jeg begynte å lage lister, nesten 
som syndelister, over ting jeg ba om tilgivelse for. Om det eller 
det kunne være galt? Hun ble sint hver eneste gang. Kanskje hun 
ville at jeg skulle la det ligge, at det var så vondt? Jeg forsto det 
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sånn at noe var veldig ille. Listene ble lengre og lengre. Jeg klarte 
ikke å slutte med dem. Jeg husker en gang mor bråstoppet bilen 
og sa: «Hvis ikke du slutter med dette nå, hvis du ikke skjerper 
deg nå, så må du leve livet uten meg, for jeg orker det ikke, jeg 
har fire andre barn å ta meg av». Og sånn ble det. Jeg sørget 
veldig over henne i mange måneder, for jeg klarte ikke å slutte 
med listene. Jeg visste at jeg ville komme til helvete, for hvis ikke 
hun tilga meg, kom i alle fall ikke Gud til gjøre det. Det ble en 
veldig emosjonell skade som jeg har tatt med meg videre, det 
ikke å få tilgivelse, fravær av nåde.

– Var familien din religiøs?
– Nei, egentlig ikke, bare sånn kulturkristne, å bli døpt og 

konfirmert, bunader, sånne ting. Det er jeg som har hengt meg 
opp i de åndelige aspektene i livet. Det er frykten for helvete som 
har drevet galskapen mest, at jeg har gjort en utilgivelig synd. 
Det var det jeg begynte med da jeg var elleve–tolv år, å finne den 
utilgivelige synda sånn at jeg kunne få tilgivelse for den, men så 
fant jeg den ikke.

Josefine, 25 år, Hordaland

Jeg vil ikke snakke om hvordan det var hjemme eller om for-
eldrene mine.

Sunniva, 34 år, Oslo
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Innleggelse

– En dag på jobben ble jeg psykotisk

– Jeg har alltid hatt stemmer i hodet. Jeg trodde alle hadde det, 
at det var normalt.

– Hvordan er de stemmene?
– Den ene stemmen er en slags karaoke, bare synger hele tida, 

ikke noe skummelt, men litt plagsomt for det er så høyt. Den 
andre er to som diskuterer. De snakker om meg i tredjeperson, 
og de snakker til meg. De sier: «Det burde ho ikke ha gjort». 
«Ho er nå bra dum ho der». Sånne ting. De er kritiske til alt 
jeg gjør. Jeg tror det er en sammenheng mellom dem og at jeg 
begynte å skade meg.

– Hvordan da?
– Det vet jeg ikke ordentlig. Jeg husker at jeg stakk meg i låret 

med en passer på doen på ungdomsskolen. Det var sånn: Hvis 
jeg går ut, blir jeg mobbet. Hvis jeg stenger meg inne på doen i 
friminuttet, slipper jeg det. Så jeg satt på do i friminuttene med 
den passeren. Det var sånn det begynte. Seinere gikk jeg over til 
barberblad. Og så avanserte jeg og begynte å kjøpe skalpeller på 
internett, fra en veterinærside, sånne ordentlige; «Oj, en godte-
butikk!». Jeg kjøpte mange forskjellige. Jeg var helt besatt av det.

– Hvordan tenkte, eller tenker du, om hvorfor du gjorde det?
– Jeg var sint og ville få utløp for noe jeg ikke klarte å gjøre 

noe med. Det var hele tida så mye bråk i hodet. «Er det riktig? 
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Er det feil? Skal det være sånn? Er det normalt?» Det var like 
greit bare få en smertefølelse for å …, ja, det er faktisk ekte, det 
er sånn det er, det er der.

– Var det noen som visste om det?
– Jeg husker ikke helt første gang jeg var innlagt, hvorfor. 

Kanskje hadde jeg skåret meg eller tatt piller? Jeg var på DPS-en 
i Harstad og ble sendt til Åsgård i Tromsø. De mente at jeg var 
suicidal.

– Var du det?
– Nei, det var, eller er, to forskjellige ting. Å skjære seg har 

ingenting med suicidalitet å gjøre. Hvis jeg skulle ta livet av meg, 
tok jeg masse piller. Jeg gjorde det, har gjort det, mange ganger. 
En gang jeg måtte gjenopplives og lå i respirator, kom overlegen 
og satte seg ved senga og spurte om jeg visste hva jeg holdt på 
meg. Jeg sa: «Ja, det er jeg fullstendig klar over, men jeg får det 
jo ikke til».

Viola, 30 år, Trøndelag

Første gang noen la merke til at jeg skada meg og tok det opp, 
var på en konfirmasjonstur. Vi var i badeland. Det er vanskelig å 
skjule kutt når du har på badedrakt. En av lederne så det og tok 
meg med til presten. De tok det så sykt alvorlig. Jeg ble så satt ut. 
For meg handler aldri sjølskading om at jeg vil dø. Det har det 
aldri gjort. De ble kjempestressa. Jeg måtte komme i samtale på 
mandagen, og presten kjørte meg til en helsestasjon for ungdom 
for at jeg kunne snakke med noen der. Det ble så mye.

I begynnelsen handla det å skjære seg om å flytte den indre 
smerten ut. Å prøve å kontrollere en veldig indre uro. Så var det 
seinere at jeg var hjemme hos pappa og hadde egentlig tenkt å 
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ta en overdose med tabletter, satt og regna på om det var nok. 
Det var litt forskjellige typer, stemningsstabiliserende, smertestil-
lende og sånn, hadde ikke mengder av noe. Så skulle jeg bare 
skjære meg litt, men fikk melding fra pappa at han var på vei. 
Jeg ble superstressa, og måtte gjøre meg ferdig før han kom. Da 
kutta jeg dypere enn jeg hadde tenkt. Jeg har det arret ennå. På 
det tidspunktet hadde jeg holdt på med å skade meg lenge, men 
ikke så alvorlig. Etter det ble det ikke bra nok. Det var ingen vei 
tilbake. Jeg kunne ikke gå tilbake igjen til risp.

Marthe, 29 år, Rogaland

Det var mora mi som fikk meg innlagt da jeg var 17 år. Jeg vet 
ikke hvorfor. Jeg tror det var for at hun skulle bli kvitt et pro-
blem. Jeg ble kasta inn på galehus, så kunne hun fortsette med 
det hun holdt på med, uten å bli tatt for det.

Kristin, 46 år, Trøndelag

– Da jeg var 18 år, ble jeg sendt på en rusavvenningsinstitusjon 
i Folldal.

– Var det et problem? Hadde du rusproblemer?
– Nei, men jeg bare: «Ok, greit.» Jeg var der i tre måneder. 

Det var kanskje bedre enn å være innlagt i psykiatrien. De hadde 
trekkhunder der, huskyer, som vi kjørte rundt med. Det skulle 
liksom være bra for de narkomane å komme seg ut. Det var artig 
å kjøre hund, men jeg hadde jo ikke noe der å gjøre. De som 
jobba der, mente også det. De andre var jo sprøytenarkomane 
fra gata i Oslo, og så kom jeg: «Eh, jeg har røyka litt hasj.» 
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Kontrasten var litt stor. Og det funka dårlig, for det første jeg 
gjorde da jeg kom hjem, var å røyke hasj.

Viola, 30 år, Trøndelag

– Jeg hadde vært offiser i NATOs fredsopprettende styrker i 
Bosnia i to og et halvt år. Etterpå jobb-pendlet jeg mellom Troms, 
der jeg bodde, og Rogaland. Det var en travel jobb, med under-
bemanning og overtid og sånn. Jeg hadde søvnproblemer og jeg 
drakk vel også litt, men det kom helt uforvarende på meg da jeg 
ble syk. Det var i 2002. En dag på jobben ble jeg psykotisk. Alt 
var kaos, alt kollapset og jeg hadde masse paranoide tanker og 
forestillinger. Jeg hørte stemmer og så veldig mange rare men-
nesker, og seilbåter. Jeg ble eskortert av en militærpolitisoldat til 
Tromsø, der jeg ble innlagt på Åsgård sykehus.

– Hvordan var det å være der?
– Det var ikke noe moro. Det var et veldig urolig miljø og 

mange andre pasienter der. Jeg hadde veldig angst, var redd at 
noen skulle ta livet av meg, veldig paranoide tanker. Jeg fikk 
diagnosen schizoaffektiv bipolar lidelse og to typer medisiner, 
Seroquel og Largactil, for å dempe og ta bort psykosene.

Etter en stund forsøkte jeg å komme tilbake i jobb og ble 
omplassert til mer administrative gjøremål, men det gikk ikke så 
bra å jobbe på de medisinene. Jeg var veldig sliten og trøtt, og 
ble langtidssykemeldt. Året etter ble jeg innlagt på nytt. Jeg var 
veldig langt nede. Og ett år deretter ble jeg uføretrygdet.

Leif, 60 år, Oppland
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– Jeg hadde vært «flink pike» og gjort «alt» riktig. Sto opp seks 
eller sju morgenen, holdt på til to på natta med alt mulig. Jeg 
hadde jobb og drev med studier. Jeg var også med i en ruspoli-
tisk interesseorganisasjon. Så møtte jeg veggen, og fra 2007 til 
2015 bodde jeg mer eller mindre på institusjon. Det gikk kort tid 
mellom hver innleggelse. Jeg har over hundre akuttinnleggelser 
fra den tiden.

– Hvordan møtte du veggen? Merket du noe på forhånd?
– Nei, jeg hadde en sprekk, var deprimert og hadde selvmords-

tanker og ble tvangsinnlagt på akuttpsykiatrisk. Jeg husker de sa 
at her er det ingenting som er farlig. Men det første som skjedde 
var at en psykotisk mann på naborommet hoppa på meg. Jeg 
kom på natta, var der om dagen, neste natt hadde jeg på meg 
bukse og genser under pysjen. Ved hjelp av ei teskje skrudde jeg 
løs vinduet og tok det ut. Jeg hoppa ut og stakk av. Det var 
kjempeenkelt å skru løs de vinduene.

– Men hvordan gikk det da?
– Politiet fant meg igjen i sentrum, husker ikke hvor lenge 

etter. Så ble jeg lagt inn igjen på skjerma enhet. Personalet skulle 
passe på meg hele tida, men da han som var der, var uoppmerk-
som i to minutter kanskje, klarte jeg å skru løs vinduet der også 
og hoppe ut. Det var fra annen etasje og jeg slo ryggen da jeg 
landa. Jeg løp, men de tok meg igjen. Etter det bolta de igjen 
vinduene på hele posten.

– Hva var planen din da du prøvde å rømme?
– Jeg var redd og ville ikke være på psykiatrisk.

Sunniva, 34 år, Oslo
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Misbruket jeg hadde opplevd, kom igjen i tankene mine da jeg 
var i 50-åra, veldig, veldig. Og det gikk inn på meg da foreldrene 
mine døde. Jeg arbeidet redusert på grunn av epilepsien og gikk 
på høye doser epilepsimedisin. Og jeg hadde hatt det tøft på 
jobben fordi jeg hadde blitt mobba av en kollega. Jeg hadde vært 
i ferd med å bli dårlig lenge. En gang truet jeg kona mi med kniv, 
og jeg ble mer og mer urolig. «Hvis jeg sitter ned, så tenker jeg 
så mye», sa jeg til henne. Jeg ble opphengt i detaljer, telte skru-
ene på radioen – en, to, tre, fire, fem – og lysene på kjøleskapet, 
sånne ting.

Jeg husker jeg satt i den borteste stolen der og så et edder-
koppnett og en enkelt tråd som hang ned. Det var det eneste jeg 
hadde igjen å holde meg til i livet. Dette var reelt, skal jeg si deg. 
Og en dag den yngste dattera vår kom hjem fra skolen, var jeg 
helt fjern og forvirra. I fanget hadde jeg den store samekniven. 
Jeg hadde sett den komme flyvende gjennom rommet og lande i 
fanget mitt, og da kunne jeg ta livet mitt med den. Heldigvis var 
jeg for feig til det.

Da jeg var yngre, tenkte jeg at det å bli psykisk syk, det skjer 
ikke meg, det er bare noe andre blir. Men jeg måtte revurdere 
den oppfatninga, for jeg ble det selv. Jeg måtte legges inn. Etter 
omtrent et år prøvde jeg å arbeide igjen. Jeg tok noen vakter på 
et sykehjem, men det fungerte ikke, og jeg har ikke hatt jobb 
siden.

Roar, 63 år, Oppland

– Vi har begge barn fra tidligere forhold. De lekte godt sammen 
og går nå i samme klasse. Det bidro mye til at vi ble en familie, 
og at det har fungert så bra.
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– Har dere bodd her lenge?
– Vi flytta inn her i sommeren 2014 etter å ha solgt leilighe-

tene vi hadde før. Huset er fra 1970-åra. Hele feltet her ble bygd 
ut under ett – det er organisert som et borettslag. I 1980-åra fikk 
huset et tilbygg over carporten, og det har seinere blitt moderni-
sert. Det er god plass til alle barna her.

– Visste du at hun hadde psykiske utfordringer da dere flyttet 
inn?

– Jeg visste om ADHD, angst og arr etter sjølskading. Jeg 
visste også at ho gikk på medisiner og var i kontakt med behand-
lingssystemet. Våren 2015 var første gang jeg så henne ordentlig 
syk. Ho hadde skjult at ho hadde hallusinasjoner og hørte stem-
mer. Ho var redd for at folk skulle tro ho var gal.

Det utvikla seg over tid. Ho gjorde ting som ikke ga mening, 
gikk og skrudde lyset av og på, eller var fraværende og mutt og 
bare satt og stirra ut i rommet. Og snakker du til henne, går det 
lang tid og så «Hæ?». Det var fryktelig vanskelig å få henne til 
å smile og til å være med på noe utenom det mest nødvendige.

Første gang ho var psykotisk, var ho på sykehuset bare noen 
dager. Der vil jeg si at helsevesenet feila veldig. Det gikk en dag 
eller to og så sendte de henne rett heim til meg mens ho fortsatt 
var tydelig syk. Så satt ho heime og var nedstemt og spak i noen 
dager og så ble ho fullstendig psykotisk igjen.

– Hva skjedde da?
– Ho springer ut og jeg ringer politiet for å få hjelp til å finne 

henne igjen. Det er en lørdagskveld så det tar litt tid å få hjelp. 
Mens jeg er i telefonen, kommer ho tilbake, livredd. Ho har 
antagelig vært nedi bakkene her, i mørket, og sett ting som har 
skremt vettet av henne. Vi blir enige om å ringe legevakta. Jeg 
forteller dem nøyaktig det ho forteller meg, at ho tror ho er for-
gifta etter å ha blitt bitt av en småjævel. Det kom en ambulanse 
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med en lege som sier: «Du blir med, du kan ikke være her». Da 
kom ho på ei anna akuttavdeling. Men så måtte ho vente flere 
uker på å komme på psykoseavdelinga. Da ble ho veldig demoti-
vert. Jeg tror ho ville ha fått mer ut av det, hadde ho kommet inn 
mens ho sjøl hadde lyst.

– Hva slags behandling fikk hun etterhvert?
– De prøvde vel å finne ut hva som utløste psykosen. Det er 

jo ikke noe man kan fryktelig mye om. Det er utrolig mange ting 
man kan få psykose av. Ho fikk en schizofrenidiagnose mens ho 
var der.

Fredrik, 37 år, Trøndelag

Jeg har alltid vært aktiv, hatt arbeid i heimesjukepleien og på 
sjukeheim. Jeg har hatt verv i frivillige organisasjoner og jeg har 
sittet i kommunestyret og i kommunale utvalg. I 2001 begynte 
jeg på Sosialhøyskolen mens jeg jobba ved siden av. I 2007, da jeg 
var ferdig på skolen, fikk jeg kreft. Jeg ble frisk av kreften, men 
det var vel egentlig det som tok knekken på meg. Da begynte jeg 
å rote oppe i hodet.

En dag brøt jeg sammen. Jeg husker ikke hvordan jeg kom 
meg heim fra jobben. Om kvelden bare gråt jeg og dagen etterpå 
gikk jeg til legen som slo fast at jeg var alvorlig deprimert. Han 
ga meg medisiner, men de hjalp ikke så mye. Jeg var også suicidal, 
og så ble jeg innlagt.

Unni, 59 år, Oppland
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– Da jeg var 16 år sendte foreldrene mine meg på kristengymnas 
med internat. Det gikk ikke noe bra. Ei venninne og noe andre 
gjorde noe spiritismegreier på rommet mitt. Etter det begynte 
jeg å høre stemmer. Det var en mørk, engelsk mann som snak-
ket. Det var så fysisk. Jeg våknet av at han sa: «You’ll get no 
salvation». Det var akkurat det jeg var redd for. «Det er Gud 
som taler til meg». Det ble høyere og høyere, en dyp manne-
stemme, han brølte det. Og jeg våknet av at noen satte seg ned 
ved siden av meg og tok kvelertak. Jeg fikk ikke puste, kunne 
ikke snakke og ikke flytte på meg. Det var veldig fysisk. Da han 
endelig slapp, løp jeg inn på naborommet. De var sånne «flink 
pike»-jenter som oppførte seg ordentlig og fikk gode karakterer. 
De var veldig sånn: «Oj!». Noe sånn hadde de aldri hørt om. De 
visste ikke. Jeg var redd og ble enda reddere. Når du spør noen 
og de bare….

– Du var kanskje dårligere enn de forsto?
– Jeg var en svart sau. Jeg hadde gjort ting jeg ikke kunne få 

fiksa. Jeg hadde drukket og jeg hadde hatt sex. Og det var mye 
snakk om homofili og abort. De snakket om det så heftig, at 
abort var drap og at de som tok det var mordere. Og om hvor 
viktig det var å være jomfru. Det er bildet på det tempelet som 
revner, Jesus, ikke sant, fysiologisk, hvor mye det har å si at…. 
De blander det åndelige og det fysiske med en ekstrem tanke-
gang om hvor mye du er ødelagt. Det er som å skulle lime et ark 
som er revnet i to, da er det helt ødelagt. Jeg ble mer forvirra og 
leste bibelen hele tiden.

Josefine, 25 år, Hordaland
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Etter ungdomsskolen gikk jeg på handel og kontor, men droppet 
ut, så på rørlegger, men det var ikke noe for meg. Og så mye 
forskjellig. Jeg hadde et fint år på folkehøyskole. Til slutt endte 
jeg på det som het Dagskolen. Det var egentlig et tilbud til nar-
komane, eller det var for folk som hadde vært i fengsel og trengte 
å fullføre skolegangen. Jeg sa jeg røykte litt hasj i helgene, og da 
kom jeg inn. Der møtte jeg hun som ble samboeren min.

Jeg ble alvorlig syk da jeg var sånn 25–26 år. Vi hadde to små 
jenter. Sommeren hadde vært fin og det gikk bra helt til vi kom 
tilbake til byen og den trange leiligheten i blokken. Jeg begynte 
på lærerskolen. Folk rundt meg merket etter hvert at det var 
noe galt. Jeg begynte å bli tussete og klarte ikke å lese én side i 
lærebøkene og heller ikke å gjøre noe hjemme. Jeg slår i skrive-
bordslampen og skriker at jeg må ha fred.

Samboeren min fikk meg til å gå til legen. Han brukte ca et 
halvt sekund, sto klar med blokken: «Du skal få antidepressiva». 
«Nei», svarte jeg, «jeg vil ikke ha medisiner». Og jeg fortalte 
om storebroren min. «Dette er ikke det samme som storebroren 
din», sa han, «ta disse pillene, så begynner du på skolen igjen 
i januar». En psykolog ga meg diagnosen agitert depresjon, en 
blanding av å være nedtrykt og oppfarende. Høsten og vinteren 
gikk. Da påsken kom, hadde samboeren min fått nok og ba meg 
flytte. Så bodde jeg litt hos noen venner og gikk på legevakten 
helt til jeg ble innlagt. Da fikk jeg diagnosen emosjonelt ustabil 
personlighetsforstyrrelse.

I årene som fulgte, var jeg innlagt flere ganger. Jeg fikk ikke 
være sammen med barna. Jeg begynte på sosionomutdanning, 
men klarte ikke å ta eksamen. Jeg ble så manisk at det var helt 
sykt. Jeg reiste landet rundt for å besøke folk jeg hadde vært på 
folkehøyskole og i militæret med.







45

Jeg bodde hjemme hos foreldrene mine. Jeg måtte det for å 
kunne få se barna. Jeg så dem først noen timer tredje hver helg, 
etter hvert annenhver og så også på overnatting.

