
 

Vi ønsker å tilby et medisinfritt, alternativt helsetilbud innen mental helse i Tromsø, som også 

inkluderer de pårørende.  

For å teste ut om planlagte behandling faktisk virker når det er satt i et stramt system, uansett alder 

og diagnose, så vil vi i første omgang søke 3 vidt forskjellige testklienter i alderen 12-25 år. Dette for 

å få et gjennomsnitt angående hvor lang behandlingstid som kreves, hvor intenst det må 

være/timeantall og fastslå gjennomsnittsbehovet for oppfølging etter endt behandling. 

Aldersbegrensningen er innført fordi vi anser å ha større positiv spredning av livsgnist fordi yngre 

mennesker er sjeldnere redd for å dele sine erfaringer og føler mindre skam, de er mange ganger 

flinkere til å se at noen sliter/hjelpe hverandre og de skal også gi liv til vår neste generasjon.  

Vårt håp er at dagens unge er de som føder den første generasjonen som ikke må slite mentalt! 

Tilbudets base er Nordbyklinikken AS hvor det pr i dag tilbys behandling innen fysioterapi, 

laserbehandling, massasje, klinisk hypnose/hypnoterapi/subtraktiv psykologi og 

trening/rehabilitering. Målet er å gi den som sliter kun èn dør å gå inn for behandling, samt et tilbud 

som oppleves som verdig for klienten, som resten av befolkningen benytter, uten å møte på ord og 

merkelapper som kan hemme og stigmatisere herunder: lavterskel, bruker, pasient, diagnose og syk.  

Tilbudets utgangspunkt er at 

mentale/følelsesmessige reaksjoner skyldes en sunn 

og viktig innebygget overlevelsesreaksjon på egne 

tankeprosesser, som har eskalert til noe man ikke 

lenger klarer å leve godt med.  

Tanker man selv er redd utløser konstant stress og 

stresshormonene slår ut og overbelaster resten av 

kroppens funksjoner.  

Dagens medisinske modell behandler stresset og 

tankekjøret, ikke underliggende årsak.  

Prosjektet fokuserer på å «ta egen kropp tilbake», 

med påfølgende stressreduksjon, hvor en mental ro og klarhet overtar i stedet. At klienten i tillegg 

har pårørende som klarer å opprettholde en funksjon som støttende nettverk, vil hindre at man etter 

endt behandling kommer hjem til en familie som kan sammenlignes med en branntomt. Har man slitt 

lenge har man også som regel et frynsete familieforhold med mye spenninger. Viktigheten av å gi de 

pårørende oppfølging anser vi er undervurdert i allerede eksisterende psykiatritilbud. Vi vet at de 

pårørende har hatt det tungt like lenge som klienten selv. 

Grunnpilaren i prosjektet er at vi ønsker å bevise at vi feilaktig har delt opp vår helse i to: fysisk og 

psykisk. Etter prosjektets slutt vil vi totalt ha vist at kroppen må behandles under ett. På lik linje som 

et bein gror uten vår innblanding ved korrekt veiledning og uten belastning/holdes i ro, er vårt sinn 

også selvkorrigerende på lik linje, dersom klienten får korrekt veiledning og «holder sinnet i ro».  
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