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Når Nav er ein suksess

FØR: Då Lena Garstad vart sjuk, tenkte ho: kven er eg? kva vil eg? og
korleis koma meg dit? Og så gjorde ho noko med det. Bildet er tatt våren
2004 på Nordhordland VOP då Lena Garstad overrekte eit maleri til psykiatrisk sjukepleiar Sigrunn Toppe Olsen. (Foto: Privat)

LINDÅS: Lena
Garstad kom til
Nav etter ein alvorleg depresjon, med
nyoperert fot og
knuste draumar.
Av Gunn Berit Wiik Berg
gunn.berit@strilen.no

Dei fleste av oss har
hørt historier der
folk meiner Nav ikkje fungerer som venta. Dette er ei historie om når Nav er ein suksess.
Psykiatri på godt og vondt

To gonger har Lena Garstad
fått livet sitt totalt snudd på
hovudet. Første gongen var i
2002 då ho vart råka av ein
alvorleg depresjon og fekk sitt
første møte med psykiatrien.
Det var eit slag midt i fjeset på
den elles så sprudlande, positive og livsglade 43-åringen
med 23 års bakgrunn i sal og
marknadsføringsbransjen.
Med god hjelp frå Sandviken sykehus og Nordhord land vaksenpsykiatriske poliklinikk fekk ho etter kvart
kontroll på livet sitt igjen.
Men det tok tid, veldig lang
tid, ja, fleire år med terapi og

medisinar. Men Garstad
hadde bestemt seg for å bli
frisk, så det var verdt det. Og
prosessen har lært henne
mykje om når livet tek ein
med på ville vegar.
Knust fot og knuste draumar

Påska 2008 vart draumane
hennar knuste nok ein gong,
og ikkje berre dei. Under eit
opphald i Hemsedal, vart ho
påkjørt bakfrå på ski og knuste venstre lårbeinet. Opera sjonen tok to timar. Etter to og
ein halv månad kom ho heim
i rullestol, ho gjekk sommaren
på krykker og brukte stokk
fram til november.
– Korleis i himmelens
namn skal dette gå, tenkte
Garstad, der ho sat neddopa
av smertestillande og tenkte
på alt det negative ho hadde
høyrt om rehabiliteringstilboda.
Men som førre gong ho var
sjuk, var ho fast bestemt på å
bli frisk att.
– Det hjelper lite å vera sint,
bitter og oppgitt over helsevesenet, eller å tenkja at ein ikkje
er ressurssterk nok. Det handlar om å villa bli frisk, og gjera
noko med det. Men saksbehandlarane på Nav er ikkje
psykologar, difor må ein kommunisera klart og tydeleg og
våga å spørja om det ein
eigentleg lurer på. Ein treng

NO: Takka vera Nav er Lena Garstad tilbake der ho vil vera. No vil ho dela sine erfaringar og nyvunnen kunnskap med andre.
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Konsert i
Alversund-kyrkja
Søndag innbyr koret divisi
til konsert i Alversund
kykje, saman med Ingelin
Reigstad Norheim.
Koret er knytta til til
Indremisjonsforbundet og
bibelskulen på Bildøy og
består av vel 30 erfarne songarar frå heile Sør-Noreg.
Ingelin Reigstad Norheim frå Holsnøy har lenge
vore med i Oslo Gospel
Choir. Ho har som ein del
av Garness-duoen kome ut

med to plater som har fått
gode kritikkar.
Mykje av repertoaret vert
gospel på norsk, går det
fram av ei pressemelding frå
arrangørane. Nokre songar
er skrivne av dirigent
Halvard Aase med nye norske tekstar av Ingelin
Reigstad Norheim.
Divisi samlast normalt
fire helger i året, og har av
og til større prosjekt, som
Händels Messias.

KNUST: Slik såg venstre lårbeinet til Lena Garstad ut etter operasjonen.