I 2001 var jeg hos en svensk vikarlege som sa: «Du er ikke 
bipolar, da? Jeg ser på journalen din her: Et halvt år manisk, et 
halvt år…». Så fikk jeg diagnosen bipolar og begynte å gå på 
medisiner, Orfiril, som virket bra. «Men du må ikke drikke», sa 
han.

Etter det gikk det fem–seks år der jeg ikke hadde noe med 
psykiatrien å gjøre. Jeg ville bare være ute og drive med kunst: 
foto, film, musikk, alt mulig.

Sebastian, 45 år, Hordaland

– Jeg hadde mye angst og var veldig rastløs, og så tok jeg masse 
Ritalin. Jeg ble dårligere og tok enda mer. Det var ikke overdose 
slik man vanligvis forstår ordet. Jeg ville bare få det til å virke. 
Men det ble bare verre. Jeg tenkte: «fabrikkfeil?»

– Men er ikke Ritalin ADHD-medisin? Hjelper det mot angst?
– Ja, det er på en måte amfetamin i veldig liten dose. Det er 

som speed. Du får en følelse av at det går i ett, at det spinner 
hele tida. Så ble jeg sendt til psykiater på grunn av det. Det 
var første gang jeg var i kontakt med psykiatrien. Da fikk jeg 
diagnosen bipolar lidelse og veldig mye angst og så traumer 
fra barndommen, sånne greier. Jeg prøvde mange forskjellige 
medisiner. Jeg googla mye og prøvde noe to dager og så virka 
ikke det og så fikk jeg noe annet. En uke litium, neste uke 
Orfiril og så var det Lamictal. Jeg prøvde Topymax og ekstreme 
mengder antidepressiva, angstmedisiner og ADHD-medisiner. 
Det var så mye forskjellig. Jeg håpte veldig at medisin skulle 
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fikse alt. Men jeg hadde ikke kontroll i det hele tatt. Papirer 
og medisiner er veldig vanskelig å holde styr på, uansett hvor 
hardt jeg prøver.

Jeg ble innlagt da jeg gikk i tredje klasse på videregående. 
«Skitt, er dette fremtiden?» tenkte jeg. Jeg var akkurat fylt 18 
år og var den eneste der under 40. Da jeg skjønte at jeg ikke var 
på tvang, skrev jeg meg ut. Hvis jeg skulle ha blitt på den psy-
kiatriske avdelingen til jeg ble frisk, hadde jeg jo bodd der ennå.

– Hvordan mener du?
– Det var veldig mye snakk, sånn: «Når du er sjuk», «når du 

blir frisk». Men da vet du ikke helt hva psykisk sjukdom er. For 
det er ikke sånn enten–eller, at så er du frisk og så er du sjuk. Du 
har det alltid litt med deg.

Josefine, 25 år, Hordaland
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Behandling

– Jeg har fått flere diagnoser som ikke var riktige

– Jeg ble innlagt flere ganger i løpet av gymnastida. Våren 2007 
slutta jeg på skolen uten å fullføre. Etterpå begynte jeg å jobbe 
på SFO i halv stilling. Jeg var også i en fritidsklubb og dessuten 
var jeg instruktør i korpset. Så fikk jeg et 50 prosent vikariat i 
skolen. Til sammen, alt i alt, ble det vel en sånn 140 prosent. Og 
var det en fest, et møte eller et annet arrangement i kirka, stilte 
jeg opp. Jeg hadde vært med og spilt i kirka siden 5. klasse, og 
da jeg var konfirmant gikk jeg all in. Og så var det hesten og 
hestemiljøet. Det var ikke uvanlig at jeg var innom fire staller på 
en dag, og jeg var med på kurs og stevner.

Det gikk bra en stund, men så ble jeg sykemeldt. Vinteren 
2007–2008 var jeg mer innlagt enn hjemme. Jeg prøvde etter 
hvert å komme i arbeid igjen, men det var vanskelig.

Jeg var kjempeopptatt av å gjøre alle til lags. Det var veldig 
viktig for meg ikke å være i konflikt. Jeg sa ja og stilte opp, samti-
dig som jeg hadde det tungt. Jeg har spilt på gudstjeneste søndag 
formiddag og prøvd å ta livet mitt om kvelden. Og jeg har virke-
lig slåss noen kamper for å bli tatt alvorlig i behandlingssystemet.

Året 2009 var veldig turbulent. Jeg ble henta av politiet 
annenhver uke, jeg overdriver ikke. Om høsten ble jeg fratatt 
sertifikatet. En politi spurte om jeg hadde lappen. «Ja». Om 
han kunne få se på den? «Ja». Så tok han den og bilnøklene. 
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«Forbanna!» Så la de meg inn. Jeg lurer på om det var da jeg 
og ei venninne hadde stukket av fra psyk. De sa at jeg ville få 
den igjen, at det bare var å gå på politistasjonen og hente den. 
Men da jeg kom på stasjonen, fikk jeg igjen nøklene, men ikke 
lappen. «Hæ?» «Den må du søke fylkeslegen om», sa de. Det var 
forferdelige ti måneder uten lappen.

– Hva var begrunnelsen for å ta den?
– Det var vel fordi jeg hadde en alvorlig sinnslidelse.
– Ikke fordi du brukte bilen til å skade deg i?
– Nei, nei, eller jeg satt jo…. Det hadde sikkert aldri skjedd 

hvis ikke jeg hadde blitt henta så mange ganger i bilen eller i 
nærheten av bilen, men jeg sto alltid parkert, ikke sant?

Marthe, 29 år, Rogaland

En gang jeg hadde besøkt dattera vår, kom det over meg at jeg 
skulle kjøre rett i fronten på en møtende trailer. Jeg forberedte 
meg på å gjøre det, men tanken på barnebarna stoppa meg i siste 
øyeblikk. «Du må ikke gjøre det», hørte jeg dem si, «vi er glad i 
deg». Jeg fikk kjørt inn til sida og ringt til mannen min. «Nå må 
du geleide meg heim – jeg har holdt på å ta livet mitt», sa jeg. 
Han snakka med meg i telefonen hele veien heim.

Jeg har vært innlagt flere ganger. I 2010 fikk jeg diagnosen 
bipolar 2 – det er med flere depressive perioder enn maniske, og 
de maniske varer mye lenger. Jeg har sjølmordstanker og kan 
være nedstemt og flat i følelseslivet. Det er på grunn av medisi-
nene. Og deprimert. Nå går jeg på Seroquel. Det fungerer bra og 
hjelper mot tankespinnet mitt.

Unni, 59 år, Oppland
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– Jeg var deprimert. Det var derfor jeg drev og skada meg, tror 
jeg. Jeg ble mobba og hadde dårlig sjølbilde, sjøltillit, sjølfølelse 
og alt. Jeg var ingenting. På et tidspunkt satt jeg med hundre 
sting i armen. Det så ut om en kjøttrull. Hele armen, derfra til 
dit. Alt var bare…. Jeg dro ikke til legen for å ta stingene, ville 
ikke ha noe mer oppmerksomhet. Da det hadde grodd, tok jeg 
dem ut sjøl. Satt en time med neglesaks for å klippe dem bort. 
Det ble en stor haug med blå tråd på bordet.

– Fikk du behandling? Diagnoser? Medisiner?
– Jeg har fått flere diagnoser, som ikke har vært riktige, og 

jeg har blitt feilmedisinert. Først – Hva var det første? – fikk jeg 
depresjon. Og så, etter hvert, personlighetsforstyrrelser. Så fikk 
jeg lett psykisk utviklingshemming. Den diagnosen syns jeg er 
veldig festlig. Jeg var vel så psykotisk at jeg virka dum? Og så 
har jeg fått forskjellige personlighetsforstyrrelser, for de visste jo 
ikke helt hva som feilte meg.

Jeg har blitt lagt i belter mange ganger. Jeg opplevde det som 
straff fordi jeg ikke hørte etter. Om de mente det sånn, vet jeg 
ikke. Jeg var syk og utagerende. De la meg i reimer.

– Du tror ikke det handlet om at de måtte få deg rolig eller 
var redd for at du skulle skade deg?

– Nei, de satte seg aldri ned og snakka. Bare henta meg inn, 
la meg i senga og reima meg fast. Så gikk de ut, så lå jeg der, så 
kom de inn av og til. Jeg: «Jeg lover, jeg skal være snill, skal ikke 
gjøre noe, lover, lover, lover.» Så gikk de bare ut igjen. Det var 
som å snakke til en vegg. De kom med sprøyter. Jeg tror det var 
Stesolid, men jeg fikk ikke vite det, sjøl om jeg var helt rolig og 
klar i hodet. «Jeg lover å være snill. Jeg skal ikke kaste appelsin 
på deg igjen». For det var det jeg gjorde. De hørte meg jo aldri, 
så da kasta jeg appelsin, og så la de meg i reimer.
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I 2010 fikk jeg ADHD, og da sletta de alle de andre diagnosene. 
Jeg var kjempefornøyd: «Oj, en annen verden!» Jeg fikk medisiner 
mot ADHD-symptomene, men støyen i hodet, de som hele tida 
drev og kritiserte meg, forsvant ikke. Jeg hadde vendt meg til det, 
så det gikk på en måte bra inntil jeg ble enda mer syk. Da ble jeg 
lagt inn igjen, og de fant ut at det ikke bare var ADHD. Og da: «Vi 
skulle kanskje ha behandla deg for litt andre ting også».

– Men du hadde fortalt tidligere at du hørte stemmer?
– Jo, men det er mange som hører stemmer. Det må være litt mer 

omfattende før de gjør noe med det, tror jeg. Det er to år siden de 
fant ut at jeg var schizofren, at det var derfor. Legen kom og sa: «Vi 
har konkludert med at du har en paranoid schizo frenidiagnose og 
du må bruke medisiner», sånn og sånn. Jeg bare: «What?» Men det 
var også litt godt, for da var det en årsak til det. Men hadde de sagt 
det til meg da jeg var syk, hadde jeg bare blitt dritsur: «Nei, dette 
er reelt, det er ikke psykose». Da var jeg sikker på at det var ekte.

Viola, 30 år, Trøndelag

– Jeg blir innlagt i psykiatrien veldig ung. Men de finner aldri noe 
som hjelper og det blir bare verre og verre, mer og mer medisi-
ner, mer og mer medisiner. Ikke noe hjelper. Det lengste jeg var 
tvangsinnlagt, var fra 1997 til 2004. Jeg fikk alle diagnoser det 
var mulig å ha, diagnose på diagnose på diagnose. Jeg har henta 
ut journalene mine. Det er fire A4-permer. Jeg kjenner meg knapt 
igjen i noe. Men nå har jeg kommet dit at jeg får den hjelpen jeg 
skal ha, og som jeg egentlig skulle ha hatt hele tida.

– Hva slags hjelp er det?
– Jeg opplevde seksuelle overgrep som barn. Det var jo ikke 

noen enkel sak i seg sjøl å få hjelp for. Det er bare å fortsette å 
leve. «Fortida kan man ikke gjøre noe med», sa leger i systemet. 
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Det fantes jo ikke noe behandlingstilbud. På Modum fikk jeg 
avslag: Det var en for komplisert overgreps- og sjukdomshistorie. 
Jeg visste jo hele tida at ingen av sjukdommene, diagnosene, jeg 
hadde fått, stemte. Det var schizofreni, bipolar lidelse og alle de 
personlighetsforstyrrelsene som alle fikk på den tida. Jeg hadde 
ikke trengt å få de diagnosene dersom de hadde stilt de rette spørs-
målene. Det er seinskader etter seksuelle overgrep som har ødelagt 
det meste for meg, og som har gjort at livet har vært tungt å bære.

– Hvordan er de skadene?
– Det handler om ikke å stole på folk, å ha vansker med rela-

sjoner, ikke å slippe folk innpå. På en måte å være inni sin egen 
sfære. Innenfor der det er trygt, der har jeg kontroll. Det er et 
ganske innsnevra liv.

– Kan du, eller vil du, si noe om overgrepene? Kunne du 
snakke med noen om det?

– Nei, man turte ikke det. Det er mye skam i det. Og det er 
mange tabuer. Når folk spør: «Hvem er overgriperen din?», så 
ønsker de at du sier far, stefar eller mannlig familiemedlem, men 
hvis du sier at det er en hun…

– For det forventes at det er en mann?
– Ja, noe annet er tabu, også for den som er utsatt for det. 

Når det er noe i media, skal det være en mann, for noe annet går 
liksom ikke an. Det er ingen som kan tenke seg at et kvinnfolk er 
en seksuell overgriper. Det er akkurat som du er en alien hvis du 
har en kvinnelig overgriper. Første gang jeg snakka om det, var 
da jeg hadde litt kontakt med krisesenteret i byen der jeg bodde. 
De turte å stille de rette spørsmålene og pusha på. Og da kom det 
til slutt dit at jeg sa det, da.

– At du ble seksuelt misbrukt av mora di?
– Ja.

Kristin, 46 år, Trøndelag
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– Fra jeg var 20 år, var jeg svingdørspasient på Sandviken syke-
hus. Jeg var innlagt i lengre perioder på lukket, så ute et par 
dager, eller bare noen timer, og så var det inn igjen i noen uker og 
så ut igjen en dag eller to, og så inn igjen et år, og så videre. Det 
var aldri behandling, bare oppbevaring.

Jeg har fått diagnosene bipolar, paranoid personlighetsfor-
styrrelse, ADHD og angst. Når jeg var ute, tok jeg overdoser med 
medisiner, for eksempel 80–100 paracet. Så var det å ligge med 
motgift en ukes tid og håpe at leveren skulle klare seg. Og så over 
på psykiatrisk og etter en stund ut igjen. Foreldrene mine fikk 
høre at de kunne se på meg som en kreftpasient på siste stadium, 
som kunne dø når som helst.

For ni år siden fikk jeg lån av kommunen og kjøpte denne 
leiligheten. Det er entré og bad, som er ganske romslig. Jeg har 
fått lån av kommunen til å pusse det opp. Pappa skal hjelpe meg 
med det. Så er det soverom og kjøkkenet og stuen som henger 
sammen. Og balkong med utsikt. Det er jo 7. etasje.

– Det er ryddig og fint.
– Jeg får hjelp av foreldrene mine til å holde orden. Jo mer 

kaos det er i leiligheten, jo mer kaos blir det i hodet og jo mer 
snur du ryggen til. Jeg har ligget i sofaen og sovet som en stein 
etter ikke å ha sovet på 14 dager, og så har de shinet alt. I går 
var mamma her og hjalp meg med å rydde, og vi tok bort søp-
pelsekkene som jeg har hatt foran vinduene. Dere ser merkene 
etter tapen på glasset.

Så lenge jeg har bodd her, har hjemmesykepleien kommet med 
medisiner. En periode hadde jeg tilsyn hver time, dag og natt. De 
kom innom for å se om jeg fortsatt var i live og om jeg hadde tatt 
noe. Men jeg utnyttet den korte tiden mellom besøkene, og gikk 
på Kiwi først og så på Rema, på den andre siden av blokken. 
I løpet av en dag fikk du tak i åtte pakker paracet, i hvert fall. 
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Du gikk på formiddagsskiftet og ettermiddagsskiftet. Så var det 
overdose for å bli innlagt og bli kvitt dem en stund.

Jeg har vært mye på dialyse etter å ha tatt overdoser med 
litium. Jeg har gjerne tatt 100 og 200 litium i slengen. En gang 
lå jeg tre og en halv måned i koma. I 15–16 år har jeg tatt mye 
avføringsmidler. Nå i det siste er det mest vanndrivende medisi-
ner jeg har tatt for mye av, det blir en avhengighet. Jeg har blitt 
båret ut av leiligheten i reimer fordi jeg ikke har villet bli med 
ambulansen. Jeg har opplevd hjertestans og blitt gjenopplivet 
etter 35 minutter. Tidligere kunne jeg ta overdose flere ganger i 
uka. Så blir du liggende på somatisk til faren er over, så blir du 
sendt på lukket og så blir du skrevet ut dagen etter.

– Men er det ikke hjemmesykepleien som passer på medisin-
ene dine? Hvordan klarer du å få tak i dem, eller samle opp 
mange?

– Det er egentlig lett. Jeg går for eksempel på vanndrivende 
medisiner etter hjerteinfarktet i fjor. Så det er bare å få forskjel-
lige leger til å skrive ut resepter på det. Og det er forskjell på 
apotekkjedene hvor mye system de har. Noen av apotekene i 
området er ganske sløve.

Jeg har ca 130 innleggelser på lukket i voksenpsykiatrien. Til 
slutt gikk jeg bare inn og ut av somatisk. Det hadde ikke noen 
hensikt å ta runden innom psykiatrisk også. En gang var jeg på 
legevakten 18 ganger i løpet av et døgn. Det var å være inne og 
sy, gå ut igjen på doen på legevakten og kutte seg opp igjen, og 
så komme inn igjen.

Det å skjære seg er en slags avhengighet, som å røyke. Smerten 
i øyeblikket. Jo dypere, jo bedre og jo mer det blør, desto bedre 
er det. Kjenne det varme blodet renne nedover armen. En stund 
stakk jeg kanyler i årene og tappet ut blod, i stedet for å kutte 
meg. Jeg kunne ta ut opp til en liter om dagen: Å ha det blodet 
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rennende nedover armen, og så kunne dra ut den kanylen når du 
kjente at du ble så svimmel at nå er det like før du besvimer! Jeg 
var i kontakt med en fra Bærum, som sa at hun også tappet blod 
sånn. I hvert fall begynte hun å sende bilder av colaflasker med 
blod. Det ble for mye. «Se hva jeg har gjort i kveld», liksom. Jeg 
sluttet å ha kontakt med henne.

Det er nå over seks år siden jeg kuttet meg sist. Jeg har en 
tatovering på innsiden av underarmen, nede ved håndleddet, 
av et barberblad med teksten «My past, my pain». Jeg fikk den 
mens jeg ennå drev og skar meg. Den skulle få meg fra å kutte 
pulsen. Nå minner den meg om at jeg har sluttet.

Kjersti, 32 år, Hordaland

– Jeg var tre år på et ruskollektiv. Så, fra 2004 til 2008, var jeg på 
Tyrili, som er en stiftelse som driver behandling og oppfølging av 
mennesker med rusproblemer. Der hadde jeg noen av mine beste 
år. I 2009 var jeg på psykiatrisk i elleve måneder. Jeg var psy-
kotisk og prøvde blant annet å henge meg i dusjen. En periode 
hadde jeg tvangsmedisinering, brev- og besøksforbud, ransaking, 
beltelegging og nesten alle tvangsvedtak som det går an å få.

– Var du også farlig for andre?
– Litt voldelig, nei, ikke voldelig, men jeg utagerte en del. Jeg 

kunne stå og slå i døra inn til «åpen enhet» fordi jeg ville ut. Da 
ble jeg beltelagt. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte. Jeg var dårlig 
og mista meg sjøl. Det var trygt å være innlagt, men jeg ville ikke 
være der.

– Hva slags medisiner fikk du?
– Jeg fikk en av de sterkeste antipsykotika som benyttes. Jeg 

ble roligere, mer samlet og mistet energi. Symptomene ble også 
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dempet. Men det funket ikke bra, bivirkningene var for kraftige. 
Jeg ble veldig lat og passiv av å være der og la på meg 30 kilo. 
Og jeg sikla så fælt og ble svimmel, så jeg måtte slutte med det. 
Da jeg ble skrevet ut etter de elleve månedene, følte jeg at hele 
hodet eksploderte i lys, lyd og farger. Det ble så mange inntrykk. 
Hjemmesykepleien kom hjem til meg tre ganger om dagen og 
passet på at jeg tok medisiner. Jeg likte det ikke. Jeg måtte være 
hjemme og kunne ikke vite når de kom. Mange kom brasende 
rett inn i leiligheten, tok ikke av seg på beina, hadde dårlig tid. 
Det var så mange forskjellige. Noen av dem prata ikke ordentlig 
norsk. Det var ikke noe bra.

Etter det bodde jeg litt hjemme og var en del innlagt. En stund 
hadde jeg en åpen retur-ordning. Jeg kunne sjøl ta kontakt når 
jeg hadde behov for å være innlagt. Men jeg mista den ordningen 
fordi jeg ikke klarte å håndtere det. Det ble for mange tilfeller av 
at jeg måtte tas hånd om og tvangsinnlegges.

