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Åtte år gammel hadde Line Seim Larsen (34) sitt første møte med psykolog. 
Det skulle bli mange møter med psykiatri og medisiner. Men først da hun 

møtte en som ikke så på henne som et offer, ble livet godt å leve. 

Tekst:  MARIANNE SMEBY STRAND Foto:  JANNE MØLLER-HANSEN

HUN VILLE IKKE PÅ SKOLEN . Hadde mye fravær. Var 
redd, men forsto ikke hva hun var redd for. Det gjor-
de ingen andre heller, de så bare at hun slet. Det før-
ste møtet med psykologen ble traumatisk. Åtteårin-
gen klamret seg fast til moren. Så var det nettopp 
det tette forholdet til moren psykologen ville til livs. 

– Hun mente jeg var for avhengig av mamma. 
Hun mente vi måtte være mer fra hverandre, og 
mamma fikk beskjed om å sette krav til meg. Hel-
digvis gjorde ikke mamma alt de sa. 

Møtet med psykologen skulle bli det første av 
mange, og skulle vare i mange, mange år. Som nit-
tenåring ble Line medisinert for å døyve de smer-
tene hun hadde inni seg. 

I ti år gikk hun på store doser medisiner, to av 
dem på såkalt høydoser. Bivirkningene kom på 
toppen. Hun fungerte overhodet ikke på noe plan 
i livet. Med stadig flere medisiner, også for å takle 
bivirkninger – sa kroppen stopp. 

– Og oppå dette hadde jeg stengt inne alle følel-
sene mine. Alt jeg ikke klarte å kjenne på. 

ÅRENE PÅ MEDISINER ER MØRKETIDEN  i livet til Line.  
Hun beskriver det som å miste seg selv.

– Jeg ble satt på medisiner og fortalt hvordan 
jeg burde leve livet mitt. Det kjentes som å miste 
min egen stemme, egenverdien ble borte. Jeg gikk 
rundt som en bombe. Det er de verste årene i mitt 
liv. Ikke bare var jeg så nummen og langt nede, jeg 
slet også på grunn av bivirkningene. 

Første gang hun fikk et direkte spørsmål fra en 
psykolog om hun hadde vært utsatt for overgrep 
falt hun helt sammen. 

– Da det sprakk kom reaksjonene. Men løsnin-
gen var å sette meg på enda mer medisiner. 

I ettertid vet hun at det var overgrepene hun 
opplevde som barn som gjorde henne så utrygg. 

– Med medisiner kapslet jeg alt det vonde inne. 
Det var for vondt å være i kroppen og kjenne på all 
smerten som lå i traumene jeg bar på. 

Til slutt var Line så dårlig at hun ikke ville mer. 
Hun orket ikke gå ut, klarte ikke å gå i butikken. 
Orket ikke å leve, selv om hun innerst inne egent-
lig ikke ville gi opp. 

– Det er forskjell på ikke å ville leve, og synes 
livet er vanskelig. Kroppen var totalt utslitt av at 
hodet var i alarmberedskap hele tiden. Jeg ga mer 
og mer opp for hver dag. Jeg ble sintere og sintere 
på meg selv og livet. Jeg levde i en evig konflikt. 
Jeg var redd for å være alene, men klarte ikke å ha 
folk rundt meg. Jeg var redd for medisinene, men 
klarte meg ikke uten. Jeg behandlet folk rundt meg 
dårlig. Støtet dem vekk fra meg. Gravde meg selv 
så innmari ned. 

34-ÅRINGEN SOM SIT TER  i leiligheten utenfor Moss 
er stødig og klar i blikket. De siste årene har alt 
endret seg. Medisinene er kuttet ut etter gradvis 
nedtrapping. Livsgnisten er synlig til stede. Livs-
stilen er sunn, og troen på sin egen verdi er ende-
lig på plass. Hun måtte ut av psykiatrien for å fin-
ne sin vei tilbake til livet. 

– Jeg vet at mange har gode opplevelser med 
den offentlige psykiatrien. Det har ikke jeg. De så 

Ut av offerrollen 

H
ikke meg. Jeg håper min historie kan være til in-
spirasjon. Til det å tørre – og jobbe seg gjennom 
vanskelige ting, til at noen finner sin vei. Det fin-
nes mange gode veier å gå, jeg fant min. I dag føler 
jeg at jeg har gitt meg selv livet i gave.

Line smiler. I dag kan hun snakke om det hun 
har vært igjennom som en livserfaring som har 
gjort henne til den hun er i dag. Hun måtte helt 
til bunns i mørket før hun våknet. Da var det et 
enten eller. 

– Jeg har en sterk indre drivkraft, det er den som 
har vært til pådriver og fått meg dit jeg er i dag. 