Fekk ny utdanning av Nav

Garstad hadde eit sterkt
ønskje om å koma tilbake på
ski, og ho ønskte å ta utdanning innan Tankefeltterapi.
Ved hjelp av beinhard trening
først hjå fysioterapeut, seinare
på treningsstudio, var Garstad nok ein gong på veg
vidare. Foten er blitt mykje
sterkare og overflødig feitt
bytt ut med musklar. Lena har
gått ned 17 kilo og struttar av
sjølvkjensle. I tillegg har ho
fått den utdanninga ho ønskte seg, betalt av Nav.
Etter alt Garstad har vore
igjennom, meiner ho alle har
potensiale for å nytta ressursane sine, det handlar som
sagt om å gjera noko med det.
– Det går fint an å gjera
noko med både vekt, musklar,
utdanning og ressursar fordi
om ein er fylt førti år, understrekar ho.
Starta eiga verksemd

(Foto: Beathe Haaland)

No føler Garstad seg så styrka
etter alt ho har gjennom, at
ho har starta eiga verksemd
kalla «Under The Umbrella».
Regionrådet i Nordhordland
og Nav har støtta og hjelpt
henne med etablering. Under
paraplyen sin har ho samla all
sin kunnskap og alle sine
erfaringar innan sal og marknadsføring, forretningsutvikling og tankefeltterapi. I tillegg tilbyr ho tre brukarretta
føredrag basert på sitt møte
med psykiatri, Nav og rehabilitering. Føredraga er meint
som motivasjon for folk som
har vore utsette for alvorlege

ulukker eller er alvorleg sjuke,
og for pårørande. I tillegg
meiner ho dei er viktige for
Nav og behandlarar slik at dei
kan sjå korleis ting artar seg
frå eit brukarretta perspektiv.

SMELL PÅ TAULE: Krysset på Taule på Radøy er ulukkesutsett, og
denne veka var det ein ny smell der. Men om alle held sida si i
svingen, går det betre.
(Foto: Innsendt)

Personleg coaching

Sist, men ikkje minst vil ho
satsa på personlig coaching
(rettleiing) for folk som treng
eit spark i baken til å koma
seg vidare eller gjera endringar i livet. I tillegg vil ho hjelpa
folk som ikkje heilt veit korleis dei skal nå fram i systemet.
– Poenget er å dela suksessopplevingane mine med
andre, og hjelpa folk til å forstå meir av Nav, kor mykje
hjelp der eigentleg er å få
berre ein spør og har eit mål,
seier ho.
Ønskjer Fontenehus

Garstad har også lyst å byggja
opp eit Fontenehus i
Nordhordland. I dag finst det
åtte slike klubbhus her i landet, der i blant eitt i Bergen
kor Garstad var styreformann
under oppbygginga.
– Det er eit fantastisk konsept. Programmet vert drifta
av personar som sjølve er i
rehabilitering etter psykisk
sjukdom, saman med folk
som er tilsette. Å jobba saman
i fellesskap skal hjelpa kvart
medlem til å bli bevisst ferdigheitene sine, ta kontroll
over eige liv og bli ein naturlig del av samfunnet. I tillegg
jobbar medlemene aktivt
med å bygga ned fordommar
i forhold til psykisk sjukdom,
avsluttar den livsglade fargeklatten med paraplyen.

Opning av
kunstgrasbana

Velferdssenteret
ferdig for mindre

AUSTRHEIM: Austrheim IL
skal søndag ha ei markering av at kunstgrasbana på
Austrheim Idrettspark er
ferdig og klar til bruk. Frå
klokka 13 til 16 skal det
vera ei lita fotballturnering
på bana for AIL sine aldersbestemte lag. Idrettslaget
vil også vera på plass i
Austrheimhallen for å informera om aktivitetane sine,
heiter det i ei melding frå
Jan Erik Espelid, leiar
Austrheim IL.

RADØY: Utbygginga av
Velferdssenteret på Manger
hadde ei ramme på
37.333.000 kroner. Sluttrekneskapen viser at bygget
vart ferdig for drygt 1,2 millionar mindre enn dette,
sjølv om det vart gjort ein
del arbeid som ikkje var
med i den første prosjektplanen. Mellom anna vart
det funne pengar til bårerom/stillerom og vinterhage, og eksisterande bygningsmasse vart oppgradert
med mellom anna nytt
brannalarmanlegg.
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ikkje vera spesielt ressurssterk
for å gjera det, legg ho til.

