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Brukerstyrt Stiftelse  

 

Stiftelsesstyret  

 Mental Helse Stange 

 Mental Helse Hamar  

 LPP 

 RIO 

 Leder i brukerstyret 

 Ansatt representant  

 Kommunene i regionen  

 Sykehuset Innlandet  

 Næringslivet i regionen 

 

Brukerstyret 

 Styremøter  

 Ukentlige fellesmøter  



Visjon og verdier for  

Sagatun Brukerstyrt Senter  

 Visjon 

Drømmenes hus 

 Vi bygger hverandre i 

fellesskap  

 

 Verdier 

Rom for alle  

www.sagatun.no 



Recoveryorientert praksis med vekt på 

empowerment, mestring og helse 

 

 Kafe.  

 Aktivitet- og 
mestringssenter.  

 Lavterskel arbeid 

 Regional ressursbase 
for bruker-
kompetanse og 
tjenesteutvikling.  

 Verktøykassa for 
brukermedvirkning.  

 

     

Sagatun Brukerstyrt Senter  

Sagatunveien 47 B.  

2317 Hamar 

www.sagatun.no  

post@sagatun.no 
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Målsetting for Sagatun  

Sagatun skal være en sosial møteplass der det er rom for 

alle og bruk for alle. Målet er at den enkelte skal finne 

egne interesser og ressurser, oppleve mestring og livsglede 

og få tro på egne evner og muligheter.  

Sagatun skal styrke brukermedvirkningen innen psykisk 

helse og rusfeltet, drive informasjons- og kursvirksomhet på 

regionalt nivå, samt spre brukererfaringer, kompetanse og 

eksempler på god praksis. Med dette skal brukere og 

pårørende skal settes i stand til å ta en aktiv rolle i eget liv 

og tjenestene skal utvikles i et bruker- og 

mestringsperspektiv, med bruker som viktigste aktør.  

www.sagatun.no 



 Brukeren som den viktigste 

aktøren.  

 Brukerkunnskap må inn i 

tjenestene om vi skal få til 

reell endring.  

Gro Beston  

 Likeverdig sannhet – 

likeverdig kunnskap. 

 

 

 

Recoveryorientert forståelse og 

praksis   



5H molekylet 

Helse = det som trengs for å gjøre livet verdt å 

leve                                                                                                                       ref. prof. Per Fugelli 

Tilhørighet 

Likevekt 

Handlingsrom 

i eget liv 

Sammenheng og  

mening 

Verdighet og  

likeverdighet 



 Sjølstyrkingskurs. Styrke brukere og brukerrepresentanter 

gjennom:  

 Økt kunnskap 

 Økt selvtillit 

 Tørre å stå frem og hevde sine meninger 

 Bli bevisst sine ressurser, muligheter, rettigheter og plikter  

 Lære opp tjenesteapparatet i hva reell brukermedvirkning  

innebærer: 

 Bevisstgjøring, ansvar, kommunikasjon, tilrettelegging, samarbeid  



Meg før jeg møtte Sagatun  

 Bolig med bemanning  

 Uføretrygd 

 Isolasjon  

 Selvskading 

 Psykiske vansker  

Manglende 

selvbestemmelse  

 



Fra drømmer til virkelighet  

 Individuell Plan  

 Sagatun 

Arbeid, aktivitet og 
fellesskap  

Ansvar – leder i 
Brukerstyret  

Undervisning – bruke 
egne erfaringer  

Styrke troen på meg selv 
og egne ressurser 

 



Sagatun Spiseforretning og Café 



Brukerstyret 



Erfaringsformidlere og «Friends for life»  

Dreamteam i Bodø  



Samarbeid med Høyskolen i Hedmark 

Forum for praksisnær forskning 

• En arena for å styrke 

brukerperspektivet i utdanning 

og forskning.  

• Brukervignett fra Sagatun.  Åpent for studenter, praksisfeltet, 

brukere og brukerrepresentanter  



Sammen om mestring 

Hvordan skal 

bruker bli 

viktigste 
aktør?  



Kreativt verksted – friluftsliv –  

musikkverksted – fysisk aktivitet 

Golf mm  

SAGAROCKERS 



Julebord og 

temakvelder  



Hva har vært viktig i min 
bedringsprosess?  

Makt og kontroll i eget liv 

ved bl.a. IP  

 Få tilbake troen på meg 

selv  

 Fellesskap og humor 

 Fått utfordringer og 

opplevd mestring 

 Ny kunnskap  

 HÅP OG TRO på at det 

nytter  



Mine mål videre  

 Kjøpe egen 

leilighet  

 Fullføre utdanning  

 Jobbe som 

erfaringskonsulent  



 

Takk for oss! 
 

Berit Langseth 

og  

Kårhild Husom Løken.  

Sagatun Brukerstyrt Senter  

www.sagatun.no 


