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✦ Året var 1993. Hun hadde en ettertraktet 
jobb som script i TV2 og var gravid med sitt 
og ektemannens første barn. Lykken smilte til 
Merete Nesset. Men tre måneder etter fødselen 
av datteren Amanda ble hun tvangsinnlagt på 
psykiatrisk sykehus med psykose. Og det 
skulle ta henne 18 år å føle at hun igjen hadde 
kontroll over livet sitt.  For måten hun gjen-
vant kontrollen på, ble hun belønnet med 

nominasjon til Tara-prisen Årets modigste 
kvinne 2011. 

– At jeg er ei tøff dame er det ingen tvil  
om, og det er derfor jeg fortsatt er iblant oss. 
Jeg er nok mer fryktløs enn modig, mener 
Merete selv.

om det var hormonelle faktorer 
etter fødselen eller at hun var mer sårbar for 

psykoser som gjorde henne syk i 1993, vet 
hun ikke. Men hun vet at hun mistet helt 
grepet på virkeligheten, hun hadde syns-
hallusinasjoner og hørte stemmer, og ble 
tvangsinnlagt på lukket avdeling på Vinderen 
psykiatriske klinikk med diagnosen reaktiv 
psykose. Der ble hun i fem måneder – tungt 
medisinert mot sin vilje. 

– Det var en reaksjon på at harddisken var 
full, det var rett og slett systemkrasj. Jeg sov 

 
 Merete Nesset  
Alder: 49. Bor: Kråkerøy i Fredrikstad.
Familie: Singel, barna William (13)  
og Amanda (18) og tre katter.  
Yrke: Forfatter og foredragsholder. 
Aktuell: Var en av seks nominerte til 
Tara-prisen Årets modigste kvinne 2011.  
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Les de sterke historiene i Tara:
Nr 16: Vinner Torill Hansen
Nr 1: 2. plass Monica Thallinger
Nr 2: 3. plass Anne Øren
Nr 3: Nominerte Merete Nesset
Nr 4: Nominerte Anne Fi Troye

I tillegg kommer vi til å lage saker om flere av de 
påmeldte, modige kvinnene utover året.

– Jeg har kjempet 
meg frisk 

Merete Nesset (49) har hatt bipolar lidelse i 18 år:

Merete Nesset var lei av å være syk og ufør og 
bestemte seg for å ta tilbake kontrollen over livet 
sitt. Det har kostet å kvitte seg med 18 års lidelse. 
– Men nå har jeg endelig fått livet mitt tilbake, slår 
49-åringen fast. 
Av Lisbeth Skøelv Foto: Esten Borgos, Tonje Kornelie og privat

Taras sjefredaktør 
Torunn Pettersen 
satt i juryen til 
Årets modigste 
kvinne 2011 og lot 
seg imponere av 
både viljestyrken 
og motet til 
Merete. 

Etter 18 år som psykisk syk, strutter 
Merete Nesset i dag av energi og 
livsglede. – Endelig kan jeg si at jeg 
har det bra, smiler hun. 
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ikke, og jeg skulle mestre absolutt alt.  
Til slutt ble jeg syk, forteller hun i dag. 

– Jeg mistet så mye av selvtilliten min.  
Fra før hadde jeg dårlig selvbilde som jeg 
måtte bygge opp igjen. Jeg brukte mat som 
dop, noe jeg hadde gjort siden jeg var 22 år. 
De fem første månedene etter at jeg ble 
utskrevet, gikk jeg opp 40 kilo. Det var både 
bivirkninger av medisiner og at jeg brukte 
mat til helt andre ting enn drivstoff. Jeg  
har spist vekk mye angst i mitt liv, slår 
Merete fast.

omtrent ett år etter at hun 
blir utskrevet fra klinikken begynner hun i 
jobb igjen, men det tar flere år før hun føler 
at hun er tilbake til sitt gamle jeg. For redselen 
for tilbakefall slipper ikke helt taket i henne. 
Da hun blir gravid på nytt, oppsøker hun den 
psykiatriske klinikken igjen og stiller spørs-
målet: ”Kommer det til å skje igjen?” De  
svarer ”nei”. De tok feil. 

– Jeg hadde et kjempefint svangerskap, jeg 
skulle bli tobarnsmor, jeg hadde en god jobb 
i Norges største kommersielle tv-kanal og jeg 
skrev bok. Jeg hadde ikke pauser, jeg sov 
ikke, og jeg kjente tydelig igjen symptomene: 
rastløsheten og det ekstremt høye tempoet, 
forteller Merete. 