Fra 2014 til 2015 var jeg på en dobbeltdiagnoseinstitusjon, 
altså for rus og psykiatri. Det var kjempebra. Jeg har bare hatt 
noen få innleggelser etter at jeg var der.

– Hva var det som var så bra der?
– Jeg fikk ikke en haug med nye diagnoser. Det ble trappa ned 

på medisiner og det var mye fysisk aktivitet, masse turer. Og så 
hadde jeg en veldig ålreit psykolog. De jobba på en helt annen 
måte, liksom. Det var mye empati og, ja, hyggeligere og finere, ikke 
sånne hvite vegger og at alt er veldig sterilt. Men viktigst var kan-
skje at jeg var motivert. Jeg hadde som mål å bli rusfri, få bedre 
livskvalitet og ikke så mange akuttinnleggelser. Og jeg klarte det.

– Det høres veldig bra ut. Hva slags behandlingsopplegg var 
det?

– Det var både individualterapi og gruppeterapi. Det var 
undervisning og så hadde vi speiling: Alle tar for seg en og en 
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person i gruppa og kommer med tre positive ting og tre nega-
tive, ikke negative da, men utfordringer. Det var for eksempel: 
«Jeg syns du tar behandlinga di veldig seriøst». Det kunne være 
en positiv tilbakemelding. Negativt kunne være: «Du er altfor 
lukka. Du tar ikke behandlinga seriøst. Du deltar ikke i pro-
grammet». Sånne ting. Alle grua seg litt til å få speiling. Og det 
var ikke alltid så lett å gi heller. Jeg sa til en: «Jeg syns du er lat», 
men så sa jeg unnskyld etterpå, da, for det var dårlig speiling. Jeg 
kunne sagt at jeg syns det er dårlig at du ikke er med på fysisk 
aktivitet, sånn som oss andre, men jeg trengte ikke si at du er lat, 
eller jeg opplever at du er lat.

– Hvordan var de andre som var der?
– Noen var ordentlig syke, men man måtte ha et visst funge-

ringsnivå for å være der. Man er ganske avhengig av at de andre 
som bor der, er hyggelige.

Sunniva, 34 år, Oslo

– Nå har jeg en liten, blå Peugeot som jeg har fått fra farmor, 
som er blitt for gammel til å kjøre. Den bilen jeg hadde før, kalte 
jeg for hybelen min. Den var full av alle hestetingene og alt jeg 
trengte i hverdagen. Hvis noen mangla noe, hadde jeg det alltid 
i bilen. Jeg satt også mye i bilen når jeg skada meg. Jeg hadde en 
fast plass der jeg sto om kveldene og om natta. Det ble nesten 
umulig for meg å kjøre forbi uten å stoppe, og når jeg først var 
der, var det kjempedestruktivt, timevis med tankekjør og ambi-
valens fram og tilbake. «Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg ikke 
gjøre?» Jeg kunne sitte fra klokka ti om kvelden til fem om mor-
genen og stresse. Jeg snakka ofte i telefonen med akuttambulant-
teamet, eller de ringte politiet. Jeg kjente alle som gikk på natt.
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En gang høsten 2011 mista jeg kontrollen og skar meg så mye 
at jeg måtte sy 175 sting. Så ble jeg innlagt, og seinere, da jeg 
kjørte hjem etter innleggelsen, ned gata der vi kjørte før i dag, og 
stoppa på rødt lys, fikk jeg nesten en åpenbaring, sånn du hører 
om i religiøse sammenhenger. Jeg er ikke sikker på hvor mange 
ganger jeg hadde vært innlagt da, men det var veldig mange 
ganger. Jeg tenkte: «Hva er det jeg holder på med? Hva er dette 
for et liv?» Det hadde vært så sinnssykt lite kontrollert. «Det er 
jo galskap, må slutte med det». Og det var en ganske syk tanke, 
da, for meg, fordi jeg pleide å skade meg hver dag.

– Og da sluttet du?
– Og så kjørte jeg altså hjemover da, og kjente at det letta 

fra skuldrene. De tre neste månedene var helt skadefrie. Og det 
var kjempelett. Jeg tenkte ikke på det. Jeg ble ikke trigget. Det 
var ikke at livet var uten vanskelige følelser, men sjølskading var 
ikke en del av løsningen. Men siden har det vært både ups and 
downs.

Marthe, 29 år, Rogaland

– I 2006 ble jeg dårligere. Det var en fyllekule som varte et halvt 
år. Jeg klarte ikke å holde orden på medisinene. Jeg begynte enten 
å drikke eller glemte å ta. Jeg ble utredet for rus, men konklusjo-
nen var at de psykiske problemene var de primære.

Siden 2008 har jeg vært mye på Amalie Skrams hus, som er 
«et kreativt hus for mennesker med erfaring med psykiske hel-
seplager». Jeg har spilt i flere band. Den gøyeste konserten var i 
mai 2011 da vi var med og varmet opp for det danske pønkban-
det «De høje hæle» og svenske «The branded» på rockeklubben 
Garage.
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Jeg driver også med maling. Jeg har et prosjekt, Arcipelago 
Toscano. Jeg tenker på det som en slags trilogi. Det var en som 
ville kjøpe del to, men han fikk nei. «Du har ikke penger nok til 
det», sa jeg.

Jeg spiller backgammon. Har vært med i NM. Det gøye med 
backgammon er at du har terningene. I sjakk kan du ikke slå de 
beste, men i backgammon kan du det, for du har terningene. Jeg 
har også gamblet litt. Jeg spiller litt på hest ennå. Og det har også 
hendt at jeg har shoppet litt for mye, og fått økonomiske proble-
mer. Men min far har alltid hjulpet meg med å betale gjelden. I 
dag er jeg faktisk gjeldfri.

I 2013 begynte jeg å ta nye stemningsstabiliserende medisiner, 
forskjellige typer, og også medisiner for å få sove. En periode ble 
det for mye. Jeg ble overmedisinert og kunne ikke holde koppen, 
ikke spise suppe, kunne ikke snakke. I det siste har jeg vært 
plaget av at jeg har sovet for mye. I hele fjor kunne jeg stå opp 
klokken åtte om kvelden og legge meg igjen i tolv–ett-tiden. Da 
sover du 20 timer i døgnet og har ikke noe liv. Det er det verste 
selvmordet man kan ha. Det var noen som skrev det, vet ikke 
hvem det var.

Sebastian, 45 år, Hordaland

– Etter innleggelsen fikk jeg ikke lov til å fortsette å bo på inter-
natet. Skolen ville ikke ta ansvar for noen som var så sjuke. Men 
det var jo andre som var mer radikale enn meg. En gutt røykte 
hasj og venninna mi blødde jo omtrent i hjel annenhver dag. 
Rektor dro meg ut av matsalen, skjelte meg ut og sa at det hadde 
gått altfor langt, at jeg var et slitasjeproblem og at mange var så 
slitne nå. Jeg ble utvist. Jeg fikk psykiateren min til å skrive et 



63

brev om at de ikke måtte gjøre det. Men de gjorde det likevel og 
jeg fikk to uker på meg til flytte.

Jeg trodde jeg måtte bo på gata, følte meg tvunget opp i et 
hjørne. Jeg var i kontakt med far, men de skjønte det ikke helt. 
Og mange av medelevene mine ble sinte og såra på meg, for de 
trodde at det var noe jeg valgte, at jeg ikke ville bo med dem 
lenger. Det ble veldig vanskelig og stille.

– Hvordan gikk det? Hvor flyttet du hen?
– Jeg fikk leie en leilighet ved skolen, men jeg fikk ikke lov til 

å overnatte eller være på internatet. De i klassen fikk ikke lov til 
å hjelpe meg med lekser. Jeg tror skolen regnet med at jeg ville bli 
innlagt igjen ganske fort, men jeg gjorde ikke det. Det ble veldig 
viktig for meg å vise at jeg ikke var sjuk. Jeg begynte å jobbe på 
en bensinstasjon og fikk også to andre jobber. Og jeg bodde også 
flere forskjellige steder. Og jeg brøt kontakten med psykiatrisk 
helsevern.

Jeg kom i kontakt med en pastor. Han skulle egentlig hjelpe 
venninna mi. Vi snakket mye på telefonen. Fra min side var det 
bare et sånn far–datter-forhold. Han var gift og hadde fire barn. 
Jeg stolte på ham og på vennene mine som kjente ham. Han 
var opptatt av mange ting. Hvordan du måtte vaske deg. Sove 
sånn og sånn. Hvis jeg var dårlig, måtte jeg drikke vin. Hvis jeg 
tok et trekk av en røyk, måtte jeg faste i to dager. Jeg tok det 
seriøst. Men så plutselig kom han på besøk, til leiligheten min. 
Han var Guds profet, som Jesus og Moses, de store. Det var da 
det begynte, hele helvetet, da gikk det skikkelig galt.

– Han foregrep seg på deg?
– Ja, men det var veldig åndelig. Det begynte med at han sa, på 

engelsk, litt som den stemmen jeg hadde hørt og som jeg trodde 
var Gud, at jeg måtte kaste medisinen, at de forgiftet meg. Han 
sa alle var ute etter å skade deg, og jeg: «Jeg vet det. Det er det 
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jeg har sagt. De er ute etter å drepe meg, skade meg, kontrollere 
meg». Endelig var det en voksen som skjønte det! Han fortalte 
meg hva folk kom til å si og hva jeg skulle si hvis noen spurte 
meg om ham. I løpet av den uka han bodde hos meg, gikk det 
ganske galt. Det begynte med sånne åndelige ting og så begynte 
han å ta på meg og gjøre kjipe ting. Jeg følte at jeg ikke hadde 
noe annet valg. Han var den eneste personen jeg hadde igjen. 
Han satt på alle kortene. Han sa at Guds gave til meg var at jeg 
kunne holde på hemmeligheter. Jeg isolerte meg. Jeg sluttet med 
alt og så hadde jeg bare han. Han tok pengene mine. Han styrte 
alt. Han ble Gud.

Han var hos meg flere ganger, og jeg besøkte ham i Oslo. Det 
varte nok i alle fall i seks måneder. Men han måtte heim hver 
søndag for å holde gudstjeneste.

– Hvor da?
– Han var pastor i en menighet i Oslo. Nå driver han sin egen 

menighet.
– Hvordan kom du deg ut av det?
– Jeg kom meg ikke ut av det. Jeg ble veldig sjuk igjen, med 

skam og de psykiske reaksjonene på overgrepsgreiene. Til slutt 
sa jeg det til en jeg hadde tillit til, men det var noen år senere.

– Du gikk med det i flere år?
– Ja.
– Hvem var det du sa det til?
– En i et team.
– I psykiatrien?
– Nei, i en sekt. Det er kristen galskap, folk som er kalt av 

Gud til ikke å jobbe, så skal de være sånne flinke kristne som alle 
skal se opp til og forgude. Jeg spurte hva jeg skulle gjøre, om jeg 
kunne la det ligge. Hun gikk og snakket med lederen i sekten og 
med faren, som var pastor. Hun kom tilbake og sa at jeg kunne 
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tilgi og legge det bak meg. Det var på en måte fint, for det var 
ingen ting jeg heller ville, men jeg fikk ikke fred. Til slutt sa jeg 
det til eldste i menigheten ved skolen. Han var veldig tydelig på 
at det var helt galt og at jeg måtte anmelde det. Han sa: «Hvis 
ikke du gjør det, gjør jeg det». Da anmeldte jeg det.

– Hvordan har det gått?
– Det har ikke kommet for retten ennå. Det er fire år siden jeg 

gjorde det. Jeg har vært mye dårlig. Jeg var suicidal og fikk mye 
traumer. Jeg har vært mye innlagt, en periode i et halvt år. Men 
det går bedre nå.

Josefine, 25 år, Hordaland

– Jeg var tvangsinnlagt i sju år, fra 1997 til 2004. Det ble ikke 
noe bedre, bare verre og verre. Jeg fikk alle diagnosene det var 
mulig å ha. I 2001 gikk jeg inn i en slags frozen-tilstand. Jeg 
husker ikke så mye, bare det jeg har blitt fortalt i ettertid. Jeg 
slutta å spise. Jeg gikk ned fra 168 kilo til 37 kilo på sju måne-
der. I 69 dager spiste jeg ikke noe i det hele tatt. Drakk bare litt 
kaffe med skumma melk og vann med kullsyre. Føttene slutta 
å virke. I flere måneder var jeg helt stum. Alt ble bare slått av. 
På sjukehuset sa de at jeg var den største sjølskaderen det året, 
men det hadde ikke noe med sjølskading å gjøre. Jeg hadde ikke 
kapasitet. De forsto ikke hva det var.

Jeg ble overført til Brøset, det gamle Reitgjerdet, og der ble 
det etter hvert bedre. De rydda på medisinlista. Jeg hadde fått 
sprøyter med Cisordinol Acutard. Det er sånn som brukes for 
å slå ut pasienter. Livsfarlige greier, altså. Han måtte gå til slutt, 
seinere, han overlegen, på grunn av at han ga alle slags mulige 
cocktailer. På Brøset ble jeg møtt med en annen omtanke. Over-
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legen der kom med brus til meg. De fikk meg til å sitte ved bordet 
og spise. En pleier satt hos meg en hel vakt for å prøve å få 
meg til å spise ei brødskive. Jeg fikk banan på brødskiva og mye 
majones. Det er for å få opp matlysta. Hvis du kjenner noen som 
har dårlig matlyst, ha litt majones under pålegget! Det får dem til 
å spise. De prøvde å få meg til å gjøre vanlige ting.

I 2008 begynte jeg på Betania Malvik Rehabiliteringssenter. 
Jeg var innlagt i ti uker sammen med folk som hadde vært utsatt 
for seksuelle overgrep. Ti uker på Betania var tøffere følelsesmes-
sig og arbeidsmessig enn å være tvangsinnlagt og tvangsmedisi-
nert i vanlig psykiatri i sju–åtte, ja, ti år.

I alt hadde jeg fem slike ti-ukers opplegg. De tre første opp-
holdene var jeg i reptilhjernen, det handla bare om å overleve. 
Jeg klarte ikke å forholde meg til overgrepshistorien. De to neste 
gangene besto behandlingen mer av sensomotorisk samtale-
terapi. Det var veldig virksomt.

– Hva var det?
– Vi jobba mye med det som kroppen husker. Jeg krøller tunga 

opp, og så biter jeg sammen tennene og sånn. Bare det å slippe 
tunga ned i munnen, hvor mye følelser og reaksjoner det setter i 
gang, helt enormt! Når en går og holder og holder og holder, og 
så skal slappe av, da blir det mye. Og så var det psykodrama. Det 
var det som gjorde at Betania ble nedlagt.

– Ja, det har vel vært skrevet om at Helsetilsynet var kritisk 
til bruken av psykodrama og at behandlingen kunne være forvir-
rende for pasientene ved at det ble stilt ledende spørsmål. Det 
kunne skje forvekslinger av tid, sted og hendelser. Traumatiserte 
pasienter kunne oppleve andres historier som triggende og også 
få falske minner. Hvordan ser du på det?
– Jeg har forsvart Betania hele tida. Jeg syns at kritikken er urett-
ferdig i forhold til oss som institusjonen hjalp. Vi har ikke noe 
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tilbud nå. De som jobba der, var håndplukka. De hadde et bra 
syn på folk, de var interessert og det var plass til alle, med de 
forskjellige notene og unotene som vi hadde, og det er det ikke 
plass til i offentlig psykiatri, ikke sant?

På Modum skal du gå på kurs og lære og lære. De skal ha så 
fin statistikk, vet du. Folk skal komme så langt framover at du 
må nesten være frisk for å komme inn. Det skal gå til forskning 
og se fint ut. Du skal bli flinkere til å håndtere noe som du ikke 
vet hva er. Hvis du klarer å være i det intellektuelle hele tida, 
går det bra, men det er jo ikke alle som kan det. Det er jo det å 
forholde seg til her og nå, til det kroppen husker og alt det, som 
er problemet. For meg er det en tragedie at Betania er nedlagt. 
Jeg var midt i et behandlingsforløp og så kom, unnskyld uttryk-
ket, det jævla Helse Midt, og tok hele opplegget bort. Du vil ha 
et liv, du vil ha det best mulig, og så kommer det noen drittsekker 
og ødelegger det. Det hadde aldri hendt hvis det hadde vært en 
kreftpasient.

Kristin, 46 år, Trøndelag

Jeg sluttet å spise og sove, og fôr rundt og sjekka potteplantene  
om det var avlyttingsutstyr i dem. Jeg tenkte at det patruljerte 
biler forbi huset og jeg var sikker på at noen skulle skyte meg, 
at det sto noen utenfor med en stor rifle. Alle ansikter kunne 
plutselig bli vansira og helt like. De bare stirra på meg. Det var 
så skremmende. Jeg klarer ikke å fungere. Du ser ting som ikke 
er der, du blir usikker og så vet du ikke, og så blir du redd – redd 
og redd og redd og redd.
Jeg trodde det kom utenfra, eller at jeg hadde en radio inne i 
hodet mitt som spilte av. Jeg begynte å filosofere og fant ut at det 



70

måtte være en chip som er operert inn i hjernen, sånn ca plassert 
her, og som tok inn signaler. Jeg drev og laga meg realiteter for 
hvorfor ting var sånn, at jeg hadde vært bortført av aliens som 
hadde operert meg, at de hadde blitt leid inn via staten. Og det er 
veldig avansert: Staten og aliens samarbeidet. De som jobba på 
psykiatrien var også fra staten og drev med forskning på meg når 
de skulle gi meg medisin. Men det ble feil, for jeg hadde også fått 
operert inn aliens-organer i kroppen og de var ikke kompatible 
med medisinene. Jeg skjønte ikke hvorfor de skulle gi meg medi-
siner da, og nekta. Det var derfor de satte meg på tvangsvedtak 
nå sist, fordi jeg nekta å ta medisiner.

Viola, 30 år, Trøndelag

– Jeg har en medisinliste på tre sider. Jeg får medisinene av 
hjemme sykepleien. Om morgenen får jeg 26 tabletter, tror jeg det 
er. De har dem i en dosett. Jeg får dem rett i hånden og svelger 
dem mens de ser på. Så kommer de igjen om formiddagen, da får 
jeg bare to tabletter, så igjen om ettermiddagen og om kvelden. 
Det kommer også en nattpatrulje, omkring midnatt, med det jeg 
skal ha for natten.

– Så nå er det noen innom her fem ganger i døgnet?
– Ja.
– Hvordan fungerer det? Ringer de på, eller kommer de rett 

inn?
– Det har vært mye krangel om det. Jeg har sagt at de skal 

ringe på nede, slik at jeg har muligheten til å komme meg opp 
av sengen og være forberedt. De har sluttet å låse seg inn, med 
mindre jeg ikke svarer på dørklokken eller telefonen. Men jeg 
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føler meg veldig fanget i eget hjem, det gjør jeg. Hvis jeg skal ut 
på noe, må jeg avtale på forhånd.

– Hva slags medisiner er det?
– Jeg vet ikke om jeg husker alt, det blir jo en 40–50 tabletter 

om dagen. Jeg får blant annet Stesolid, Oxynorm, Lamictal og 
Abilify. Jeg kan eventuelt ringe etter mer Stesolid og smertestil-
lende. Jeg står også på hjertemedisiner etter et hjerteinfarkt i fjor. 
Før har jeg fått Ritalin, men det måtte jeg stoppe med på grunn 
av hjertet. Så nå er jeg konstant skjelven. Jeg har også tatt vekk 
Mogadon. Jeg måtte ta større og større dose, til slutt tok jeg 20 
milligram, mens den vanlige dosen er 5. Jeg ble bare mer våken 
av å ta det.

– Er det tvangsmedisinering?
– Ja, det er alltid to som kommer og ser at jeg tar tablettene 

og så må de signere. Hvis jeg ikke tar dem, blir jeg innlagt.

Kjersti, 32 år, Hordaland

Jeg har angst og depresjon. Det skal veldig lite til å vippe meg 
av pinnen. Det er som å balansere på en knivsegg. Kommer det 
er lite vindpust så…. Bare det at dere skulle komme her i dag, 
gjorde at jeg var veldig langt nede i dag morges. Det skal ikke 
mer til. Svigersønnen min snakka litt hardt til meg en dag de var 
her. Han er litt hard i stemmen. Da gikk jeg rett i kjelleren.