Veien ut ble å kjenne på det som var vondt. Gå 
gjennom det hun hadde lagt lokk på så lenge ved 
hjelp av fortrengning og medisiner. En trygg og 
god venninne som hadde stått der last og brast i 
mange år, satte henne i kontakt med en spirituell 
coach. Møtet ble avgjørende. 

– Hun så meg fra dag én som menneske, ikke 
som et «lost case». Hun møtte meg med kjærlig-
het, og stilte spørsmål som gjorde at jeg måtte søke 
svar innover. Hun behandlet meg ikke som et of-
fer. Jeg måtte ta ansvar for egne valg. 

LINE BEVEGET SEG GRADVIS UT AV PSYKIATRIEN  og 
brukte halvannet år på å trappe ned medisiner. I 
dag er hun medisinfri. 

– Det var ekstremt krevende, både mentalt og 
fysisk. Jeg var jo blitt fortalt hvor farlig det var for 
meg ikke å ha medisiner. Men jeg har stått i det, 
har utfordret angsten min. 

Møtet med coachen skulle bli begynnelsen på 
veien ut av mørket. Å kjenne på alt det vonde som 
i årevis var låst inn i det innerste indre, har vært 
utmattende å hente frem og kjenne på.

– Men det er lettere å stå i angsten og frykten 
enn å la være. Jeg lærte meg å stille spørsmål til 
mine egne sannheter.

Hun spurte seg selv: Hva er du redd skal skje? 
Det handlet om å se hva det var som trigget henne. 

– Jeg har jobbet meg inn i kjernen ved å tørre å 
kjenne på alle følelsene som lå her, forstå dem og så 
gi slipp på det vonde. Den prosessen har vært helt 
avgjørende for meg og endret livet mitt totalt. Det 
å jobbe med seg selv og gjennom vanskelige ting 
blir lettere etter hvert, og man forløser ting fortere 
etter hvert i prosessen. I dag tar ikke angsten og 
mørket meg lenger. Når du står i det, forsvinner 
det. Jeg har lært så enormt mye om meg selv gjen-
nom denne reisen, og jeg utvikler meg stadig.  

GÅ GJENNOM:  Veien for Line ble å kjenne på det 
som var vondt. Gå gjennom det hun hadde lagt lokk 
på så lenge ved hjelp av fortrengning og medisiner.

INSPIRASJON:  – Jeg håper historien min kan være en inspirasjon for noen, om det å tørre å jobbe seg gjennom vanskelige ting. At jeg kan være en inspirasjon til at noen finner sin vei. 
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«Pusten har vært en stor utfordring 
for meg. Jeg sa alltid til psykologene at jeg 

følte at jeg ikke fikk nok luft». 
LINE SEIM LARSEN (34)

 PÅ MEDISINSK YOGA KJENTE HUN PUSTEN  sin 
ordentlig for første gang på mange år.  

– Pusten har vært en stor utfordring for meg. Jeg 
sa alltid til psykologene at jeg følte at jeg ikke fikk 
nok luft. De smilte litt og sa: «Du gjør det, men 
det føles ikke sånn.». Jeg har ikke fått nok luft for-
di jeg har vært redd for å puste. Jeg har pustet nok 
til å overleve, men ikke nok til å leve. For når jeg 
pustet så gjorde det vondt. 

– Jeg hadde massevis av muskelknuter rundt 
brystet, og i overkroppen. Da jeg begynte med 
yoga og skulle lære å puste riktig, begynte alle mus-
kelknutene å komme til overflaten og løsne opp. 
Jeg gråt av smerte. 

Line var på vei ut av «offerrollen». 
– Man blir jo nesten litt trygg i den rollen, når 

alle forteller deg at du er et offer. Pappa er vel den 
eneste som aldri har behandlet meg som et offer. 
Som har stilt krav til meg. Det er jeg veldig takk-
nemlig for i dag. 

Selv følte hun ofte også at alt som skjedde var 
alle andres feil. 

– Det var her det var viktig for meg å begynne. 
Begynne å ta eierskap til eget liv. Se på hva jeg kun-
ne gjøre for å få det bedre med meg selv. 

HUN HAR GJORT MANGE SMÅ OG STORE  grep i li-
vet, ikke bare coach og medisinsk yoga. Hun trener 
slik kroppen tåler det, og går turer med hunden. 
Hun spiser sunt, lever sunt og er snill med seg selv. 

– Jeg har i dag en god indre dialog. Det hand-
ler om hvordan jeg snakker om og til meg selv og 
speilbildet mitt. Hvordan jeg løfter meg selv. Etter 
mange år i psykiatrien så jeg ikke min egen verdi. 