I 1998 – åtte uker etter at sønnen William 

ble født – er hun på vei inn i en ny psykose. 
Denne gangen blir hun 13 døgn på klinikken, 
og skrives ut med diagnosen bipolar lidelse, 
eller manisk depressiv lidelse, som det het 
tidligere. Medisinene som er ment å gjøre 
henne bedre, gjør henne i stedet verre.  
Og livet går i svart. 

– Jeg hadde alltid vært veldig energisk og 
livsbejaende. Nå 
hadde jeg ingen 
følelse i det hele 
tatt, jeg var helt 
flat, jeg ønsket 
bare å slippe alt. Og den medisinen skulle  
jeg gå på resten av livet? Jeg så ingen mening 
i noe. Jeg hadde ekstremt dårlig samvittighet 
for at jeg var en belastning for alle rundt 
meg. Jeg ønsket å gjøre slutt på alt, men 

familien min holdt meg gående, sier 49- 
åringen. 

Det ender med at tobarnsmoren kaster 
medisinene som sin eneste sjanse til å overleve. 

– Det var imot alle advarsler, jeg hadde 
ikke noen av fagfolkene på min side da jeg 
kuttet de stemningsstabiliserende medika-
mentene. Men jeg kunne ikke leve slik.

Hun gjør også 
andre store end-
ringer i livet sitt 
de kommende 
årene. I 2000 stil-

ler frodige Merete opp naken på forsiden av 
Dagbladet Magasinet i anledning utgivelsen 
av boken ”Motvektboka FETT NOK!” som 
hun medforfattet. 

– Jeg ville vise at tjukke folk også kunne 

være glad i kroppen 
sin. Valget sto mel-
lom å være feit og 
ulykkelig eller feit 
og lykkelig. Med 
hånden på hjertet 
kan jeg si at jeg 
elsker kroppen min, 
selv om jeg fremde-
les ikke kan gjøre 
alt jeg vil med den. 
Jeg ser ingen grunn 
til ikke å være glad 
selv om jeg er over-
vektig, sier Merete.  

Samme år ryker 
ekteskapet, og i 
2001 sier hun opp 
tv-jobben sin. 

– Jeg var utslitt 
og hadde behov for 
å gjøre noe helt 
annet. Så jeg sa opp 
både mannen og 
jobben og flyttet på landet med ny mann for 
å bli sauebonde. Jeg følte meg frisk og trodde 
på det selv, men jeg ser i ettertid at jeg slett 
ikke var frisk da. 

få år senere er hun utslitt, 
sykmeldt og alene igjen. Hun flytter til  
Kråkerøy i Fredrikstad og begynner på  
vernepleierutdanningen på høyskolen. Etter 
halvgått løp bytter hun over til NLP (nevro 
lingvistisk programmering). Men Merete er 
langt ifra der hun ønsker å være. Hun er for 
ustabil til å jobbe, havner flere ganger tilbake 
på sykehuset og opplever å ikke ha kontroll 
over sitt eget liv. For litt over ett år siden kom 
vendepunktet. Hun kontaktet Øyvind 
Hammer (42), den mentale treneren til  
skiskytteren Ole Einar Bjørndalen. 

– Da jeg henvendte meg til Øyvind, var det 
for å få hjelp til å bli frisk fra min psykiske 
lidelse og å greie å jobbe igjen. I tillegg har  
jeg alltid hatt en drøm om å løpe New York 
Marathon. Øyvind er en mann jeg beundrer: 
Han lever av å holde foredrag, han hjelper 
mennesker å nå målene sine og han har løpt 
New York Marathon. Han lever drømmen 
min! Og han satt på nøkkelen jeg manglet,  
sier Merete. 

Hammer tilbød seg å hjelpe Merete å nå alle 
målene sine – mot at hun meldte seg på det 82 
kilometer lange sykkelløpet Grenserittet i 
august samme år. 

– Min første tanke var: Fyren er gæren!  

Så kom jeg på at det var JEG som var gal,  
ikke han, ler Merete. Selvironien sitter løst 
hos 49-åringen. 

– Grenserittet, I ÅR? sa jeg. Har du ikke fått 
med deg at jeg er tjukk, sjuk og i ekstremt  
dårlig form? ”Vil du nå målene dine eller 
ikke”, svarte Øyvind. ”Ring meg når du har 
meldt deg på!” Og slik startet friskreisen min.