Roar, 63 år, Oppland



72

– Hva slags medisiner bruker du?
– Jeg tar ADHD-medisiner og Subutex, som er et substitu-

sjonspreparat. Og så får jeg tre ulike antipsykotika.
– Hvorfor tre?
– Det er jeg ikke sikker på. Jeg får en depotsprøyte med Abi-

lify en gang i måneden. Og så er det Seroquel og Zyprexa. Den 
ene er for å sove. Den andre vet jeg ikke helt hva er for.

– Har du flere psykiatriske diagnoser?
– Ja, mange: ADHD, dissosiativ lidelse, kronisk hørselshal-

lusinose, kompleks posttraumatisk stresslidelse og litt forskjellig 
andre.

– Dissosiativ lidelse? Hvordan er det?
– Jeg faller ut og er vanskelig kontaktbar. Jeg går for eksempel 

i butikken og når jeg kommer tilbake husker jeg ikke, ser bare 
masse matvarer. Jeg kan ta bussen feil vei. Det blir nesten som 
å gå i søvne. Når jeg merker at jeg holder på å falle ut, kan jeg 
lukte på noe eller drikke noe, kaldt eller varmt, eller krølle tærne, 
bite meg på innsiden av kinnet eller trampe føttene i bakken, 
sånne små ting. Og det betyr at jeg trenger ekstrem struktur for 
å huske ting. Jeg må være helt nazi på orden og planlegging.

– Hva tenker du om at du har så mange diagnoser?
– Det er vel vanskelig å vite hva som er gærent, og så garderer 

man seg. Det kommer vel an på hva de som setter diagnoser, ser 
etter og har erfaring med.

– Hvilken diagnose passer best, syns du?
– Kanskje kompleks posttraumatisk stresslidelse og dissosia-

tiv lidelse. Jeg har traumer fra opplevelser hjemmefra og andre 
steder.

– Hva slags traumer er det?
– Det vil jeg ikke snakke om.

Sunniva, 34 år, Oslo
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Makt og avmakt

– Det burde ikke være lov at folk ble så tjukke 

De prøvde å finne ut av hvorfor ho fikk psykoser. Psykose er 
ingen sykdom, men et symptom, akkurat som feber. Så prøvde 
de å finne medisiner som fungerte og som ikke hadde så mange 
bivirkninger, men det er ikke så lett. Vi leste på produsentens hei-
meside om den medisinen ho går på nå. Der sto det nokså rett ut 
at vi vet at denne medisinen fungerer, men vi aner ikke hvorfor. 
Så det er på det nivået der. Og du må nesten velge hvilke bivirk-
ninger du vil akseptere: kviser, legge på deg eller bli deprimert.

Fredrik, 37 år, Trøndelag

– Jeg prøvde å kvele meg nå i april da jeg var innlagt, med laken, 
mens jeg hadde to fastvakter.

– Hvorfor gjorde du det?
– Jeg blir provosert. Det sitter to stykker i døren, preker med 

hverandre, men ikke med meg. «Nei, du får ikke røyke nå, to 
minutter igjen». Venter til klokka er nøyaktig. Og da går de for 
å hente lighter og sånn, og det går enda mer tid. De kunne gått 
litt før. Det er provoserende. Jeg vil ikke være der. Overlegen sa 
at hadde de funnet meg bare noen sekunder senere – hvis han for 
eksempel hadde fått en telefon eller noe sånn – hadde det vært 
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for seint. Jeg ble fløyet med luftambulanse til Haukeland, så det 
var ganske ille.

– Hvordan var det da du var innlagt?
– De har et fast tvangsvedtak på meg: at jeg alltid skal være 

på isolatet, at det alltid skal være to fastvakter, at de ikke skal 
snakke med meg, at jeg kan ta én røyk per time, maks, og at 
jeg skal få tilbud om samtale et kvarter hver tredje time. Jeg får 
drikke vann og appelsinjuice. Jeg får lov å spise yoghurt. De skal 
bestemme alt.

– Hvorfor mener de at det er bra for deg, tror du?
– Jeg vet ikke. Jeg syns jeg blir behandlet som et dyr i bur. Det 

skal ikke være koselig å være innlagt. Jo mer jeg bli avvist, jo mer 
destruktiv og suicidal blir jeg, når jeg er nede i de dype dalene. 
Det blir bare mer beltelegging, mer hysteri og mer krangling. En 
gang fikk jeg, som et forsøk, være på en avdeling sammen med 
andre pasienter. Jeg slapp å sitte oppi en seng eller på madrass på 
golvet. Da ble jeg mye bedre, ikke så destruktiv.

Kjersti, 32 år, Hordaland

– De sier at rusmisbrukere blir så dårlig møtt på legevakta og av 
politiet, men sånn blir psykiatriske pasienter, iallfall de som har 
personlighetsforstyrrelser, også møtt, alle steder i systemet. «Vi 
vil ikke ha dere for dere fungerer så dårlig på sjukehus». Det 
brukes mot pasienten. «Nei, du fortjener ikke, trenger ikke, skal 
ikke, for du gjør det med vilje».

– Det er særlig for dem som har personlighetsforstyrrelser?
– Det er et mønster i hvordan jeg har blitt møtt. De hang seg 

veldig opp i det med personlighetsforstyrrelser. Jeg syns virke-
lig synd på dem som egentlig har det. Er du schizofren blir du 
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akseptert, men å ha en eller annen personlighetsforstyrrelse, da 
er du er ikke verdt driten folk går på på gata engang. Jeg kaller 
det for motsatt adferdsterapi. Det er hele tida så mye snakk om 
oppførsel, at du skal oppføre deg, og at du ikke vet ditt eget beste. 
Hvis du ikke oppfører deg ordentlig, så hilser vi ikke, sier ikke 
hei, overser deg helt. Det er så veldig viktig å oppføre seg. Det 
syns jeg er rart. Hvorfor skal folk det? Det har de vel lært lenge 
før?

– Tror du det handler om at man skal hjelpe folk til å kunne 
fungere bedre i samfunnet?

– Nei.
– Så det har mer med holdninger å gjøre?
– Der jeg har møtt de dårligste holdningene til psykiatri, er 

ikke hos vanlige folk, men hos dem som jobber i psykiatrien. 
Somme med nøkler og kort blir så høye på seg sjøl og på makta 
at det er farlig. Det er det som er farlig i psykiatrien. Det er det 
farligste av alt.

Kristin, 46 år, Trøndelag

– Jeg har god kontakt med DPS-en i byen. Jeg får komme og 
være der av og til, de kjenner meg.

– Ber du selv om å bli innlagt?
– Jeg ønsker aldri å bli innlagt og jeg har aldri, ikke på lenge 

iallfall, spurt om innleggelse sjøl, men de er gode til å se. De 
tilbyr alltid. Og da klarer jeg som regel å si ja, men det er et 
kjempenederlag. Når jeg har vært innlagt noen dager, går det 
bedre. Da kan jeg tenke: «Ok, nå er jeg her, må være her til jeg 
får kommet meg ovenpå». Det tar som regel sju–åtte–ni dager. 
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Da kan jeg holde i mange måneder før jeg trenger en ny. Ti dagers 
innleggelse er perfekt. Da holder det lenger.

– Bruker du medisiner?
– Jeg går på Seroquel. Jeg har kutta ut andre antipsykotiske 

medisiner og også antidepressiva.
– Er de diagnosene du har riktige og fornuftige, tenker du?
– Da jeg fikk borderlinediagnosen var jeg kjempelykkelig. Jeg 

leste kriteriene og kjente: «Yes, det er meg, det er meg som er 
beskrevet». Men det er en utfordring fordi folk som har border-
linediagnose ikke skal ha godt av å være innlagt. Jeg har blitt 
innlagt på fredag og så er ut igjen på mandag fordi: «Du har ikke 
godt av å være innlagt». Det har gjort veien til hjelp vanskeligere 
for meg.

– Skulle du ønske at du kunne være mer innlagt?
– De årene jeg var dårligst, var det det eneste som fungerte og 

som jeg følte meg trygg med. Nå kunne jeg spart en del innleg-
gelser dersom jeg hadde fått mer tid når jeg først er innlagt: At 
du får hodet ordentlig over vannet, istedenfor bare akkurat å 
bryte vannskorpa.

Marthe, 29 år, Rogaland

Som 16-åring fikk jeg for mye medisiner. Jeg fikk mange bære-
poser i måneden. Det var vanskelig for meg da å skjønne at det 
ikke var så lurt med alle de medisinene. Jeg visste ikke om noen 
andre som hadde kronisk migrene slik jeg hadde. Jeg tenkte at 
jeg var et heidundrende unntak, som derfor måtte ta så mye. Jeg 
holdt ikke orden på hva jeg tok og ikke. Det var mange år jeg var 
veldig sløv. Jeg sov veldig mye.

Josefine, 25 år, Hordaland
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– Barnevernet burde vært nedlagt og bygd opp på nytt. «Vi kan 
jo vurdere om ungene skal bo hos deg i det hele tatt, eller ikke», 
sier de, bare for å skremme, liksom. Men ungene mine får mat 
og klær og de er glade og fornøyde, lykkelige barn. Og det er jo 
noen andre der som tar seg av dem, når jeg ikke kan.

– Du er eneforsørger?
– Ja, for datteren min. Sønnen er 50/50 her og hos faren sin. 

Barnevernet er bekymra, det er vel det jobben deres går ut på, 
men de er skikkelig stigmatiserende. De snakker kun om psykisk 
lidelse. Men man må bare gjøre som de sier, eller så…. De har så 
mye makt, kan gjøre nesten hva som helst.

– Hva er det de sier da?
– Det er masse møter, agurkmøter, det skjer ingenting. «Kom 

med et konkret tiltak, da, som kan hjelpe!» Nei, det kan de ikke 
fordi: «Det tiltaket der er du ekskludert fra fordi du har en alvor-
lig psykisk lidelse». Og så spurte de: «Hva kan du tenke deg å 
få hjelp til da?» Jeg sa: «Det er jo dyrt med barnehage og SFO, 
kan jo hjelpe meg med økonomien». Barnehage og SFO er på 
en måte min avlastning. Hadde det ikke vært for det, hadde jeg 
blitt gal, tror jeg. Men de kunne ikke bare gjøre det. «Så gi meg 
et annet tiltak da!» Så visste de ikke hva slags tiltak. Og så er de 
så…. Alt blir vridd til deres fordel. Hvis du sier abc, så sier de 
resten av alfabetet istedenfor.

– Dere ser ikke tingene på samme måte?
– Nei, ikke i det hele tatt.

Viola, 30 år, Trøndelag

– De første tre årene lå jeg nesten bare i senga og spiste medisin. 
Og jeg hadde en forferdelig appetitt, greide ikke å være fysisk 
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aktiv og gikk kraftig opp i vekt. Det ble litt bedre i 2005. Da 
skiftet jeg medisin og tok litt tak i meg selv. Jeg begynte å gå mer 
turer og kom meg mer ut.

– Er du kritisk til at du gikk så lenge på den første medisinen?
– Det tok bort de psykotiske trekkene, men det var ikke noen 

hyggelig opplevelse, for å si det sånn. Jeg har ikke lyst til å gjøre 
det om igjen.

I 2007 søkte jeg om erstatning for yrkesskade og psykiske sen-
skader etter å ha vært ute i til sammen to og et halvt år som etter-
retningsoffiser i NATOs fredsopprettende operasjon i Bosnia. 
Først i 2015 ble den siste søknaden endelig avklart. Jeg ble da 
tilkjent det maksimale erstatningsbeløpet for å ha fått alvor-
lige psykiske senskader etter utenlandstjenesten. Det tok mye 
tid og krefter å følge saken. Jeg ble utredet av flere psykiatere, 
både etter henvisning fra NAV og Statens Pensjonskasse og på 
eget initiativ. Og jeg hadde kontakt med veteranorganisasjonen 
Skadde i internasjonale operasjoner, som hjalp meg mye. Jeg fikk 
også bistand fra advokat.

– Hvor mye erstatning fikk du?
– Jeg har fått maksimal sats som er 65 G. Det er ganske mye 

penger, i kroner og øre er det ca 5,8 millioner. Pengene har gått 
med til å betale ned gjeld, og til at vi kan holde to hus.

Da jeg søkte i 2007, var jeg deprimert. Fem år tidligere hadde 
jeg fått diagnosen schizoaffektiv lidelse. I 2009 fikk jeg også 
diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Det vil si: Jeg fikk den på 
papiret, men den har jo vært der hele tiden. Det var denne diag-
nosen som ble vektlagt i det endelige utfallet av erstatningssaken.

– Hvorfor tok det så lang tid å få avgjort saken din?
– Det var blant annet det at det var flere diagnoser. Statens 

pensjonskasse, som var motparten i den delen av saken som 
gjaldt psykiske senskader, mente at den schizoaffektive lidelsen 
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ikke skyldtes utenlandstjenesten. Det ble pekt på mulige arve-
lige forhold, at min mor hadde vært deprimert og innlagt på 
Reinsvoll og også at min bestefar hadde vært deprimert. Under 
krigen jobbet han som betjent på Grefsen stasjon i Oslo. Der var 
det veldig mange troppetransporttog fra Østfronten, med sårede 
tyske soldater, som han ble eksponert for. Til slutt ble det lagt 
mest vekt på den andre diagnosen, posttraumatisk stresslidelse, 
og at tjenesten i Bosnia var en direkte årsak til at jeg hadde blitt 
syk. Jeg hadde vært ute lenge, i to perioder, og hadde kommet 
ut for risikofulle situasjoner. Jeg opplevde tilfangetagelse og ble 
nesten drept en gang. Det var flere sånne røffe episoder.

Leif, 60 år, Oppland

– Det er ganske annerledes på rusinstitusjoner enn på psykiatri. 
Det er mer medmenneskelighet. Psykiatri er så innmari sykehus. 
Tror at man kan fikse alt med medisiner, og de ansatte er redde 
for å gi av seg sjøl. På mange rusinstitusjoner, der man er over 
lenger tid, blir man bedre kjent med de som jobber der. De kan ta 
med hunden sin, man vet hva de heter til etternavn og det er mer 
personlig. Det skjer ikke i psykiatrien. Der er det voktere, nøkler, 
autoritet, mye mer sånn. Og i rusomsorgen er det mer fokus på 
aktivitet. I psykiatrien blir man bare passiv og feit. Der er det 
ingen som spør hvordan du har det, i alle fall ikke i akuttpsykia-
trien. Der er det bare: «Nå skal du ha medisinene dine». En god 
pasient er en pasient som ikke gjør noe av seg, ikke snakker og 
som du bare kan putte piller i og observere.

Jeg bodde i en annen del av byen da jeg kjøpte denne lei-
ligheten. Det var litt på impuls. Jeg hørte at andre hadde søkt 
om boliglån gjennom Husbanken, og så tenkte jeg at jeg også 
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ville prøve det. Det er gang, bad, stue og kjøkken i ett, og en 
sovealkove. Det er nytt og sentralt og jeg betaler mindre nå enn 
da jeg leide.

– Hvor lenge har du bodd her?
– Siden i fjor. Jeg har ennå ikke fått bytta navnet på ringe-

klokka nede.
– Du ville gjerne bo sentralt? Det er jo kort vei til alt her.
– Ja, og det var viktig for meg å komme til en annen del av 

byen, for jeg ville ikke tilbake til den akuttposten som jeg hadde 
vært så mye på. Men det er ganske kjipt på den nye også. Det er 
så upersonlig. Noen av dem som jobber der er så uhyggelige og 
autoritære – ikke rart man bli sykere. Malingen flasser av og det 
er ikke bilder på veggene. Det var det i det minste på den andre. 
Jeg har sagt fra: «Jeg syns ikke det er noe hyggelig her». Og så 
svarer de: «Det skal ikke være noe hyggelig å være her».

Jeg har for det meste vært på tvang. Men når du ikke er på 
tvang, får du hele tiden høre at du er på frivillig så du kan bare 
dra hjem når du vil. Da tenker jeg nesten at det er bedre å bli 
tvangsinnlagt, for da er man i alle fall ønska der, da må man 
være der. Selvsagt er det best ikke å være tvangsinnlagt, tvang 
burde unngås mest mulig, men når du faktisk går til det skrittet 
og ber om hjelp sjøl og legger deg inn frivillig, og så får du høre 
hele tida at du bare kan dra! Det syns jeg er rart. Jeg sa det til 
legen der. Hun sa: «Det er en tilbakemelding vi skal ta med oss».

– Du har tatt utdanning?
– Ja, for noen år siden fullførte jeg en master i idrett. Det gikk 

bra. Jeg brukte litt lenger tid enn normert, men jeg tar ting lett 
og har nok veldig gode akademiske evner, tross alt. Jeg klarte å 
kombinere skolegang med innleggelser og dro det i land til slutt.

– Det er imponerende. Har du drevet med idrett sjøl?
– Ja, alt mulig: Friidrett, langrenn, snowboard, boksing, 
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taekwondo…. Jeg spilte basket i seks år. Da jeg var 16 år var jeg 
faktisk så god at jeg trente med landslaget. Jeg hadde ikke helt 
høyden, men var rask og var sånn play maker. Men så rusa jeg 
meg mer og mer.

– Holder du på med noe nå?
– Etter at jeg la på meg 30 kilo på akuttpsykiatrisk har det 

vært veldig vanskelig å begynne å trene igjen. Jeg veide 47 kilo og 
gikk opp til 77. Nå har jeg gått ned igjen 20 kilo. Jeg var veldig 
tynn før, men å legge på seg 30 kilo fordi du sitter og spiser medi-
siner og mat, det er ikke forsvarlig. Psykiatrisk er altfor dårlig til 
å ivareta folks fysiske helse. Ikke rart at man blir deprimert når 
man legger på seg 30 kilo. Dere kan se på disse bildene. Det er 
meg før og etter. Det skulle ikke være tillatt at folk ble så tjukke. 
Det burde ikke være lov.

Sunniva, 34 år, Oslo

– Det er fem år siden jeg flytta inn i dette bofellesskapet, eller 
«samlokaliserte boliger» som det heter. Det var psykologen jeg 
gikk hos, som søkte for meg. Jeg var heldig og fikk. Det er i alt 13 
leiligheter her. Jeg har stue og kjøkken i ett med skyvedør ut til 
verandaen. Og så er det bad og soverom der, i enden av gangen. 
Som jeg sa, har jeg ikke rydda noe spesielt til dere skulle komme.

– Nei, ser egentlig det. Hva er det du har liggende her på 
bordet?

– Det er vel litt av hvert. Jeg har for eksempel en skalpell 
her. Det er kanskje rart, men det handler om kontroll. Jeg har 
muligheten hvis jeg vil. Så er det bøker jeg leser. Jeg er kjempe 
Harry Hole-fan, og er jo nokså herda når det kommer eksplisitte 
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skildringer av blod. Her er også ei bok med avskjedsbrev jeg 
skrev før jul.

– Til hvem?
–Til søstera mi, de nærmeste pårørende, sånn. Her er også ei 

bok med positive hilsener fra nattevaktene på DPS-en. Jeg fikk 
den til jul.

– Og du har tre tv-er her?
– Ja, det gamle røyk i romjula. Har ikke fått det ut ennå, det 

er kjempetungt. Det andre fikk jeg låne og det tredje kom faren 
min med. Det er etter mora mi.

– Har du mye kontakt med de andre som bor her?
– Ikke så mye som jeg så for meg da jeg flytta inn. I andre 

bofellesskap lager de ofte middag sammen. Det har de prøvd her 
også, men det har blitt lite av det. Av og til bruker jeg fellesarea-
let nede, men jeg tenker ikke på bofellesskap som en mulighet til 
å finne nye venner. Jeg har et ganske stort sosialt nettverk, mye 
hestefolk. Jeg kommer nok aldri til å treffe min soul mate her. 
Mange av dem som bor her, er mye eldre enn meg.

– Får du noe oppfølging her?
– Jeg trodde det skulle være mer tilsyn, mer som på DPS-en, 

men det er det ikke. De tenker på leiligheten min som like privat 
som om jeg hadde bodd et annet sted, og det er jo bra.

Da jeg flytta inn, var det viktig for meg at de skulle se meg 
hver dag, sånn at jeg ikke kunne, at jeg ikke skulle ta livet av 
meg. De skulle iallfall se meg og spørre hvordan det gikk, slik at 
jeg kunne få mer hjelp før ting ble farlige.