– I begynnelsen skal jeg innrømme at det var 
litt «fake it til you make it». Nå kommer det mer 
naturlig ettersom jeg nå er glad i meg selv og øn-
sker meg selv godt. 

Line skulle ønske andre som sliter forstår at de 
er så mye mer enn problemene de bærer på. Og at 
de møter mennesker som gir håp og som tør å ten-
ke litt utenfor boksen.

– Jeg føler meg så heldig som møtte mennesker 
som hadde troen på meg. Det hjalp meg til å kun-
ne finne troen på meg selv. Mennesker som hadde 
styrke til å løfte og inspirere. Jeg savner mer fokus 
på å bygge folk opp så de blir sterkere i seg selv, så 
hver og én kan kjenne etter hva som er riktig for 
seg selv, og ikke bare gjøre det andre mener er best. 

Å gjøre det alle andre mener er best, har hun selv 
lang erfaring med. 

– Det går en rød trå gjennom livet mitt, og det er 
behovet for trygghet. Derfor har jeg vært mer opp-
tatt av å passe inn i andres liv enn å være meg selv. 

LINE VET AT HUN ER TRYGG I  DAG . Vet at overgre-
pene tilhører fortiden. Overgriperen er borte. Hun 
har skjønt at hun er sterk, at hun tåler mye. Hun 
har også jobbet mye med å tilgi.

– Det handler om å sette meg selv fri, gi slipp på 
det som har vært. Jeg ser at alle mennesker har sin 
historie. Det er alltid en grunn til at noen gjør noe 
slikt mot et annet menneske. Jeg har tilgitt han. 
Jeg har tilgitt de rundt meg. Og jeg har tilgitt meg 
selv. Frem til du tar ansvar for eget liv så er du et 
produkt av fortiden. 

Line har et godt forhold til sine foreldre. 
– Hva har du tilgitt deg selv?
– At jeg ikke sa noe. At jeg har valgt å bære dette 

så lenge alene. At jeg har utsatt kroppen min for det 
marerittet med medisiner. Og så har jeg tilgitt meg 
selv for hvordan jeg har behandlet folk rundt meg. 

Hun smiler, det tilhører fortiden. Fremtiden lig-
ger foran henne. 

– Jeg kjenner på en kjempeglede. Kjempemulig-
heter. Jeg har vært borte fra livet i mange år, som 
om jeg har vært i ferd med å drukne.

 – Nå har jeg tatt plass i mitt eget liv. 

YOGA OG MEDITASJON HAR  positiv effekt både på 
fysisk og psykisk helse, sier Kristina Syrstad. Hun 
er fysioterapeut, terapeut og medisinsk yogalærer. 
Medisinsk Yoga vektlegger i særlig grad pusten, 
sammen med fysiske bevegelser og mental trening.

– Pusten er den viktigste funksjonen i kroppen 
og alle andre funksjoner er avhengig av den. Vi 
klarer oss i dager uten vann, noen uker uten mat, 
men allerede etter et par minutter uten oksygen 
dør cellene i kroppen. 

Hensikten med yoga i sin opprinnelige form er 
å skape fullstendig balanse og bevissthet. 

– Som en forlengelse av dette har også yoga og 
meditasjon positiv effekt både på fysisk og psykisk 
helse, forklarer Syrstad. 

– Fysisk blir de store musklene og leddene ak-
tivt brukt i øvelsene, pustemusklene blir aktivi-
sert, nervesystemet blir trent i utholdenhet både 
fysisk og mentalt, man aktiverer og balanserer de 
endokrine kjertlene i kroppen, lymfesystemet blir 
aktivisert, hjertet og de indre organ i buken blir 
massert gjennom rytmiske bevegelser i diafrag-
ma, forteller Syrstad.

Den mentale treningen består av fokus i seg selv, 
og påvirker både sinnet, stress, konsentrasjon og 
hukommelse.  

Hun tror et pusterom i en travel hverdag er viktig.
– Det er viktig å gi mennesker et pusterom, til-

rettelegge for gode verktøy og gi mulighet til å 
komme nærmere kjernen av seg selv. At mennes-
ker får et rom der de kan få lov til bare å være, hvor 
de bare kan møte opp, sette av tid til seg selv, lære 
seg selv å kjenne gjennom veiledet bevegelse, pust 
og meditasjon, uten å måtte prestere noe eller im-
ponere noen. 

vghelg@vg.no 

janne.moller-hansen@vg.no

HUND OG YOGA:  Line gjør yogaøvelser daglig. 
Gjerne med   hunden Bea som tilskuer. Line har 
alltid funnet trygghet hos dyr, og har vært aktiv 
i hundemiljøet. I dag jobber hun seg sakte, men 
sikkert tilbake gjennom eget hundefirma.