Den fortsatte med at hennes nye makker 
satte som absolutt krav at hun begynte å sove 
minst åtte timer hver natt. For en som likte å 
være i aktivitet i de fleste av døgnets 24 timer 
ble det en omveltning. Det tok fem dager  
før den nye rutinen var innarbeidet. Og slik  
fortsatte Hammer å stille krav til Merete. 

– Psykiatrien har aldri stilt krav til meg,  
de har bare villet stappe meg full av medisiner. 
Det psykiatrien ikke har greid på 18 år, det 
greide Øyvind på få uker. Og følelsen av mest-
ring og å få tilbake kontrollen på livet mitt,  
er helt ubeskrivelig. Jeg hadde redskapene til  
å bli bedre selv, Øyvind måtte bare vise meg 
hvordan jeg skulle bruke dem. 

i august i fjor kom den første 
styrkeprøven for Merete: Grenserittet fra 
Strømstad til Halden. Etter 62 kilometer av 
totalt 82 fikk ikke Merete lov til å sykle lenger, 
hun hadde ikke greid sperrefristen. 

– Jeg prøvde først å protestere, for jeg hadde 
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Mental trener: – Velfortjent heder
– Det var veldig velfortjent og flott at 
Merete ble hedret, og at Tara med det 
anerkjenner den type modighet som hun 
står for, nemlig å ta tak i sitt eget liv, sier 
Øyvind Hammer, Merete Nessets mentale 
trener og motivator.

Han synes Merete er svært modig  
som har tatt seg selv i nakken for å få  
et bedre liv. 

– Det har kostet henne mye og det har 
vært tøffe tak, sier Hammer, som oppsum-
merer den positive tenkningen duoen  
driver med på følgende måte: 

– Du kan irritere deg over at rosebusker 
har torner, eller du kan glede deg over  
at tornebusker har roser. Det er en god 

beskrivelse på livets utfordringer. Vi velger 
å fokusere på rosene. Vi overser ikke  
tornene, men vi fokuserer på rosene.

Hammer forteller at Merete ble satt i  
en ekstremsituasjon da de møttes.

– Hun ble presset til å ta et valg, og hun 
måtte rydde opp i prioriteringene sine. 
Fokuset har vært på at man må være 
bevisst på valgene man tar om man skal 
kunne få bedre resultater eller endre hold-
ningene sine. Man må være villig til å si at 
det er JEG som skal endre meg, ikke omgi-
velsene, sier den Monaco-baserte mentale 
treneren. 

Han er imponert over Merete som person. 
– Hun er veldig livsglad, og når hun vil 

noe, har hun en utrolig 
sterk drivkraft, hun 
ønsker virkelig å gjøre 
forandringer for å få 
det bedre. Jeg er blitt 
veldig inspirert av pro-
sjektet hennes. Det er 
kjempeinspirerende å 
se at hun vil noe så sterkt, det er noe av det 
fineste jeg har opplevd, og jeg er veldig stolt 
av henne. Nå gleder jeg meg til at vi skal 
løpe New York Marathon i november. Og 
jeg vil fortsette samarbeidet med henne, 
ikke fordi hun trenger meg lenger, men 
fordi vi har funnet en så bra tone, sier 
Øyvind Hammer.

      Jeg var helt flat, og jeg 
ønsket å gjøre slutt på alt.’’

Øyvind Hammer

Under tittelen 
”Tjukk, deilig og 
naken” stilte Merete 
opp nesten uten en 
tråd på forsiden av 
Dagbladet Magasinet 
i anledning utgivel-
sen av boken ”Mot-
vektboka FETT 
NOK!” i 2000. – Jeg 
ville vise at tjukke 
folk også kunne 
være glad i kroppen 
sin, sier hun i dag. 

Etter at hun ikke fikk sykle i mål i Grenserittet i fjor, gleder Merete Nesset seg til 
revansje under årets ritt.

Ett av de første stegene på reisen mot friskmelding var at Merete måtte begynne å 
sove åtte timer hver natt, i stedet for å være i aktivitet 24 timer i døgnet.
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jo flere krefter igjen, deretter gråt jeg i to 
minutter. Så måtte jeg stille meg spørsmålet: 
Skal jeg bruke resten av livet på å ergre meg 
over teite regler? I gamle dager kunne nok 
dette ha utløst noe negativt hos meg, nå slo  
jeg meg til ro med at jeg ikke kom til mål,  
men at jeg vant festen etterpå. Øyvind har 
nemlig lært meg at hvis jeg ikke kan gjøre  
noe med det, bør jeg heller gi slipp, forteller 
49-åringen, og legger til:

– Jeg nekter å la livsomstendigheter øde-
legge dagen min, og slik tenkning er noe jeg 
har måttet øve på. Perspektiv-muskelen er  
den jeg har trent mest dette året sammen  
med Øyvind. 