– Hvordan er det nå?
– De skal se meg én gang om dagen, men det hender at de 

bare ringer. Tidligere sto det i vedtaket at dersom de ikke hadde 
sett meg til klokka seks om ettermiddagen, skulle de ringe på. 
Hvis jeg ikke åpnet, skulle de prøve å ringe. Hvis jeg ikke svarte, 
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skulle de ringe på én gang til. Hvis de fortsatt ikke fikk tak i 
meg, skulle de låse seg inn i leiligheten. Dersom jeg ikke var der, 
skulle de ikke gjøre noe mer før dagen etter klokka tolv. Hvis de 
fortsatt ikke fant meg da, eller fortsatt ikke fikk tak i meg, skulle 
de begynne å lete.

– Hva slags bemanning er det her?
– Det er to eller tre på dagtid og så er det en nattpatrulje som 

kommer innom to ganger hver natt – ved midnatt og klokka tre. 
Nå har de laga nye regler for meg. Før kunne jeg sitte nede i stua 
og snakke med nattpatruljen, men nå får jeg ikke lov til å snakke 
med dem som kommer klokka tre.

– Hvorfor ikke det?
– De mener at jeg skal få en bedre døgnrytme. De tror at jeg 

holder meg våken til klokka tre for å vente på dem. Men det er 
ikke det det handler om. Jeg er like våken klokka tre nå, sjøl om 
jeg ikke får lov til å snakke med dem. De begrunner det med min 
dårlige døgnrytme, og mener at det er et forstyrrelsesmoment for 
meg at de kommer klokka tre og at jeg har mulighet til å snakke 
med dem. Jeg er uenig!

Marthe, 29 år, Rogaland

– Det kommer noen fra bydelen innom i leiligheten to ganger i 
uka. På tirsdager er de her tre kvarter og hjelper blant annet til 
med å skrive ukeplan. Det er vanskelig for meg å få lagt meg ikke 
for seint og til samme tidspunkt hver dag. De er her en halvtime 
på torsdager også. Da vasker vi leiligheten.

Jeg går til psykolog én gang i uka og til en behandler på 
DPS-en én dag i uka. Jeg deltar også på et opplegg i regi av Blå-
kors. Det er et samtaletilbud for unge som har vokst opp med 
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rus i hjemmet. Jeg er veldig opptatt av å få nok oppfølging, for 
jeg har vært så mye på institusjon og så har det ikke vært noe 
ettervern i det hele tatt, overhodet. Innenfor rusomsorgen er det 
ettervern noen steder, men i psykiatrien er det ingenting. Der er 
det bare: Grei deg sjøl, asså.

– Har du prøvd å gå på sånne dagsenter eller aktivitetshus?
– Har har gått der litt for å spise, men syns ellers ikke det 

er noe moro. Det er mange eldre som er veldig prega av psyk-
iatri. Jeg har jo ikke noe imot det, men jeg har jo lyst til å 
være sammen med folk som er såkalt friske. Jeg har vært mye 
sammen med folk som er dårlige når jeg har vært innlagt. Jeg 
tror det er bra for meg å omgås folk som ikke har psykiatri-
bakgrunn også.

– Kunne du ønske deg noe mer behandlingstilbud enn det du 
har, eller har klart å skaffe deg?

– Jeg kunne ønske å ha flere muligheter for avlastning, at jeg 
kunne ha et sted å dra før det ble veldig akutt. På DPS-døgn, for 
eksempel.

– Hadde det egentlig vært bra å være mer innlagt? Er målet i 
alle tilfeller å være ute?

– Jeg syns det burde være målet. Alle mennesker har potensial 
til å klare seg sjøl, mener jeg, håper jeg, i alle fall. Man må bygge 
opp under det potensialet, støtte og skreddersy for hver enkelt. 
Systemet må tilpasse seg pasienten, ikke omvendt. Det ville være 
stusselig å måtte bo på institusjon resten av livet, i alle fall når du 
er ung, da føler jeg at folk har gitt deg opp.

Sunniva, 34 år, Oslo
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– Jeg tenker at jeg er frisk. Den eneste måten jeg er syk på, er at 
jeg er avhengig av medisin.

– Har du noen fast oppfølging?
– Jeg går til en psykiater, han er overlege. Jeg fikk overlegen, 

så ille var det, liksom. Jeg går der annenhver uke. Det er helt 
greit, men jeg har ikke behov for å snakke om psykoser. Det er 
et ikke-tema når jeg er frisk, eller går på medisiner. Jeg kaller det 
bare «når jeg er frisk», for jeg er jo frisk når jeg bruker medisi-
ner. Jeg er et helt normalt, oppegående, tenkende menneske. Han 
vil se meg og se at det går greit. «Du tar medisinene dine?» spør 
han hver gang. «Ja, jeg gjør det», svarer jeg.

Viola, 30 år, Trøndelag

– Jeg kan ikke være sikker på at det er sant når ho sier at ho ikke 
har hallusinasjoner. For jeg vet at ho kan skjule det for meg. Ho 
har innrømma at ho har gjort det. Ho vil ikke være syk. Det er 
det det handler om. Og det er en evig bekymring at ho skal slutte 
med medisiner uten å si det, og det er alltid en mulighet for at de 
ikke fungerer som de skal.

– Hva gjør du når du lurer på om hun er dårlig og om du, for 
eksempel, kan dra på jobb eller ikke? Kan du spørre henne om 
det?

– Det er ikke bestandig at det er noen vits å spørre om det, for 
jeg vet at ho i alle tilfeller vil si: «Nei, det går fint, bare dra», og 
det er ikke noe overbevisende i det hele tatt. Men andre ganger 
har ho sagt: «Ja, jeg er ikke så bra». Da er det veldig greit. Da 
vet jeg hva jeg har å forholde meg til. Og det er også enklere, på 
en måte, når ho er virkelig dårlig, når man tror at det er fare for 
livet, for da er man på telefonen med en gang. Hvis du bare går 
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rundt og er rar heime, så vet man ikke helt hva man skal gjøre. 
Men blir ho psykotisk, er det bare å ringe legevakta. Jeg er ikke 
sykepleier. Jeg er ikke i stand til å håndtere henne når ho er som 
dårligst.

– Tenker du noe på hvorfor hun har vært dårligere i de siste 
årene?

– Jeg har kanskje hatt en teori om at ho har følt at ho har 
muligheten til å gi mer slipp når ho har meg til å hjelpe seg, at ho 
rett og slett har tatt seg mindre sammen.

– Og da tenker du at du må ha en tydelig grense for hvor mye 
ansvar du skal ta?

– Det går ikke, for ho vet at jeg stiller opp uansett hvis jeg må, 
uansett om det i utgangspunktet var hennes ansvar.

– Det er vel ikke slik at hun velger å bli sjuk?
– Nei, nei, men jeg tenker på hva jeg kan gjøre, at ho kan 

velge hva ho vil legge over på meg. Ho vet at ho kan si at jeg må 
hente i barnehagen. Når alternativet er at det ikke blir henta, vet 
ho at jeg går.

– Blir du litt sur på det?
– Jo, dritsur, haha, forbanna, rett og slett. Samtidig er det ikke 

lett for meg å vite, for er ho syk så er ho syk.
– Går det an å være sint på noens sjukdom?
– Å ja, det kan man, ikke noe problem. Jeg ble kjempesint nå 

da ho ble lagt inn, for at ho har slutta med medisinene. Jeg tenker 
at det til en viss grad er hennes valg. Ho har valgt sykdommen, 
eller, ho har jo ikke det, det er feil, men fortsatt syns jeg at ho har 
litt skyld. Hadde det ikke gått an å spille kortene litt annerledes!

– Når er det mest slitsomt, eller, hva er mest slitsomt for deg?
– Det verste er vel at ho er ikke her, at ho ikke er seg sjøl 

og at ho plutselig forsvinner og er på sykehus i en måned. I til-
legg til at jeg får hele børa med å passe på hus og unger, blir 
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jeg jo veldig isolert. Jeg kan ikke dra ut uten barnevakt. Jenta 
kan ikke være alene i ti minutter engang. Vi frykter vel litt at 
ho har arva ADHD-en til mammaen. Ho kan ikke forlates. Ho 
begynner å ommøblere, flytter på pynten til mammaen, flytter 
alle mulig ting. Så her sitter jeg, med ansvar for alt. Det må være 
noen heime, får aldri noe avbrekk fra det. Det er det som er mest 
slitsomt: Å bli sittende med alt ansvaret for alt. Livet mitt er jo 
ikke lagt opp rundt å ha eneansvar for tre unger

– Nei?
– Det er jo ikke det. Vi skulle være to.

Fredrik, 37 år, Trøndelag

– I høst var jeg på Hurdalsjøen Recoverysenter i tre måneder. I 
hele vinter har jeg ventet på å få komme tilbake. Nå fra mai har 
jeg fått en ordning der jeg er der en uke og så to uker hjemme. 
Problemet er at det koster 8000 kroner i døgnet å være der, og 
at helseforetaket og sykehuset her, de som kjenner meg, ikke vil 
eller kan, betale. De har vel egentlig gitt meg opp. De mener at 
min situasjon er for komplisert til å kunne behandles og at jeg 
bare må finne en måte å leve på selv.

– Hvordan kom du til Hurdal i første omgang?
– Det var foreldrene mine som fant ut om stedet. De lurte meg 

vel egentlig. De sa vi skulle på harrytur til Sverige med bobilen, 
og på hjemveien stoppet vi der og snakket med dem: Jeg ville 
først ikke, men så gikk jeg med på å prøve i 14 dager. Det endte 
med at jeg ble der i tre måneder.

– Hvem betalte for det, da?
– Det var privat finansiering. Det var foreldrene mine.
– Hvem er det som betaler nå?
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– Foreldrene mine.
– Hva er det som er så bra der?
– De legger vekt på kosthold, trening og samtaler. Det er ikke 

gruppeterapi. De som jobber der, bor der en uke om gangen. Da 
jeg var der i høst, kunne vi for eksempel være ute med båten hele 
dagen. Jeg liker veldig godt å være i båt. Etter å ha vært der, fikk 
jeg se hva livet har å by på.

Nå har vi begynt på recoverymodellen – tilfriskning. Behand-
lingen tar utgangspunkt i mine mål og mine ønsker for livet 
videre. Det er mine ord som blir satt ned på papiret og lagt til 
grunn. Først hadde jeg tre setninger: Å være glad og fornøyd 
med meg selv, å få orden på søvnen og at drømmen er å få egen 
familie. Og så har vi jobbet med å konkretisere hvordan jeg skal 
nå målene og hva de skal hjelpe meg med. Det ble til slutt seks 
sider tekst som handler om flere ting: om søvn, mat og om å 
ta vare på den familien jeg har – foreldre, søsken, tanteunger 
og sånn – og de vennene jeg har. Da var de fornøyd. Det er det 
vi skal jobbe videre med nå. Og jeg ble belønnet med en tur til 
Tusenfryd.

Kjersti, 32 år, Hordaland

– Psykiatritjenesten kommer heim til meg med medisinene i en 
dosett. Hun var her i dag med denne.

– Får du to dosetter?
– To?
– Ja, det ligger en i stua også.
– Å ja, da har hun glemt det. De har ikke helt orden de heller.

Josefine, 25 år, Hordaland
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Familie og andre relasjoner

– Bildet av barnebarna

– Jeg har ikke møtt moren min på et par år.
– Er det bra med henne?
– Jeg håper det. Hun sliter veldig psykisk.
– Er hun alene?
– Hun har en kjæreste, bare, en samboer.
– Du har søsken?
– Ja, en storesøster, hun er noen år eldre enn meg, men jeg har 

ikke så mye kontakt med henne.
– Hvorfor ikke?
– Vi er så forskjellige. Vi krangler. Hun er materialistisk, 

høyre orientert, lat og dominerende, sånne ting, hehe.
– Høres ut som en karikatur av et søskenforhold. Har hun 

det bra?
– Ja, jeg håper det.
– Har hun kontakt med mora di?
– Ja, hun har mer kontakt med foreldrene mine enn jeg har. 

Hun bodde ikke så mye hjemme da det var som dårligst. Hun 
har et annet forhold til dem.

– Faren din da, når så du ham sist?
– Det er ikke så lenge siden. Vi var på kafé, han, søsteren min 

og jeg.
– Hvem tok initiativ til det?
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– Jeg. Jeg vil se dem litt, men ikke så mye.
– Hvordan var det?
– Det var greit.

Sunniva, 34 år, Oslo

– Etter at jeg hadde fått barn begynte min biologiske mor å 
trekke meg inn til seg igjen, og så klarte ikke jeg å stå imot. Jeg 
trodde kanskje hun hadde forandra seg, men hun hadde ikke det. 
De kom på besøk, hun og stefaren min. Hun trua med å drepe 
sønnen min med en stor kniv. Han voldtok meg.

– Det er jo aldeles skrekkelig det du forteller!
– Ja, men slik er det bare, dessverre.
– Men stefaren, når kom han inn i bildet?
– Da jeg var fire–fem år.
– Og forgrep seg på deg?
– Ja, begge to. Da jeg var 15 år tok jeg abort på meg sjøl med 

en strikkepinne.
– Du har lagt vekt på at du ble misbrukt av mora di. Og nå 

forteller du om stefaren din. Men du tenker at det først og fremst 
var mora di som forgrep seg mot deg?

– De var to om det. Men det var vel hun som starta det. 
Sikkert! Og så kom han inn, da han kom inn i livet hennes. Jeg 
kan ikke huske det, men det er det vi tror, jeg og behandleren 
min.

– Hvordan gikk det, eller går det, med barna dine?
– De kom i fosterhjem da de var fire og fem. Jeg streva mer og 

mer, så jeg spurte barnevernet om hjelp. Men jeg kan ikke si at 
det fungerte bra, nei. Jeg har ofte angra på det. Fosterforeldrene 
var flinke og hadde med seg ungene på mye, det var ikke det, 
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men de evna ikke å samarbeide med meg. Og det året han ble 
konfirmert, ble de skilt.

– Barna?
– Ja, avtalen hadde vært at de ikke skulle dele dem, for de 

hadde aldri vært fra hverandre, men de gjorde det likevel, bar-
nevernet. Jeg har ikke så mye bra å si om barnevernet. Det kan 
fungere i noen saker, ja, men når det går prestisje i ting…. Det 
avhenger av folk, om de misbruker makta si.

– Hadde du kontakt med barna i de årene du var tvangsinn-
lagt?

– Jeg så dem en gang i måneden, eller litt mindre. Det ble vel 
en seks–sju ganger i året. Det var med en ansatt fra avdelinga og 
en fra barnevernet. Det var et par timer å kjøre og det hendte 
flere ganger at vi krasja. Jeg tror vi må ha norgesrekord i å krasje 
bil med barnevernet. Og det var et problem at fosterforeldrene 
avlyste så ofte. De sa kanskje ikke fra før kvelden før. Den som 
var med meg, var jo leid inn ekstra for å være med, så det ble 
fryktelig mye styr.

– Hvordan har de det nå?
– Dattera mi har vært i militæret og har en kjæreste som skal 

studere. Sønnen min har det ikke så bra. Han strever med sitt – 
rus og sånn. Det har jo vært tøft for dem å måtte være med på 
disse opp- og nedturene rundt omkring. Og for meg også. Jeg 
tror de har fått for få forklaringer på det som har skjedd. De fikk 
nok et inntrykk av at det var galskap hele tida.

– Vet de om overgrepene du ble utsatt for?
– Ja, de vet det nå, men skulle nok ha forklart det for dem 

mye tidligere. Jeg tror det hadde vært bedre. Det er en av de 
største syndene som er blitt begått overfor ungene, at de ikke har 
fått noen skikkelige forklaringer. Og det verste er jo at hun har 
misbrukt sønnen min også.
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– Hva?
– Han har fortalt det til meg. Fordi barnevernet ikke holdt 

avtalene. De sendte barna dit på overnattingsbesøk og han ble 
misbrukt av henne, min biologiske mor. Så du kan si at hun fort-
satte sin løpebane med barnevernets velsignelse.

– Men hadde ikke du fortalt om …?
– Jo, jo. Jeg opplever at barnevernet har stor skyld i at han 

ble misbrukt. Det er ondt at jeg ikke klarte å avverge det. Så den 
arvesynda! Hvor mange ledd går det an å ødelegge?

Kristin, 46 år, Trøndelag

– Jeg har venner som snakker med foreldrene sine om alt, og jeg 
er på en måte misunnelig, men da måtte jeg hatt noen andre for-
eldre. Jeg hadde et vanskelig forhold til mor. Hun døde for tre år 
siden. Det kunne være nokså turbulent. Jeg har et godt forhold 
til min far i dag, han er kjempesnill og hjelper meg med praktiske 
og økonomiske ting. Vi snakker ikke så mye om hvordan jeg 
har det. Det er litt sånn: «Hei, er du innlagt?» «Nei, nå er jeg 
hjemme.» «Å, så bra.»

– Søstera di da?
– Jeg er sammen med henne nesten hver dag, men vi har ikke 

de kjempefortrolige samtalene, for å si det sånn. Vi trives i hver-
andres selskap. Hun er med i stallen. Hun er også syk, depresjon 
eller noe sånn, vet det ikke helt.

– Er du fortsatt aktiv i kirka?
– Ja, jeg ble valgt inn i menighetsrådet nå for fire år.
– Er det med gudstro viktig for deg?
– Det å være i kirka har vært viktig for meg, men også van-

skelig. Hjemme var det ingen som trodde. Det var et godt miljø, 
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for meg handlet det nok mest om at jeg fant en plass der jeg ble 
møtt, at det var gode folk der. Men det med tro er vanskelig. 
Mange sier at tvil er en del av det, men jeg vet ikke om jeg tviler 
heller. Jeg har ingen problemer med å stå for det vi gjør i menig-
hetsrådet, men er ikke sikker på om jeg tror.

– Har det vært sånn at du for eksempel ber til Gud om at du 
ikke må skade deg?

– Nei, eller, jeg har bedt til Gud om tegn, men jeg har slutta 
med det. Det er ikke så enkelt. Det har vært en stor del av meg 
og mitt, og jeg har venner som går inn i det mer helhjertet, som 
har Gud og Jesus, what ever, som en større del av sitt liv, men jeg 
har aldri klart å gå inn i det sånn.

– Du greier deg alene?
– Ja, for all del.

Marthe, 29 år, Rogaland

– Det var et sjokk for familien da jeg ble syk.
– Har dere barn?
– Vi har ingen felles barn. Hun har barn fra tidligere forhold, 

men de var voksne da.
– Hvordan tror du kona di opplevde det?
– Det var jo et sjokk for henne. Det gikk inn på henne. Hun 

var sykemeldt en periode. Jeg hadde behov for oppfølging.
– Hvordan var det å bli psykisk sjuk innenfor et militært 

system? Og på et sted som er så dominert av forsvaret?
– Det var litt tabubelagt, men jeg har prøvd å være åpen og 

ærlig. Det er mange som ikke anerkjenner psykiske lidelser i det 
hele tatt i forsvaret. Det er litt machokultur der. Du skal liksom 
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være så sterk at du takler enhver situasjon, uansett hvor mye 
eller lenge.

– Hvordan har du møtt de holdningene?
– Jeg har jo truffet noen som ikke har syntes at det har vært 

så naturlig. Det har til dels vært vanskelig å forholde seg til. Det 
gjør jo inntrykk når jeg møter folk på butikken, om de hilser på 
deg eller ikke.

Leif, 60 år, Oppland

Jeg leste i Jakobs brev. Det er veldig konkret. Det står at du skal 
ta deg av enker og farløse. Når jeg var på joggeturer, så jeg etter 
enker. Jeg så for meg at hun skulle ha grønt hus og epletre og 
ripsbusker i hagen, sånne ting. Jeg traff flere damer, men de var 
ikke så åpne for besøk. Men et halvt år seinere traff jeg ei dame 
som var 83 år. Da var det akkurat som jeg fikk en åpenbaring: 
Der er hun, enken jeg skal hjelpe. Jeg sa til Gud at hun måtte 
invitere meg heim, for jeg kunne ikke invitere meg sjøl flere 
ganger nå. Og så hadde hun grønt hus, epletre og ripsbusker 
akkurat som jeg hadde sett for meg! Jeg følte virkelig at Gud 
hadde svart meg. Jeg ønsket så desperat å gjøre noe til gjengjeld 
for at jeg hadde fått den billetten til himmelen.

