


 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hans@ht.tr.no
http://www.ht.tr.no/
http://www.leve.no/
http://www.arbeidslivstelefonen.no/
http://www.psykiskhelse.no/
http://www.ung.no/psykisk




 

 

http://ht.tr.no/index.php/theatre/showview?iShowID=597
http://ht.tr.no/index.php/theatre/showview?iShowID=597
http://ht.tr.no/index.php/theatre/showview?iShowID=609




    

Foto: Ola Røe



 

 

 

 

 

 





 

Eks: 

♥

♥

♥

 

"Ketil Høegh har skapt teater som i møtet publikum, blåser i tabu og levendegjør det 

meningsfulle i livet. " skriver anmelder Rikke Gjærum i Harstad Tidende 
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Hva vet du om psykisk helse? 
 

1. Hva betyr agorafobi? 

 

 Frykt for åpne plasser 

 Frykt for edderkopper 

 Frykt for mennesker 

 

2. Kan mobbing føre til psykiske problemer? 

 

 Ja. Mange får psykiske problemer av mobbing 

 Nei, mobbing er helt ufarlig 

 

3. Hva er bulimi? 

 

 En spiseforstyrrelse der man overspiser og kaster opp eller 

lignende 

 En spiseforstyrrelse der man spiser veldig lite 

 

4. Hva er hovedsymptomet ved en psykose? 

 

 Man mister bevisstheten og havner i koma 

 Man får vrangforestillinger og/eller hallusinasjoner 

 Man blir en annen person 

 

 

http://www.ung.no/psykisk/2656_Anoreksi,_bulimi_og_overspisingslidelse.html


5. Hva er det viktigste å gjøre dersom du lider av psykiske 

problemer? 

 

 Snakke med noen om det 

 Stenge det inne og prøve å holde seg i sengen 

 

6. Hva trenger en som har angst eller andre psykiske plager mest? 

 

 Å bli innlagt og isoleres 

 Støtte fra venner og familie 

 Medisiner 

 

7. Er spilleavhengighet en psykisk lidelse? 

 

 Ja 

 Nei 

 

8. Hvorfor driver noen med selvskading? 

 

 For å ta livet av seg selv 

 Oftest for å mestre og overleve sterk følelsemessig smerte 

 

9. Må du betale egenandel hos psykolog? 

 

 Ja, uansett alder 

 Når jeg er over 16 år må jeg det 

 Ikke når jeg er under 18 år 

 

http://www.ung.no/spill/1909_fakta_0m_spillavhengighet.html
http://www.ung.no/psykisk/3241_Selvskading.html


10. Når er verdensdagen for psykisk helse? 

 

 10. oktober 

 10. september 

 10. desember 

 

11. Kan forventninger fra seg selv og samfunnet rundt gi deg 

psykisk stress og psykiske plager? 

 

 Nei, det går ikke an 

 Ja, absolutt 

 

12. Er psykiske plager vanlig blant unge? 

 

 Ja, det er vanlig 

 Nei, det er få som har det 
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