Hun har fått hjelp til å legge opp en 
trenings plan og kostholdsplan, og passer i  
tillegg på å sove og hvile nok. Hun trener 
svømming, vanngym, styrke, spinning,  
sykling og går lange turer. Hun tar 265 kilo  

i benpress og har hittil gått ned 15 kilo etter å 
ha veid 132 kilo på det meste. Og mer skal det 
bli. Eller rettere sagt mindre.

 – Vektnedgangen er en hyggelig bonus, 
men vekten har frem til nylig vært under-
ordnet. Lykke er en tilstand som kommer 
innenfra og som ikke har noe med vekt og  
det ytre å gjøre. Jeg drømmer ikke om å bli 
tynn, målet er en normalvektig og funksjonell 
kropp. For selv om jeg er glad i kroppen min 
som den er, er det tungt å bære på alle kiloene. 
Og det er deilig å ha en kropp som jeg kan 
prestere med, slår hun fast. 

I grenserittet i august skal hun ta revansj, 
hun skal også delta i Oslo Triathlon, og i 
november venter New York Marathon. 

– Hvorfor kan du ikke være fornøyd med  
å gå på en zumba-time, spør folk. Nei, for  
jeg må ha mål som er magiske nok til at jeg  
er motivert til å gjøre det som kreves. Jeg  
er nemlig flink til å prestere når jeg må,  
jeg har alltid likt å strekke meg lengst mulig. 
Jeg trener 9 timer i uken, det er en investering 
i helsen min. Det er jobben min per i dag. Jeg 
kommer til å ha som et livslangt prosjekt å 
holde meg frisk

Friskreisen hun har lagt ut på er ikke helt 
over ennå, men hun føler seg friskere enn 
noensinne. 

– Jeg opplever å ha kontroll på eget følelses-
liv. Jeg finnes ikke redd for tilbakefall, for 
lever jeg livet mitt som i dag, blir jeg ikke syk 
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Neste
nummer: 
Etter at datteren 
døde av kreft 
bare 16 år gam-
mel, har Anne Fi 
Troye viet livet 
sitt til å gjøre 
hverdagen til 
andre kraftrammede ungdommer lettere. 
Les historien hennes i neste Tara.

igjen. Helt frisk er jeg imidlertid ikke, for jeg 
regner meg selv som frisk først når jeg selv – 
og ikke NAV – betaler regningene mine. For 
det betyr at jeg greier å jobbe så mye som det 
kreves for å klare meg selv – og det betyr at jeg 
mestrer jobben. Det var kontroversielt å kutte 
ut medisinene, og de færreste i psykiatrien 
støttet valget mitt, men vi får se hvem som  
ler sist, sier Merete Nesset. 

i dag blogger hun på  
meretesmetode.no, hun er fast avisspaltist, 
hun skriver bok, holder foredrag, er nestleder 
i brukerrådet i DPS Fredrikstad og aktiv i 
Hvite Ørn, en bruker- og interesseorganisasjon 
for psykisk helse. Og på tampen i fjor ble hun 

også nominert til Tara-prisen Årets modigste 
kvinne 2011. 

– Det er en ære å komme i celebert selskap 
med så mange modige kvinner. Det modigste 
jeg har gjort er å ta bestemmelsen om å gjøre 
jobben som krevdes for å komme ut av psykia-
trien og NAV-grepet. Jeg har nok mer vist 
frem den uredde siden av meg, ikke nødven-
digvis den modige. Men det er modig å jobbe 
seg ut av psykiatrien, for det har vært et 
ensomt prosjekt med få støttespillere, sier 
Merete Nesset, som lever etter mottoet  
”fra syk og dvask til frisk og rask”. 

Hun innser at hun trolig aldri blir kvitt 
diagnosen bipolar lidelse uansett hvor frisk 
hun føler seg, men hun lider ikke lenger. 

Endringene hun har vært igjennom det 
siste året er ikke så enkle som de kan høres 
ut. Og hun vil fraråde folk i samme situasjon 
å gjennomføre tilsvarende snuoperasjon helt 
på egen hånd. 