Hun var enke og var veldig ensom. Hun hadde mista to av tre 
barn. Jeg ble helt sånn bestevenninne med henne. Jeg hjalp henne 
å handle, fulgte henne til legen, vaska huset, vaska vinduer, klipte 
i hagen og hjalp med alle praktiske ting. Jeg opplevde det som 
et bønnesvar og dedikerte meg til det. Jeg sa til Gud at jeg ikke 
skulle flytte før hun er på gamleheim, og sånn ble det. Jeg ble der 
til hun kom på gamleheim.

Josefine, 25 år, Hordaland
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Det går bra med firmaet til pappa, men han er veldig sliten. Det 
er mye for ham. Min søster har flyttet og nå skal jeg pusse opp 
badet. Han har ikke fått ferie. Mamma jobber også, men hun har 
vært mye sykemeldt det siste året. På grunn av meg, vet jeg. Hun 
har sagt at hun ville sykemelde seg for å være mer med meg. Nå 
jobber hun femti prosent.

Kjersti, 32 år, Hordaland

Vi er to personer som er psykisk sjuke, på hvert vårt vis. Når han 
ikke er i form, prøver jeg å få ham med i butikken, det er veldig 
viktig. Og han er veldig flink til å dra meg ut når jeg er dårlig, 
sjøl om jeg ikke vil. Vi har aldri vært sjuke samtidig.

Unni, 59 år, Oppland

– Jeg vet at ho har prøvd å trappe ned på medisinene, og ho har 
vel ikke hatt den kontrollen ho trodde ho hadde, men det var 
ikke tegn på sykdom i dagene i forkant. Jeg merka ikke noe, 
bortsett at ho var litt sur og tverr. Jeg tenkte at ho bare var sliten. 
Men plutselig begynte ho å snakke om psykosene sine, at det var 
folk i rommet, og så mista ho kontrollen. Jeg måtte få legevakta 
til å komme.

– Ønsket hun selv å bli innlagt?
– Ho var så psykotisk at ho ikke var i stand til å bedømme 

det sjøl, men ho har jo generelt ikke lyst til å bli innlagt. Når ho 
er ordentlig syk, er ho ikke i stand til å ta noe ansvar, for da er 
ho sikker på at ho ikke er syk. Det er jo paradoksalt. Det er et 
friskhetstegn når ho sier: «Å, herregud så dårlig jeg er».
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– Er hun sint på deg nå, for at du fikk henne innlagt?
– Denne gangen tror jeg ho først og fremst har dårlig samvit-

tighet fordi ho var så utagerende. Det var utrivelig. Ho slo og 
sparka da jeg hindra henne i å stikke av.

– Tror du hun må være innlagt lenge?
– Kanskje en måned. Jeg vil at ho skal komme ut så fort som 

mulig, men heller ikke før ho er frisk nok. Det er en lang vei å 
gå. Det som kan skje nå, er at ho kommer tilbake og tenker på 
hvor syk ho har vært, hvor trasig det var å være innlagt, hva ho 
har gått glipp av, og så blir ho veldig deprimert. Det er kort vei 
til depresjon for henne.

– Hvordan snakker dere med barna om det?
– De vet at ho er på tankesykehuset. De har vært der og vært 

med på et opplegg der ei dame forklarer litt sånn enkelt hvor-
dan de stygge tankene blir så store at det ikke er plass til andre 
tanker. De godtar det. Det er sånn livet er for dem: Plutselig er 
mamma borte et par dager, på tankesykehuset.

– Har de sett henne når hun har vært psykotisk?
– De har sett henne når ho er forferdelig dårlig, hørt litt tull-

prat, at ho har gått rundt i huset for å lete etter mikrofoner, sånne 
ting, men uten å ta så mye notis av det. Ho har klart å holde seg. 
Ho virker veldig oppegående sjøl om ho er syk. Men problemet 
er at det krever så mye krefter å holde det nede at ho risikerer at 
det rabler for henne. De sier at en ikke skal si til psykisk syke at 
de skal ta seg sammen, men de kan faktisk ta seg sammen, sjøl 
fra så alvorlig psykisk sykdom som det her er snakk om. Men det 
er ikke lurt, for det koster så mye.

– Dere bor her to voksne, tre små barn og en hund og en katt, 
og det er mye som skjer, hvordan går det?

– Det er helt utrolig slitsomt. Ikke minst ADHD-en gjør at ho 
lever veldig impulsivt, sjøl under medisin kan ho helt plutselig 
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bestemme seg for å gjøre ganske store endringer i livet, for 
eksempel kjøpe en hund. Sånn bare: «Jeg gikk på finn.no og 
kjøpte en hund». Det har skjedd. Og ho har vært i kontakt med 
dere, uten å fortelle meg: «Jeg tenkte ikke over at jeg trengte å 
fortelle om det». Ho burde spurt meg om hunden fordi jeg er 
allergisk. Katten har ho diskutert seg fram til, og det går an å 
gni den inn med et middel så den ikke er så allergifremkallende. 
Nå har det vist seg at hundeallergien min er ganske overdrevet. 
Katten dypper jeg i det derre stoffet og den kan fortsatt ikke sitte 
på fanget mitt, men det går helt fint med hunden.

– Hva slags hund er det?
– En blanding av Jack Russell-terrier og mops. Den er bare 

en valp nå. Jeg ser virkelig fram til at den slutter å tisse inne og 
ødelegge ting. Sist gang jeg vaska, var det helt forferdelig her i 
stua. Den hadde revet ut skummet av møblene og rota rundt. På 
kjøkkenet derimot, var det strøkent. Den spiser alt som faller 
ned.

– Vil du at vi skal gå en tur med den, eller noe sånn?
– Nei, vi går sjelden tur med den, vi bruker bare å slippe den 

ut litt. Den er så liten og pinglete, og nå er det så kaldt.
– Er du bekymret, eller hva tenker du om framtida?
– Jeg bekymrer meg for det som er konkret og som står på 

i øyeblikket, sånn som sykdommen hennes akkurat nå, at jeg 
snart står uten jobb – jeg har jobba i et datafirma, men nå skal 
virksomheten legges ned for vi tapte et stort anbud for kommu-
nen. Sånne ting bekymrer meg, men jeg tenker ikke på hvordan 
det skal gå på sikt. Man får bare ta et halvår, et år, om gangen, og 
se hvordan det går. Jeg tenker ikke på at ho kanskje tar sjølmord 
om ti år. Det går ikke.

Fredrik, 37 år, Trøndelag
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– Dere har bodd sammen i noen år, er gift og hadde planlagt 
å dra på bryllupsreise til USA nå i vinter, men nå er planene 
fullstendig endret, hva har skjedd?

– Jeg kom ut av skapet – homoskapet.
– Hadde du tenkt på det lenge, eller?
– Lenge, men jeg prøvde å undertrykke det for å være normal. 

Jeg gjorde så godt jeg kunne med å være ho A4-dama, men, nei, 
det går bare ikke, må ut av skapet på et tidspunkt. «Det blir nå», 
tenkte jeg, «eller om ti år, men om ti år er jeg 40 og da vil det 
å komme ut av skapet være litt voldsomt. Ungene vil få sjokk». 
«Herregud, har du bodd her hele tida og vært lesbisk, levd på en 
løgn?». Jeg kan ikke være det forbildet for ungene mine, det går 
jo ikke an, så da var det bare…. Jeg sa det til ham. Han sa: «Jeg 
er ikke sjokkert, jeg har skjønt det».

– Men hvordan er det mellom dere nå?
– Det går fint. Ikke noe hard feelings eller noe sånn. Det er 

bare sånn det er.
– Er han enig i det?
– Vet ikke, men jeg har aldri vært forelska i han. Jeg har bare 

gjort det som har vært forventa av meg.
– Og nå har du fått en ny kjæreste?
– Ja, vi har vært sammen siden februar. Vi har gått på skole 

sammen, da vi var små, og så møttes vi på Tinder. Det er litt flaut. 
Tinder! Hallo!

– Og hun har flyttet inn her? Hvordan er det for ham?
– Han bor jo her ennå sammen med oss, meg og kjæresten 

min. Tanken var jo at alt skulle gå så smud. Vi skulle selge huset 
og flytte. Vi har rydda og ordna her og hatt flere visninger, men 
vi har ikke fått solgt ennå. Det går fint for ham. Han er fornøyd 
med å slippe å betale så mye husleie.

– Planlegger du å flytte videre sammen med henne?
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– Ja, og det vil være veldig bra, for jeg har jo barnevernet på 
nakken på grunn av at jeg er syk. Da ser de at jeg ikke er aleine 
med ungene, at jeg har noen rundt meg.

Viola, 30 år, Trøndelag

– Siden vi møttes i vinter, har det skjedd ting. Dere skal gå fra 
hverandre og holder på med å selge huset. Det er dramatisk, er 
det ikke?

– Jo, eller nei, ikke så veldig. Jeg har hele tida talt på knap-
pene sjøl. Hvor mange innleggelser orker jeg? Hvor mange flere 
måneder orker jeg å være alene, mens det er en annen person i 
rommet, når ho sitter der og er syk og jeg nesten ikke får kon-
takt, ingen respons, ingen verdens ting. Det er veldig tungt. Så 
først var det rett og slett en lettelse.

Fredrik, 37 år, Trøndelag

Det gikk inn på meg da jeg mistet foreldrene mine. Og forholdet 
til broren min ble vanskelig en periode. Det seksuelle misbruket i 
barndommen rammet meg hardere. Det er noe med alderen. Når 
du kommer opp i femtiåra, kommer sånne ting igjen for fullt. Og 
det å være syk og ikke kunne jobbe, forandrer jo dagene helt.

Jeg har vært formann i lokalforeninga av Mental helse i fem 
år. Hun er også med i styret i foreninga. Det er mange som har 
fordommer mot psykisk sykdom. Vi vil gjerne vise at vi ikke er 
syke når vi ikke er syke og at det går an å være syk og samtidig 
drive med noe fornuftig.

Roar, 63 år, Oppland
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– Vi har bodd her siden 1982 da huset var nytt. Det er noen 
kilometer herfra og ned til kommunesenteret. Alle i veien 
her flytta inn da. Vi kom inn som en gjeng. Det er et godt 
nabolag.

– Vet naboene at dere har vært dårlige?
– Ja, det er ikke noe problem. Jeg traff dem som bor på den 

ene sida da jeg henta posten før i dag: «Hvordan går det?» 
«Jo, nei, nå har jeg det bra.» «Ja, du ser ganske bra ut, ikke så 
grå i fjeset lenger.» De ser det på oss. Vi er veldig åpne begge 
to.

Vi arbeider frivillig som støttekontakt, én dag i uka hver, 
men ikke samme dag, for vi har bare én bil. Så går vi ofte i 
butikken sammen. Noen ganger handler vi først, setter varene i 
bilen, går på kafé og kanskje prater med andre folk. Om høsten 
når det er festivaler og konserter og sånn, går vi på det.

– Går dere på dagsenteret også?
– Ja, én eller to dager i uka, men vi vil stort sett ikke gå der. 

Men jeg vet at hvis jeg stenger meg inne, så er det gjort, da går 
det bare nedover. Da tvinger jeg meg sjøl til å dra dit, og jeg 
tvinger ham til å være med. Han er nødt til å forholde seg til 
andre, for ikke å dette ned i kjelleren.

Jeg syns ikke han har det bra nok nå. Han burde ha fått 
en innleggelse for å få vurdert hvilke medisiner han egentlig 
skal ta. Det er så mye forskjellig nå; mot epilepsi, mot angst 
og depresjon og også medisiner etter at han hadde slag i 2015.

– Dere har to døtre. Bor de her i nærheten?
– Den ene bor ikke så langt unna, den andre på Vestlandet. 

Og vi har fem barnebarn som betyr kjempemye. Når jeg blir 
dårlig, så fort jeg merker at jeg begynner å gå ned, durer jeg ut 
på kjøkkenet og setter på radioen ganske høyt. Jeg lukker opp 
vinduet, sitter ved kjøkkenbordet og holder meg fast i det. Det 
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er en veldig bevisst tanke fra meg at det er det jeg må gjøre. Så 
tar jeg bildene av barnebarna og setter foran meg. Det holder 
meg fast.

Unni, 59 år, Oppland

– Noe av det som tynger meg nå, er at min storebror er blitt så 
dårlig. De tre årene han har bodd hjemme hos far, etter at mor 
døde, har han vært bra, men han fikk en skikkelig smell nå i vår. 
Han virret rundt og ble hentet av sykebil.

– Var han psykotisk?
– Ja, han er jo schizofren. Han spiste noen bivirkningstablet-

ter, såkalte kryssere, narkomane bruker dem for å dope seg. Han 
hadde visst tatt seks–sju av dem om dagen. Han var forvirret og 
gikk rundt og delte ut ting. Det var veldig tøft å komme ned igjen 
på Sandviken og besøke ham. Jeg har ikke sett ham så dårlig 
siden 90-tallet. Han snakket om at han hadde truffet Olivia 
Newton-John, det var liksom naboen, og han skjelte ut vokterne 
på sykehuset. Trodde de var gamle kamerater som ville gjøre 
ham vondt.

– Hvordan går det med faren din?
– Han viser lite følelser. Han er veldig opptatt av det med 

overmedisinering. Han syns min bror får for mye medisiner.

Sebastian, 45 år, Hordaland
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Dagene nå og framover

– Jeg får aldri gjort det, men må gjøre det

– Hvordan har du det nå?
– Jeg kan ikke huske sist jeg tenkte: «Å, nå har jeg det bra!».
– Hvordan er du når du er dårlig?
– Jeg går i kjelleren, blir superdeprimert, orker ingen ting, 

bare ligger i senga, orker ikke bevege meg. Pepsi Max i den ene 
hånda, gjerne en chipspose i den andre, og så er det bare foster-
stilling i senga, helst under dyna. Kanskje klarer jeg å stå opp og 
ta en røyk, så er det inn igjen.

– Gråter du?
– Nei, det er sjelden, men …. Jeg merker, det har blitt bedre, 

eller lettere, å vise følelser. Det har alltid vært vanskelig for meg. 
Det er kjempeflaut å begynne å grine: Big girls don’t cry.

Marthe, 29 år, Rogaland

– Jeg har bodd her siden 2011. Det er billig og sentralt, og det er 
det stedet jeg har bodd lengst alene.

– Du har innredet det personlig: Gitarene som henger der, 
bildene, konsertplakatene, bøkene i vinduskarmen og mange 
andre ting.

– Ja, sånn som det ser ut, er et resultat av det jeg har opplevd. 



124

Bildene malte jeg etter at det hadde blitt slutt med meg og hun 
jeg fortalte om, og de fotoene der, musikken, altså, det er mye 
greier her. Og det er jo ikke ferdig. Jeg ville jo egentlig gjøre mest 
mulig før dere kom, men det var ikke tid. Jeg prøvde å henge opp 
det bildet i går kveld, men jeg klarte ikke å bore hull i veggen.

Jeg har en femårsplan på ting. Jeg skal prøve å få utgitt en 
vinylplate med punkemusikk, lage et album med russisk gitarpo-
esi med Vysotskij, male ferdig de bildene jeg holder på med og i 
hvert fall ha én utstilling med foto.

– Så mange ting. Er det ikke litt vel mye?
– Ja, jo, det er nok det, jeg ser det selv. Og så er det romanen.
– Du skriver en roman?
– Ja, trilogi, skulle bli, den skal bli. Den ble aldri ferdig. Jo, jeg 

må bli ferdig. Det er den eneste tingen jeg må bli ferdig med. For 
det er noe jeg har tenkt på siden jeg var liten. Det ville være trist 
om den aldri ble ferdig. Jeg får aldri gjort det, men må gjøre det.

– Hva skal den handle om?
– Det begynte med at jeg ville skrive en sånn «min generasjons»-

roman. Jeg er veldig glad i Beatles av Lars Saabye Christensen. 
Jeg har sikkert lest den femogtyve ganger. Men hva skal jeg kalle 
min bok? Det var lett for ham. Beatles var jo hans generasjon. 
Men hva skal jeg kalle min? Jokke og Valentinerne? Nei. Guns 
and roses? Nei, men så kom jeg på, og den har Johan Harstad 
også brukt, Forever Young-sangen til Alphaville. Jeg tenkte at 
første bind skulle hete Forever young. Men det gikk altfor mange 
år uten at jeg fikk skrevet et ord, og så måtte jeg skrive bok to

– Måtte? Du bestemte deg for å skrive bok to først, før eneren?
– Ja, jeg var veldig aktiv på BIFF, Bergen internasjonale film-

festival, og Teatergarasjen og sånn. Den skulle handle om det. 
Og jeg er vekt. «Andre bok skal hete Libra». Den skulle også 
handle litt om rettferdighet innenfor psykiatrien, om min store-
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bror som er schizofren og har vært mye innlagt. Men så går det 
altfor lang tid uten at jeg fremdeles skriver et ord. Jeg har jo ikke 
roen til å skrive. Så får jeg en tanke om at den tredje boken skal 
hete Sydkorset, for jeg har lyst til å reise til den sydlige halv-
kule, det er bare der du kan se det stjernebildet. Og da hadde 
jeg noen å reise med, en kjæreste eller en familie, og det skulle 
avslutte trilogien. Men så møtte jeg Aleksander, vi har skrevet 
brev til hverandre siden 2004, og alt ble forandret. Han begynte 
å blande seg inn i mine titler, og det gjorde også andre folk. Jeg 
møtte en tilfeldig fyr på byen. Tre uker seinere kom en venninne 
og spurte: «Har du begynt å skrive nå?» «Nei», svarte jeg. «Har 
du ikke skrevet noe? Men nå har Rune vært hjemme i tre uker 
og tegnet forsidebilde til deg!»

– Du har en skrivemaskin stående framme. Skriver du på den?
– Jeg skriver brev på den, men skriver jo ikke, jeg får ikke 

roen til å skrive, jeg prøver. Jeg har skrevet en prolog til Libra, 
bok to, som jeg er fornøyd med, og jeg har jo masse ark og sånt, 
brev, skisser til skriving. Men jeg skal ikke bli noen Knausgård 
heller, skal ikke utlevere noen. Det er vanskelig å skrive om det 
man har opplevd. Så, skal jeg skrive om det som jeg har opplevd, 
eller skal jeg dikte opp et helt nytt univers? Den oppvekstroma-
nen jeg tenkte var Forever young, jeg vet ikke lenger – kanskje 
den blir noe annet. Det er derfor jeg har begynt på Libra nå, 
for det er mer nåtid. Sydkorset er framtid, litt sånn rar science 
fiction, skal reise med mekanisk romskip, det henger sammen 
med skrivemaskinen.

– Men du har jo pc?
– Jo da, har hatt det de siste årene. Jeg deler internett med 

naboen. Jeg hadde sikkert ikke kommet så langt som til å få mitt 
eget. Sykdommen, den diagnosen, hemmer meg. Jeg kommer 
meg jo ikke videre. Og av og til tenker jeg at byen holder meg 
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tilbake. I perioder har det vært sånn at jeg ikke har kommet meg 
hjem om kveldene, for jeg kjenner jo halve byen og halve byen 
kjenner meg. Det blir for mye. Jeg tenker av og til at jeg må bort, 
at om fem år har jeg flyttet til et sted der ingen kjenner meg, men 
jeg vet jo ikke om det kommer til å skje.

– Hvorfor det? Hva ville skje da?
– Nei, vil bare skje det samme der man kommer da.

Sebastian, 45 år, Hordaland

Jeg må ta mange forholdsregler for ikke å bli for opphengt i det 
med synder og helvete. For jeg er alltid redd for helvete, selv om 
jeg har bestemt meg for ikke å være det og prøver å tenke at 
helvete ikke finnes, at det er ei nedlagt sjappe, konkurs eller noe 
sånn. Men når alt kommer til alt, er det min største frykt, for det 
er evig. Jeg organiserer ikke livet mitt ut fra det, men emosjonelt, 
inni meg, er jeg alltid redd for å komme til helvete, for Gud er 
Gud. Det hjelper ikke å argumentere. Han kan være like dust 
som Hitler, men han er jo Gud, så det hjelper ikke med sånn: 
«Ja, men, en god gud ville jo ikke gjort det». Hvem vet, tenk om 
han er en jævel?

Josefine, 25 år, Hordaland

– Jeg håper jeg skal ha det framover omtrent som nå. Den dagen 
jeg mister kontrollen, blir jeg sjuk. Jeg tenker at inni meg er det 
ei lita jente og det er ho som er problemet. Ho sier: «Du er ikke 
bra nok. Husk det at du ble behandla sånn. Hvorfor tror du det? 
Det var fordi at du …». Nå klarer jeg å presse disse tankene 
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tilbake. Jeg håper at det vil fortsette slik, at medisinene fortsetter 
å virke og at jeg får ha følelsene mine i behold, at de ikke skal 
være medisinert bort.

– Tenker du noen gang på å flytte tilbake til der du vokste 
opp?

– Både ja og nei. Vi solgte barndomshjemmet etter at mamma 
døde. Og nå har vi fått sletta grava til pappa. Det er jeg glad for, 
det var så vanskelig å dra på kirkegården. Nå kan jeg reise dit 
uten å måtte forholde meg til den. Jeg har nok en drøm om å 
være der om sommeren og fiske og leve på fisk og så bo resten 
av tida her sør.

Unni, 59 år, Oppland

– Jeg har ikke lyst å bli innlagt. Jeg vil ikke innrømme at det kan 
være nødvendig, for det er tross alt rene fengselet der, med gitter 
foran vinduet og alt det.

– Hvordan tenker du om årene framover, kunne du for eksem-
pel tenkt deg å flytte tilbake til Oslo der du vokste opp?

– Nei, jeg kan ikke tenke meg å flytte til byen og bo i blokk. 
Alt virker så inneklemt, du kan gå på gata uten å kjenne folk, du 
kan skli gjennom hele byen uten at noen i det hele tatt ser på deg. 
Jeg har mye sosial angst. Byen er skremmende på den måten.

Roar, 63 år, Oppland

Det snudde da jeg var 23 år, fordi jeg ble kicka ut av det kristne 
fellesskapet som jeg bodde i. Så bodde jeg lenge i bilen. Og 
begynte å gå på et aktivitetshus for folk med psykiske helseplager. 
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Da begynte jeg å bli frisk. Det var da jeg slutta i kirken at livet 
mitt begynte. Da fikk jeg bedre kontakt med Gud.

Jeg har holdt på mye med musikk: spilt, laget videoer og 
arrangert konserter. Jeg har fått bedre orden på livet, og om ikke 
orden, så i alle fall mer orden, på medisinene. Hvis det var tusen 
prosent ille da, er det bare én prosent rot nå. Og jeg har alltid 
hatt mange venner og et veldig godt nettverk. Livet er veldig 
kontrastfylt. Jeg har et fantastisk spennende og vakkert liv.

Josefine, 25 år, Hordaland

Jeg går på arbeidsavklaringspenger. Samtidig arbeider jeg litt 
som ekstravakt i kommunen. Jeg kunne tenke meg en 20-prosent 
stilling og så uføretrygd resten.

Sunniva, 34 år, Oslo

– Jeg driver mye med hobbyer og håndarbeid, ja, egentlig alt som 
det går an å lage med hendene. Det har jeg alltid likt. Jeg skulle 
gjerne hatt et ekstra soverom for å få plass til alle tingene. Jeg 
liker å fotografere. Jeg graverer på glass ved hjelp av en drem-
mel. Jeg malte veldig mye da jeg sluttet med selvskading, stort 
sett bare svart og rødt, og barberblader. Jeg malte og tegnet det 
jeg hadde lyst å gjøre med meg selv. Strikking er det enkleste 
å holde på med. Nå i september skal jeg på strikkefestivalen i 
Fredrikstad. Jeg har bestilt en standplass der, en av de største. 
Der skal jeg vise og selge forskjellige typer håndarbeid, gra-
veringsbilder, smykker, armbånd, alt sånn.

– Hvordan kommer du deg dit?
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– Jeg har avtale med pappa om at vi kjører med bobilen.
– Da vi møttes i vinter, håpte du å få komme på den behand-

lingen i Hurdal, men helsevesenet ville ikke betale for det. Nå 
er du der hver tredje uke og det er fortsatt foreldrene dine som 
betaler. Hva er planene videre?

– DPS-en jeg hører til skal søke til Hurdal så snart behand-
lingen blir godkjent av Helfo. Helfo er de som er ansvarlig for 
betaling av helsetjenester. Hurdal er godkjent for rusavvenning, 
men ikke for recovery. DPS-en har prøvd å behandle meg i 20 
år og det eneste det har resultert i er at jeg har blitt sykere. Men 
nå er det en ny sjef der. Etter å ha lest papirene mine sa han at 
den hjelpen de kunne tilby, ikke er god nok. Det er vel det eneste 
positive som har skjedd i løpet av de siste halvåret. Men nå når 
jeg trenger den søknaden, er han selvfølgelig på ferie. Han må 
skrive den så snart han er tilbake. Hurdal står der og er klar til å 
hjelpe. Det eneste de trenger er finansiering fra Helfo.

Kjersti, 32 år, Hordaland

– Jeg har fått hjelp av pasientombudet til å plombere journalene 
mine. De behandlerne jeg møter i dag, har ikke innsyn i den tid-
ligere sjukdomshistorien min. Det å få plombert journalene har 
vært helt avgjørende, for når de er åpne så leser de dem og danner 
seg en forutinntatt mening, og da klarer de ikke å se meg som 
den personen jeg er. Alt forandra seg da journalene ble lukka. Da 
måtte de bare forholde seg til hvordan jeg var her og nå.

– Det har gitt deg en slags ny start?
– Ja, det er viktig for meg. Etter at jeg var innlagt alle de 

årene, mista jeg dialekten min. Nå snakker jeg en blanding av 
tre–fire dialekter og klarer ikke å finne tilbake til den gamle. Jeg 
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klarer heller ikke å skrive nynorsk lenger, slik jeg gjorde. Jeg har 
også skifta navn, både fornavn og etternavn. Og jeg har flytta 
mye, sikkert 20 ganger. Jeg har ikke klart å slå meg til ro noen 
steder. Leiligheten her er eid av en stiftelse som leier ut boliger 
til varig trygdede. Jeg sto på venteliste i tre år før jeg fikk den. 
Den er helt fin, syns jeg, kanskje litt mørk, men. Jeg betaler 7500 
kroner i måneden og da er TV, nett og oppvarming inkludert. 
Det er helt greit størrelsen tatt i betraktning, og billigere enn det 
ville ha vært på det åpne markedet. Men det er dumt at det ikke 
er vaskemaskin i leiligheten.

– Hvordan det?
– Der jeg har det mest tvangsmessig nå, er i forhold til vaske-

maskina. Jeg vasker klær om igjen og om igjen og om igjen. Kles-
vask er den store hobbyen min. Da de pussa opp badet, glemte 
de å legge opp til vaskemaskin. Så jeg måtte selge vaskemaskina 
mi og bruke den i kjelleren. Da må jeg skrive meg på liste og kan 
ikke vaske impulsivt og så ofte jeg vil. For, hadde det vært opp 
til meg og det ikke var noen andre her, hadde vaskemaskina gått 
døgnet rundt. Nå prøver jeg å vaske ikke mer enn to ganger i uka.

– Hvordan gjør du det?
– Først lar jeg maskina gå tom på 90 grader, eller med mopper, 

vaskekluter og sånn i. Det hender at jeg vasker to ganger på 90 
grader så jeg er sikker på at den er mest mulig rein, først en med 
mopper og så en med håndklær, før jeg vasker andre ting. Jeg ser 
jo at etter jeg begynte å vaske her, jeg har jo aldri i skyllemiddel, 
får jeg nupper på klærne, sikkert fordi noen har hatt skyllemid-
del og alt mulig sånn i.

– Selv om du «vasker» maskinen to ganger på 90 grader før 
du begynner å vaske?

– Ja.

Kristin, 46 år, Trøndelag
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– Jeg fikk innvilget uføretrygd, ung ufør, for to år siden, men jeg 
jobber litt også, på sykehjem og som renholder. Det gir litt ekstra 
penger, og mening i hverdagen. Jeg har lyst til å jobbe i helseve-
senet. For eksempel med å ta seg av sånne som er sånn som jeg 
da jeg var syk, og prøve å gi noe tilbake. Kanskje gjøre det på en 
annen måte enn hvordan de gjorde med meg. De brukte så lang 
tid, det var så ustrukturert, kaotisk, uforutsigbart.

Ellers tar jeg opp fag fra videregående. Jeg fikk tre i matte nå, 
istedenfor stryk som jeg hadde. Og så passer jeg ungene mine, går 
turer, holder på med bikkja. Jeg er også aktiv i Mental Helse, har en 
blogg og holder foredrag. Folk sier: «Er du helt schizofren, eller?». 
Hva mener de med det? Det er jo ikke greit å si i det hele tatt! Hvis 
jeg kan være med og bidra til at noen, noen få, skjønner at schi-
zofrene ikke er kriminelle, gale øksemordere. Det kan være hvem 
som helst, normale personer. Alle kan få en schizofrenidiagnose. 
Og det er ikke ensbetydende med å være farlig. Jeg har aldri gjort 
noen vondt, aldri, ikke en flue. Jeg er vegetarianer, liksom, hehe.

– Du har mange arr på armene. Får du mye blikk eller kom-
mentarer om det?

– Nå har jeg jo tatovert over sånn at det ikke skal være så 
tydelig og skrikende. Jeg gikk tur med barnevogna og skjønte at: 
«Herregud! Kan ikke gå rundt og trille barnevogn og se ut som 
jeg kommer fra en julemiddag, det går ikke.» Så jeg tenkte: «Jeg 
tatoverer meg, begge armene mine, det skal være helt fullt, så det 
skal ha oppmerksomheten istedenfor arrene». Nå tenker jeg ikke 
over det. Ungene har aldri spurt. Men andre barn har gjort det. 
Da pleier jeg å fortelle at en gang jeg var i utlandet og bada i sjøen 
kom det en svær hai. Det var den største haien noen hadde sett. 
Den prøvde å spise meg, men det klarte den ikke, for jeg var mye 
sterkere enn den…. «Wow!», liksom.

Viola, 30 år, Trøndelag
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– Jeg har bodd her fast de siste to årene. Det er barndomshjem-
met mitt og jeg har fått det mer eller mindre totalrenovert. Det 
er skiftet vinduer og tak, bygd nytt bad og kjøkken og så videre. 
Det er satt opp en ny dobbeltgarasje og laget to nye terrasser, 
som jeg er veldig fornøyd med.

– Har du gjort arbeidet selv?
– Stort sett har jeg fått hjelp. Jeg er ikke så veldig fingernem. 

Kona har hjulpet til med farger og andre ting. Hun har bestemt 
nokså mye.

– Men hun bor ikke her?
– Nei, hun er blitt boende i Troms.
– Var dere enige om det?
– Litt både og. Jeg tok vel avgjørelsen, og hun måtte godta. 

Tidligere har hun fått bestemme ganske mye over hvor vi skal 
bo, så jeg føler at det nå jevner seg litt ut. Nå var det min tur til 
å prioritere sånn som det passet for meg. Hun skjønner det. Jeg 
reiser til henne tre–fire ganger i året og hun til meg omtrent like 
mange ganger. Hun er stedbunden der oppe og har ikke bodd 
noe annet sted.

– Og du da?
– Jeg er knyttet til dette stedet. Jeg har bodd lenge nok i Troms 

og vil helst ikke ha så mye mer mørketid og lange vintre. Jeg blir 
passivisert og blir sittende for mye inne. Det er lettere å komme 
seg ut og gå turer her.

– Hvordan er dagene dine?
– Jeg prøver å stå opp i sjutida og ha vanlige morgenrutiner, og så 
gå en tur på formiddagen. Da frigjør du energi til å klarne hjer-
nen. Det er veldig bra for psyken. I 2013 tok jeg en slankeopera-
sjon, som var vellykket, men man må hele tiden passe på vekta 
og holde seg i mosjon. Ellers hører jeg på musikk, er litt på data 
og ser selvfølgelig altfor mye på tv. Jeg er med i to foreninger for 
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veteraner fra internasjonale operasjoner. Den ene har møter i en 
kinarestaurant her i nærheten, i den andre er det mer pizza-treff. 
Det blir lange dager hvis du bare skal sitte hjemme. Du er nødt 
for å prøve å aktivisere deg. Jeg er også interessert i historie. Og 
jeg sto på valg til kommunestyret. Jeg er Erna-mann, men jeg 
skal ikke diskutere politikk med dere. Det er mer som en hobby.

– Da vi møttes første gang var du på kommunens dagsenter 
for psykisk helse. Går du der ofte?

– Jeg begynte å gå der i fjor høst. Jeg følte meg litt ensom og 
tok kontakt med psykiatritjenesten i kommunen for å høre om 
de hadde noe tilbud. Jeg er der én til to dager i uka. Det hjelper 
på isolasjons- og ensomhetsfølelsen.

Jeg fikk det vanskelig i fjor etter at erstatningssaken ende-
lig var avklart. Jeg sluttet å ta de de faste medisinene mine. Jeg 
skulle vel være litt tøffere enn jeg var da. Jeg tok beslutningen 
selv og sa det ikke til noen. Jeg ble mer og mer paranoid. Sov 
dårlig. Jeg fikk veldig rare forestillinger om at jeg ble forfulgt av 
trailere og lastebiler, og av bobiler. Det var rart, en periode, men 
de tankene har jeg greid å snu nå.

– Hvordan klarte du det?
– Jeg var blant annet innlagt nå noen dager i nyttårshelga.
– Hvordan var det?
– Det var spesielt å være der da, borte fra familien, men det 

var god mat. Jeg syns det gikk veldig greit, var ikke inne mer enn 
fire–fem dager. Det ble heldigvis ikke langvarig.

– Hvor gammel er du nå?
– Nå er jeg blitt pensjonist. Å bli syk når du er 46 år og så 

uføretrygdet var ikke så lett, men det er greiere nå, for nå er du 
liksom så gammel at du skulle bli pensjonist i alle fall.

– Hvordan ser du for deg livet om fem eller ti år?
– Da begynner jeg å bli en veldig gammel mann.
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– Så gammel er du vel ikke?
– Er jo 70 da.
– Tror du du bor her da, eller?
– Eh, jeg håper at jeg kan bo her en god stund, i hvert fall.

Leif, 60 år, Oppland

– Da vi møttes i fjor høst, var det to måneder siden du flyttet inn. 
Hvordan går det nå?

– Nå har jeg nettopp kommet ut etter å ha vært på sjukehus 
en måned. Jeg ble så tung og deprimert og mista livslysten. Det 
var behandleren min som fikk meg innlagt. Det kan være frykte-
lig ensomt inni leilighetsbobla. Men det har ikke noe med sjølve 
leiligheten å gjøre. Den er det den er, sånn er det bare. Men det 
sitter i hodet på den som bor der. Jeg føler at jeg ikke hører til 
noen plass, uansett. Jeg har ikke noe grunnfeste, tror ikke jeg 
passer til å bo fast. Kanskje heller campingbil? Jeg klarer ikke å 
finne roen.

Kristin, 46 år, Trøndelag

– Jeg har tatt vare på forskjellige papirer fra innleggelsene mine. 
Jeg har scannet en del epikriser og lagt dem inn på PC-en. Og 
jeg har for eksempel mange av belteleggingsvedtakene liggende 
i kjelleren. Det er ei tjukk bunke. Jeg har ligget i belter kanskje 
150 ganger.

– Du samler på dokumentasjon?
– Ja, jeg har kanskje lyst til å gi ut bok, etter hvert, en fagbok, 
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som folk kan bruke som pensum på utdanningen, en blanding av 
biografisk og faglig refleksjon.

– Hva vil du vil skrive om?
– Blant annet om bruk av tvang, refleksjon om diagnoser, 

medisinering og sånne ting.

Sunniva, 34 år, Oslo

– Jeg prøver å ha rutiner. For en med borderlinediagnose er det 
kjempeviktig, men det er vanskelig for jeg er en sånn som hater 
rutiner, hehe….

– Hvordan ser dagene dine ut?
– Jeg er b-menneske, så det er ofte at jeg sover til ett, to, tre. 

I går hadde jeg middag, nei, frokost klokka halv fem. Jeg lager 
middag hver dag, er ikke kjempefan av brødmat.

I utgangspunktet er jeg i stallen hver dag. På tirsdagene 
kommer akuttambulantteamet innom her en time. De hører 
hvordan jeg har det og hjelper med å rydde og sånn. Tirsdags-
kvelden pleier jeg å få besøk av ei venninne. Vi ser på Grey’s 
Anatomy og Madam Secretary. Det er en fast post på program-
met, veldig koselig. Onsdagene er jeg i stallen og to onsdager i 
måneden er det møter i Islandshestklubben. Jeg sa nettopp at i 
år skal jeg ikke ha noen verv i klubben, men så ble jeg likevel 
valgt inn i styret. Jeg er lett å spørre, sier ja, tar ansvaret og gjør 
jobben. En onsdag i måneden er det fokuskveld i kirka, med 
temadrøs etterpå, som jeg syns det er kjekt å gå på. Og av og til 
møte i menighetsrådet. Om torsdagene går jeg til behandler og 
nå også på hundedressurkurs.

– Har du hund også?
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– Nei, men jeg er med som instruktør. En jeg kjenner, spurte 
om jeg ville være med. Hovedprinsippet i ridning er press og 
ettergift. Det funker på hund også.

– Hvordan blir det framover, tror du?
– Jeg har prøvd å ta livet mitt mange ganger. Og jeg har drevet 

og satt en dato jeg skal leve fram til. Da har jeg gjort ferdig ditt 
eller datt eller sånn. Det har blitt en slags mestringsstrategi. «OK, 
akkurat nå er det kjempetøft og vanskelig, men om tre uker skal 
jeg ta livet mitt, så det er jo bare fram til da jeg skal holde ut.» 
Noen ganger har jeg klart å flytte den fristen sjøl. Det er for 
eksempel noe om to måneder som jeg gjerne vil få med meg.

– Men hesten da?
– Det er det typiske kortet som folk drar. Men, kall det gjerne 

kynisk, jeg kan ikke leve for hestens skyld, eller for andres. Jeg 
må ønske det sjøl – hest eller ikke hest. Søstera mi kan overta 
den eller selge den.

– Har du en dato eller frist nå?
– Ja, i perioder, ja, men jeg har ingen konkret dato akkurat nå.

Marthe, 29 år, Rogaland
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Om prosjektet

Nye forståelser av psykisk helse åpner for nye undersøkelsesme-
toder – også for instanser utenfor helsefeltet. Tilgangen på stem-
mer innenfra sykdomsopplevelsen ut i offentligheten er større 
nå enn tidligere. Det er en interessant mulighet for kulturinsti-
tusjoner som museene. Også et museum kan behandle psykisk 
sykdom. Ikke via diagnoser, terapi og medikamenter til den 
enkelte pasient, men som en åpen og tilgjengelig arena der ulike 
oppfatninger og praksiser kan løftes fram og inn i den offentlige 
samtalen om psykisk helse og om de forståelsene og behand-
lingstilbudene som finnes på området.

Historiene

Menneskene vi møtte var forskjellige og hadde forskjellige ting 
å fortelle. De hadde innsikt i sider ved det norske samfunnet 
og helsevesenet vi visste lite om, og fortalte og forklarte på 
interessante og tankevekkende måter. De fortalte om ting som 
hadde vært problematisk i barndommen og i forhold til familien. 
Nesten alle beskrev utestengelse, overgrep eller følelsen av ikke å 
bli forstått. «Det var ikke noen forståelse for det heime, hva det 
var, men jeg visste alltid at det var noe alvorlig galt med meg», 
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sa en. Flere fortalte at de hadde blitt utsatt for overgrep fra en 
som sto familien nær, og avfeid da de fortalte om det. Marthe sa 
til sosiallæreren på barneskolen at hun skadet seg selv og ikke 
ville leve lenger. Hun tenkte at nå måtte skolen gjøre noe, men 
ingenting skjedde. Mange opplevde seg også alene og oppgitt av 
systemet, da og nå. For eksempel Kjersti, som skadet seg masse 
i en periode, men ikke fikk noen psykiatrisk behandling, fordi 
ingen trodde det ville ha noen effekt. Kristin var innlagt i sju år, 
og ble dårligere og dårligere og fikk ikke adekvat hjelp. Fortel-
lingene er individuelle og ulike. En opplevelse av ensomhet og 
sosialt utenforskap, før og nå, er imidlertid en felles erfaring hos 
de fleste av dem som har bidratt i prosjektet.