– Det siste året har kostet voldsomt mye 
krefter. Jeg har syklet 100 mil alene – også 
på dager det har regnet vannrett. Det har 
kostet meg både fysisk, mentalt og sosialt. 
Jeg har betalt en høy pris for å bli bedre, 
men gevinsten jeg har fått er verdt det tido-
ble. Minst! For første gang på 18 år har jeg 
faktisk kost meg i julen, ikke bare latt som, 
sier hun med et smil. Hun blir imidlertid 
alvorlig når hun tenker tilbake på den redde, 
syke kvinnen som for noen år siden bare 
ønsket å dø.  

– Jeg kommer aldri til å synke så dypt igjen, 
det føler jeg meg trygg på. Jeg tror ikke at det 
er en mening med alt, men jeg har lært meg å 
skape en mening selv i det meningsløse – slik 
at det gir mening for meg! ✦

Ved hjelp av fysisk trening blir hun også sterkere mentalt. Svømming er en av
Meretes favorittøvelser.  

– At jeg har mistet vekt under prosjek-
tet mitt ser jeg på som en ren bonus. 
Men alt blir lettere dersom kroppen 
også blir lettere, sier sporty Merete. 

Mental trener Øyvind Hammer stiller 
høye krav til Merete – og det funker!

Slik er Meretes metode:
Lær deg de fire trinnene til et bedre liv! 

1 Nok søvn og hvile
Nattesøvn er undervurdert! Åtte timers 

sammenhengende søvn gir kropp og sjel 
mulighet for restitusjon, og en god balanse 
mellom aktivitet og hvile i hverdagen gir en 
magisk blanding av indre ro og masse deilig 
energi. 

2 Målrettet fysisk aktivitet
Jeg bruker prestasjonsmål som verktøy. 

Hvis jeg egentlig ikke har lyst til å trene, fin-
ner jeg likevel motivasjon til å gjennomføre 
en treningsøkt fordi jeg jobber for å nå et 

konkret prestasjonsmål. Jeg konkurrer bare 
med meg selv, men deltakelse i sportsarran-
gementer er konkret, synlig og målbart, og 
det hjelper meg å holde ”hesten på veien”. 
”Bivirkningene” av fysisk trening er åpen-
bare, og alt er bedre enn ingenting. Likevel 
må det en viss dose til for at resultatene blir 
selvforsterkende og motiverende i seg selv. 

3 Riktig kosthold
Mat gir drivstoff til verdens flotteste 

maskineri. Fyller vi feil drivstoff på en bil, 
stopper motoren. Kroppen tåler ”dessverre” 

feil drivstoff i årevis før det går galt. Jeg 
har brukt et halvt liv på å spise mat som 
gjorde meg syk og dvask, og jeg har 
bestemt meg for å bruke resten av livet  
på å spise mat som gjør meg frisk og rask. 
Jeg er ikke fanatisk og fokuserer mer på de 
seks dagene i uken jeg spiser riktig enn på 
den ene dagen jeg har spist noe jeg strengt 
tatt ikke trengte.  

4 Mental trening
Alt sitter mellom ørene. Perspektiver 

betyr alt. I den store sammenhengen – 
hvor viktig er mitt problem? Det finnes til 
enhver tid millioner av mennesker i verden 
som gladelig ville byttet sine problemer 
med mine. Det betyr ikke at jeg ikke skal ta 

mine egne problemer på alvor, men satt i 
riktig perspektiv, kan det som fortoner seg 
for stort til å håndtere bli overkommelig  
og håndterbart. Forhold jeg ikke kan gjøre 
noe med, bruker jeg heller ikke energi på  
å bekymre meg over. Jeg kan ikke kontrol-
lere verden rundt meg, men jeg er selv 
ansvarlig for min egen tilstand og hvordan 
jeg har det. Er vannglasset halvtomt, halv-
fullt – eller en kilde til å slukke tørsten?  
Er snø et mareritt – eller en ressurs til 
mosjon, lek og vakre landskap? Hvis jeg 
ikke vil ha det sånn som jeg har det nå – 
hvordan vil jeg ha det, og hva kan jeg gjøre 
akkurat nå for å ta ett skritt i riktig retning?
Følg Meretes videre kamp på 
meretesmetode.no.

Barna William og Amanda er to veldig gode grunner for Merete til å ønske å bli helt 
frisk fra sin psykiske lidelse. 