Noen hadde en klar forståelse av hvordan og hvorfor de ble 
syke. «En dag på jobben ble jeg psykotisk», fortalte for eksempel 
Leif. Han har seinere ført en lang kamp for å få anerkjennelse for 
at den psykiske sykdommen skyldes posttraumatisk stress etter 
oppdrag for NATOs fredsopprettende styrker i Bosnia, og ikke 
arvelige forhold. Unni ble deprimert og etter hvert suicidal i tida 
etter hun hadde blitt frisk av kreft. Andre hadde ikke noen klar 
oppfatning av akkurat når og hvordan det begynte. Noen har 
fått diagnoser i ettertid som har forklart mye. For Sebastian var 
det et gjennombrudd da en ny lege spurte: «Du er ikke bipolar, 
da?» Mange har fått mange diagnoser. Som Kristin: «Jeg fikk 
alle diagnoser det var mulig å ha … Det er fire A4-permer. Jeg 
kjenner meg knapt igjen i noe». Noen har kjent seg godt igjen 
i enkelte diagnoser og ikke i andre. «Da jeg fikk borderline-
diagnosen var jeg kjempelykkelig. Jeg leste kriteriene og kjente: 
’Yes, det er meg’», fortalte Marthe. Samtidig har akkurat den 
diagnosen vært en utfordring for henne. Ifølge læreboka er det 
ikke bra for dem som har den diagnosen, å være innlagt: «Jeg 
har blitt innlagt på fredag og så er det ut igjen på mandag fordi 



147

‘du ikke har godt av å være innlagt’. Det har gjort veien til hjelp 
vanskeligere for meg.»

Marthe understreket at hun ville være frisk, og at hun ikke 
ville være på institusjon. Men noen ganger har hun ikke klart seg 
uten: «De årene jeg var dårligst, følte jeg at den eneste plassen 
som var levelig og fungerte, og der jeg følte meg trygg, var når 
jeg var innlagt.» I likhet med de aller fleste ser hun på det å være 
hjemme og det å være innlagt som to helt forskjellige ting. Målet 
er å være hjemme. «Tar jeg ikke medisinen, blir jeg innlagt,» for-
talte for eksempel Kjersti. Hun var på tvangsvedtak, fikk besøk 
av hjemmesykepleien fem ganger i døgnet og fikk nesten femti 
tabletter per dag. Men hun så like fullt på det å være på psykia-
trisk avdeling som noe grunnleggende annet enn å være hjemme, 
og som et nederlag.

Kjersti var nok den som tok flest tabletter per dag. Men også 
andre fikk mange forskjellige slags medisiner, og kunne ikke helt 
redegjøre for effekten av hver enkelt. Josefine hadde spart opp 
flere bæreposer med det hun mente var for mye og feil medisiner. 
Sunniva gikk på tre ulike antipsykotika. De fleste hadde opp-
levd sterke bivirkninger og ubehag knyttet til medisinene.  Noen 
hadde som mål å slutte fullstendig, mens andre opplevde medisi-
nene som nødvendige. «Jeg er jo frisk når medisinene virker som 
de skal», sa for eksempel Viola.

Rekrutteringen

Psykisk helse og sykdom tematiseres på mange måter i det norske 
samfunnet. I arbeidet med dette prosjektet, har vi trukket veksler 
på flere ulike initiativer og tilnærminger. Vi har vært inspirert 
av studiene av omsorgsboliger og dagsentra som Forsknings-
gruppen i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder har 
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gjennomført, av studier av hvordan ulike typer tvangsbruk opp-
leves og av erfaringskompetanse.no, som er en ressursbank for 
brukere, forskere og behandlere innen psykisk helse. Vi har hatt 
mye kontakt med dokumentarfilmselskapet Medieoperatørene 
som lager film med tre unge mennesker som har eller har hatt 
schizofrenidiagnose. Tidlig i prosjektet engasjerte vi psykolog 
Arnhild Lauveng som fagkonsulent. Hun har bred erfaring både 
som forsker og pasient, og har vært en avgjørende viktig disku-
sjonspartner og støttespiller underveis i arbeidet.

Vi begynte arbeidet med å komme i kontakt med mennesker 
med alvorlig psykisk sykdom med et innlegg på Facebook. Vi 
møtte seks av deltakerne på den måten. Deretter laget vi infor-
masjonsskriv som vi distribuerte bredt, blant annet til flere dag-
sentra i forskjellige deler av landet. To av disse besøkte vi, og 
møtte slik de øvrige fem deltakerne. Vi forsøkte også (uten å 
lykkes) å få tak i deltakere via kommunale, oppsøkende tjenes-
ter som ACT- og FACT-team ((Flexible) Assertive Community 
Treatment). 

Vi var i kontakt med mange som var interessert i prosjek-
tet, men som av ulike grunner ikke kunne eller ønsket å delta i 
det. Én var på et vis diskvalifisert, fordi hun mente at hun ikke  
hadde psykiske plager. Én var redd det ville innebære for mye 
eksponering, en annen uttrykte engstelse for at noe slikt ville 
kunne tippe henne over i en psykose. Én bodde i en camping-
vogn. Han mente at hjemmet hans ikke var noe særlig å vise 
fram. Det samme mente en som bodde på et avsidesliggende 
småbruk. Vi fikk også nei fra en som vi henvendte oss til via en 
journalist, som hadde skrevet om det å bo i en døgnbemannet 
omsorgsbolig.

Disse eksemplene viser hvordan prosjektet ble, egentlig 
ganske strengt, avgrenset: For å være med, måtte man ha alvor-
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lige, ikke-forbigående psykiske utfordringer. Og samtidig hand-
lekraft nok til å følge med på Facebook eller være på dagsenter, 
og til å forplikte seg til en avtale langt fram i tid. Man måtte også 
ha et hjem å vise fram og en forståelse av eget sykdomsbilde som 
samsvarer med omverdenens. Vi jobbet aktivt over ca et halvt år 
for å finne og knytte kontakt med de menneskene som til slutt 
ble med. Det var tidkrevende, og hadde vi hatt bedre kapasitet, 
ville vi nok ha inkludert flere.

De fleste av dem vi var i kontakt med, ønsket ikke å være 
med i prosjektet. Bare sjelden vet vi hvorfor. Vi vet heller ikke 
mye om hvorfor de som ble med, ble det. Noen fortalte at de 
gjerne vil bidra til å nyansere og informere om psykisk sykdom. 
Noen snakket om tabuene som knytter seg til psykisk sykdom, 
og misforståelser som at man er farlig om man er psykisk syk, 
og noen påpekte at de ønsket å bidra sånn mer generelt. «Det 
er fint for én gangs skyld kunne gi noe til samfunnet, ikke bare 
få», sa én av deltagerne. En annen sa at en viktig grunn til å bli 
med i prosjektet, var at det ville kunne motivere ham til å gjøre 
ferdig ting han holdt på med hjemme. Han er nok den som har 
sagt mest eksplisitt hvorfor han stilte opp – og også den som 
har hatt en mest egennyttig grunn. Den typen klare motivasjo-
ner opplevdes om sjeldenheter. Det dominerende var en positiv, 
imøtekommende og lite kontrollerende holdning. «Gjør det som 
passer best for dere» og «det går sikkert bra», var typiske utsagn.
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Besøkene

Hvert besøk har begynt på liknende måte: Vi har først snakket 
litt sammen og avtalt omtrent hvordan besøket skulle gjennom-
føres. Fotografen har tatt bilder, i dialog med den som bor der. 
Noen har sagt at han kan fotografere hva han vil, mens de fleste 
har bedt om at noe utelates, for eksempel bilder av gjenkjennbare 
personer eller soverommet. Konservatorene fra museet har blitt 
sittende og prate med den som bor der. Fotografen har hørt det 
meste av samtalen, og har av og til også kommet med spørsmål 
eller kommentarer.

Besøkene har vart fra halvannen time til drøye tre timer. Vi 
har snakket om mye og merket at vi selv har blitt slitne. Og 
vi har tenkt at det må da de vi besøker bli også? For selv om 
de har hatt stor påvirkning på samtalen, må det være rart med 
disse tre fremmede menneskene i stua – og som attpåtil later til 
å ha all verdens tid og opptakskapasitet? Vi har av og til følt oss 
som inntrengere, og spøkt med at dette ikke først og fremst er 
et innsamlingsprosjekt men et intervensjonsprosjekt: Vi var ikke 
bare på noens hjemmebane, men også innenfor deres terskel og 
i deres privatsone.

Vi snakket ikke så mye om det å bo og om innredning, men 
vekslet ofte innledningsvis noen ord om hvorfor de bodde akku-
rat her og hadde det akkurat sånn. Mange av dem vi besøkte, 
hadde mange bilder og personlige minner framme. Også møbler, 
bøker og annet i hjemmene var i mange tilfeller formende for 
samtalene. Unni og Roar viste oss for eksempel lenestolen der 
Roar satt en gang han var psykotisk, og spisebordet Unni holdt 
seg fast i når hun var redd for å bli suicidal. Kristin pekte på de 
provisorisk festete ledningene for å fortelle om sin rotløshet og 
at leiligheten ikke føltes som «innbodd». Marthe, som hadde det 
nokså rotete, snakket om at hun ikke hadde forsøkt å skjule det 
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ytre kaoset som var en følge av det indre. Josefine viste oss hjem-
mestudioet der hun hadde spilt inn musikken sin. Kjersti snakket 
om hvordan hun skulle pusse opp. Hos Sunniva hjalp vi til med å 
henge opp bilder. I ett tilfelle kunne vi av praktiske årsaker ikke 
gjennomføre noe særlig av samtalene i hjemmet – leiligheten var 
for liten for fotografering og samtale på én gang. Derfor gikk 
vi rundt og snakket og satt på en kafé, mens fotografen jobbet 
i hjemmet. Egentlig litt ironisk, siden den vi besøkte var veldig 
interessert i å snakke om og vise fram de ulike kunstneriske pro-
sjektene han drev med, og som hybelleiligheten vitnet om.

Relasjonene

De vi møtte var erfarne pasienter. De hadde årelang trening i å 
snakke om sykdom med noen i helsevesenet. Det er en samtale 
der rollene er nokså klart fordelt: Behandleren er den som gir råd 
og hjelp, foreslår diagnose og medisinering. Pasienten er den som 
mottar. Dette var noe annet. Muligheten til å inngå i en annen 
type relasjon, var noe av det sentrale vi hadde å tilby. Deltakerne 
i prosjektet møtte nok andre spørsmål og assosiasjoner enn hos 
helsevesenet. De fikk ikke behandling eller hjelp, men først og 
fremst en oppfordring til å snakke om seg og sitt og formidle sine 
erfaringer til nye mennesker.

I møte med mennesker med alvorlig og langvarig psykisk 
sykdom, var vi fra museet lekmenn; interesserte, men uten noen 
helsefaglige intensjoner eller spesialkunnskaper. Som museums-
folk besto vår faglighet i øvelse i å samle inn materiale. Vi har 
også bred erfaring i å snakke med mennesker i sårbare situasjo-
ner. For eksempel har vi laget utstillinger og samlet inn historier 
fra mennesker med psykisk utviklingshemming og fra mennes-
ker uten lovlig opphold i Norge. I disse og andre prosjekter har 
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det vært et helt sentralt mål å undersøke og nyansere forståelsen 
av en spesiell sosial gruppe eller kategori, uten å være med på å 
opprettholde den eller produsere en ny. Sett fra vår side var de vi 
snakket med ikke representanter for gruppen «psykisk syk», de 
snakket kun for seg selv. Vi ønsket å høre om det de syntes var 
viktig og vesentlig. Fortellingene skulle ende opp på museum, 
forklarte vi, og kanskje var dette viktig for hvorfor noen ble 
med: Muligheten til å nå ut til flere gjennom en utstilling som 
henvendte seg mot et bredt publikum.

Noe av energien i prosjektet, og de enkelte møtene, lå kanskje 
i at det var endel usikkerhet involvert. Ingen av partene visste 
eksakt hva vi skulle snakke om eller hvordan møtene ville utvi-
kle seg. Og hva slags utstilling ville det bli?

Vi hadde alltid en del kontakt på forhånd. To av deltakerne 
møtte vi også én gang først, før vi kom hjem til dem. Men hjem-
mebesøkene verken kunne eller skulle detaljplanlegges. Her 
trakk vi veksler på det vi opplevde som noe av kjernen i den 
opprinnelige «hjemme hos»- reportasjen: fremmede mennesker 
kommer i en avgrenset periode ganske tett inn på hverandre, i 
fysisk forstand – de sitter rundt det samme bordet – og dermed, 
kanskje, også med hensyn til forståelser og interesse. På mange 
måter var det trygt for den personen som fikk besøk: Vedkom-
mende var i kjente omgivelser, og bestemte selv hva hun eller han 
skulle svare på og ikke. Og hadde sånn sett en del av kontrollen. 
Men kanskje likevel ikke i like stor grad som dem som kom på 
besøk fra et nasjonalt museum, med kamerastativ og opptaks-
utstyr, en idé om hvordan besøket skal formidles og en oversikt 
over de andre deltakerne og sammenhengen besøket inngår i.

Vi fra museet hadde mye av regien, men forutsigbare var 
møtene ikke for oss heller. Vi visste egentlig veldig lite om dem vi 
gikk på besøk til. Vi visste at de var syke eller hadde vært syke, 
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men ikke hvor syke de var. I de fleste tilfellene hadde vi med oss 
noe – druer, wienerbrød eller annen bakst – vi tenkte at det var 
høflig og hyggelig og noe man gjorde når man gikk på besøk. Det 
var ikke alltid helt vellykket. Noen av dem vi besøkte spiste ikke 
sånn mat eller hadde en eller annen form for spiseforstyrrelse. 
Én gang dro vi på besøk til en som ikke var hjemme: Hun hadde 
mailet oss dagen før og forklart at hun var lagt inn på lukket 
avdeling, men at vi eventuelt kunne treffes der og at mannen 
hennes var hjemme og kunne vise oss rundt. Siden besøket var 
planlagt og flybillettene bestilt, dro vi av sted. Vi tenkte en stund 
at vi kunne dra til sykehuset. Det var en smule naivt skjønte vi, 
etter å ha snakket med hennes lege, som forklarte vennlig at det 
ikke gikk. I stedet dro vi hjem til henne og snakket med dem som 
åpnet døren: mannen, den fire år gamle datteren og hunden.

Det er ganske stort spenn i hvor mye og hva slags kontakt 
vi har hatt med de ulike deltakerne. Det har blitt slik dels av 
praktiske årsaker, som at de har bodd ulike steder, ut fra deres 
helsetilstand, noen har vært mye innlagt i prosjektperioden, og 
ut fra hvor tett de har ønsket å følge prosjektet. Vi har truffet 
alle unntatt to mer enn én gang, og har hatt kontakt med alle 
(med ujevne mellomrom) gjennom hele prosessen. En av delta-
kerne har vi for eksempel truffet seks ganger og vært i hyppig 
kontakt med på telefon, sms og mail. Av og til har han stukket 
innom museet for å hilse på (og se utstillinger). Med andre har vi 
hatt mye mindre kontakt. Vi har snakket sammen, sendt utkast 
til tekst eller bilder på mail og fått korte svar raskt og ryddig. 
Det har ikke vært planlagt akkurat hvordan kontakten mellom 
museet og deltagerne skulle være, bare at prosjektet skulle utvi-
kles og utføres i tett samarbeid. Det har vært hensiktsmessig, ser 
vi i nå, at vi har hatt forskjellige typer kontakt over et stykke 
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tid. Det har bidratt til å kvalitetssikre innholdet i utstillingen og 
i denne katalogen.

Om sjangeren. Museum på «hjemme hos»-reportasje

Noen av deltakerne ryddet og gjorde i stand ganske mye før vi 
skulle komme, andre gjorde det ikke. Vi understreket alltid i for-
kant at det var opp til hver enkelt hvor «regissert» de ønsket å 
vise sitt hjem (og seg selv). Det vi fra museet laget var altså ikke 
noen dokumentar eller reportasje der noe skulle avdekkes eller 
framstå slik «det egentlig var», men planlagte besøk der de vi 
besøkte på ulike måter hadde muligheten til å påvirke hvordan 
de ville presentere seg selv. Det er det museet har samlet inn via 
samtale, tekst og fotografier. 

Prosjektet har vært formidlingsdrevet; målet har hele tida 
vært å lage en utstilling, Dette har nok påvirket utvalget av his-
torier (i tekst og bilde). Vi ønsket ikke at fortellingene skulle 
være for like. Uansett hvor godt et fotografi eller en historie er, 
vil det bli kjedelig og forutsigbart for en som nettopp har sett og 
hørt tre liknende.

Tekstene i katalogen og utstillingen er skrevet på bakgrunn 
av lydopptak fra alle samtalene. Vi syns historiene vi viderefor-
midler er interessante og innholdsrike. De er også viktige for 
dem som har opplevd dem og tankevekkende og informative 
for andre å høre, tror vi. Enkelte ganger har vi opplevd å stå 
overfor etiske dilemmaer knyttet til om disse historiene også kan 
være skadelige for andre. Dette gjelder for eksempel beskrivelser 
av selvskading eller selvmordsforsøk. Vi har vært opptatt av å 
unngå å skape noen triggereffekt, og har tatt hensyn til det i den 
endelige redigeringen av teksten, forhåpentligvis uten å gjøre his-
toriene mer generelle eller mindre presise på andre måter. Videre 
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har vi fått vite fra helsefaglig hold at beskrivelser av for eksempel 
virkingen av medisiner, hva de enkelte medisinene brukes til eller 
hva som er kriteriene for en bestemt diagnose i noen tilfeller er 
forklart på en måte som skiller seg fra slik legene ville ha gjort 
det. Det anser vi som uproblematisk, så lenge vi ikke har misfor-
stått folk i det de faktisk har ment (og så lenge ikke utstillingen 
brukes som medisinsk oppslagsverk).

Alle navnene og mange av stedene som nevnes, er fiktive. Det 
er også gjort andre valg av anonymitetshensyn. Noen hadde det 
som forutsetning for å være med, mens andre gjerne kunne hatt 
navn og adresse på trykk. Når vi har valgt å anonymisere alt, var 
det blant annet på grunn av pårørende og andre omgivelser, som 
ikke har hatt mulighet til å velge om de ville delta eller ikke. I 
tillegg ønsket vi at de vi møtte, skulle kunne snakke mest mulig 
fritt. Da var det hensiktsmessig at de slapp å ta hensyn til om 
det de sa, kunne oppfattes som sårende, injurierende eller feil for 
andre som kjente dem.

Det er enkeltpersoner vi har møtt, og deres personlige histo-
rier vi har fått ta del i og fått muligheten til å formidle videre. 
Ansvaret som ligger i dette, er noe av det som har utfordret oss 
mest. Vi, museet, har gått inn gjennom dører og inn i folks liv. Vi 
er blitt noen å forholde seg til, og har vært med på å lage fortel-
linger og fotografier om og av dem og deres liv som ikke fantes 
fra før. Vi vet ikke hva det har betydd for dem, og heller ikke 
hvordan det vil oppleves framover. Det åpne og til tider usikre 
som har karakterisert prosjektet, er også noe av det fruktbare 
i det, slik vi ser det. Dette innsamlings- og utstillingsprosjektet 
har blitt til underveis, sånn måtte det bli, for vi (museet og men-
neskene vi skulle samle inn fra) måtte møtes og finne ut av det 
med hverandre. Det tok tid å etablere kontakt med de elleve i 
prosjektet. Hadde museet hatt kapasitet, hadde vi kunnet finne 
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mange flere like interessante historier om psykisk sykdom i det 
norske samfunnet. Det håper vi det vil bli anledning til en annen 
gang.  Til de menneskene som er med i prosjektet vil vi gjerne si: 
Tusen takk. For samarbeidet, for at vi fikk komme på besøk og 
for hyggelige, morsomme, overraskende, rystende og dypt infor-
mative samtaler. Det er museets håp og tro at denne katalogen 
og museumsutstillingen vil være betydningsfulle bidrag inn i den 
offentlige samtalen om psykisk helse og behandling av psykisk 
sykdom.
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Etterord

Takk til alle dem som generøst har åpnet sine dører og bidratt til pro-
sjektet på forskjellige måter. Takk til alle som har stilt opp til intervju 
og tillatt fotografering. Takk for praten, for kaffe og annen servering 
og for all hjelp og bistand underveis i prosjektet. Takk til dagsentra, 
aktivitetshus og andre bidragsytere for imøtekommenhet og god hjelp.
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