
RUTH MARIE DONOVAN
OSLO - 21.09.2018 



What are we waiting for? 
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Hva	påvirker	min	tenkning	og	mine	holdninger?	
› William Kymlicka (Kanadisk politisk filosof, 

Multiculturalism)
› Er rettferdighet likhet eller å anerkjenne forskjeller?
› Prosesslikhet versus resultatlikhet

› Sosial ulikhet – Dahlgren & Whitehead
› Forskjellene er systematiske, sosialt frembrakte og anses som 

urettferdige

› Likeverdige tjenester gjennom helsefremmende arbeid
› Når noen får like tjenester er det noen som ikke får like gode 

tjenester 

› Epowerment og medvirkning
› Sosial markedsføring – Bruk av markedsføring for å 

redusere ulikheter





Recovery handler om å fremme 
det virksomme. Det som vi vet 
skaper salutogenese....
ALLE mennesker trenger å være i 
aktivitet, føle tilhørighet og 
oppleve seg verdifull. Ingen vil 
være passiv mottaker av tiltak og 
tjenester. ALLE vil føle seg som 
likeverdige borgere som deltar i 
lokalsamfunnet J



Bli med oss i kampanjen #Gårforlivet! Vi som 
har vært brukere og pårørende vet hvor tøft det 
kan være. Vi kjenner på motløshet, manglende 
motivasjon og tunge stunder. Da er det godt å 
vite at vi kan hvile i vissheten om at vi kan dele, 
låne og gi hverandre motivasjon. 
Trenger du oss? Sliter du med å komme deg ut 
av sofaen? Er det litt trått for tiden? Mangler du 
energi, motivasjon og inspirasjon? Fortvil ikke...
Bergen har en reservekonto. Bergen har RØST-
gjengen. Og vet du? Vi ekkje så nøye på kem 
som e kem. For vi er alle sårbare og vi e alle litt 
nede av og til. Og da er det godt å vite at 
brukerne i rusfeltet #Gårforlivet, går for DEG 
og håper at nettopp DU finner spiren til kraften i 
deg selv <3 



RØST 2016, 2017 og 2018

RØST konferansen består av 5 
delprosjekter basert på temaene som 
brukerne har . Hvert delprosjekt ledes 
av bruker/pårørende
› 1. Innovasjon og nyskaping 

2. RØST - boken
3. Brukermedvirkning 
menneskerettigheter 
4. Fysisk aktivitet og #Gårforlivet
5. Stands og postere inne & ute 



#Gårforlivet – Act – Belong – Commit



ABC programmet har som mål å fremme mental helse

1) Act – Aktivitet. Alle mennesker trenger å være i 

aktivitet for å ha det bra. Aktivitetsbegrepet er 

bredt og rommer alle former for aktivitet inkludert 

mental-, kognitiv- og fysisk aktivitet. 

2) Belong – for å ha god mental helse trenger alle 

mennesker å oppleve tilhørighet. Være seg i 

familien, blant venner, på skolen og på 

arbeidsplassen eller idrettslaget. 

3) Commit – oppleve seg involvert og ha en hverdag 

med mening, mestring og innflytelse (Donovan & 

Anwar-Mchenry, )











Kampanjen #Gårforlivet ble gjennmomført 
som en del av brukerkonferansen for 
rusfeltet i mai 2016. Brukerne tok bilder 
som de delte med hashtaggen 
#gårforlivet. Fra 1. november 2015 frem 
til 1.mai 2016 delte brukerne langt over 
1500 bilder! Bildene ble satt sammen i en 
mosaikk og representerer betydningen av 
fellesskap, tilhørighet, inkludering og det å 
bety noe for andre. Fra 2016 til 2018 har 
vi samlet inn 15 000 bilder! 



FRA BUREAUCRACY TIL ADHOCRACY 

Co-creation – samskape løsninger

Social marketing 

Innovasjon

Tjenestedesign

Kommunikasjon & påvirkning

Health Literacy

From telling to involving!

Fra kunnskap til handling

Fra kunnskapsformidling to shared decision-making 

https://www.bing.com/images/search?q=cocfreation&view=detailv2&&id=D08B517815881695E1B2F068EB2
C98525561AD96&selectedIndex=7&ccid=TpvCKC1N&simid=608049116934768261&thid=OIP.M4e9bc228
2d4d9d0c9f61483c836b51aao0&ajaxhist=0



Lokalsamfunnets modenhet for endring 

Stadiemodellen av Proschaska og DiClimente ble opprinnelig utarbeidet for individuelle 

atferdsendringer knyttet til alkohol og tobakk men kan med fordel nyttigjøres i arbeidet 

med å implementere endringer i organisasjoner eller i lokalsamfunnet. Stadiemodellen brukt 

for å måle grad av modenhet for endring i lokalsamfunnet, opererer med ni stadier. De 9 

stadiene er: 1. har ingen oppmerksomhet til temaet/problemet, 2. Benekting av problemet, 

3. er oppmerksom på temaet/problemet, men har ikke iverksatt noen tiltak, 4. føroverveielse 

- vurderer å gjøre noe med temaet/problemet), 5. forberedelse – planlegger konkrete 

handlinger for å løse problemet, 6. handling, 7. stabilisering og vedlikehold, 8. bekreftelse 

og utvidelse, 9. profesjonalisering (lokalsamfunnet har høy grad av eierforhold til tjenesten, 

tilbudet/programmet (Sletteland & Donovan, 2012). 





Forebyggende	hjemmebesøk

› HVEM må du få med deg? 
› HVOR vil du begynne?
› HVA vil du prioritere?
› HVORDAN vil du gjennomføre 

endringen?
› SMART 
› Spesific, measurable, achievable, 

realistic, timebound









Gatesykepleien



Gatesykepleien – Frelsesarmeen 

� En gatesykepleier kan være synlig og signalisere et nærvær og møte mennesker der de er. 
I den konteksten de lever sine liv, på asfalten, i byrommet, mellom husene, i smauene, på 
vei til noe, eller på vei fra noe, og utenfor de vanlige åpningstidene. En gatesykepleier kan 
tilby verdighet og etablere en kontakt som kan sette i gang en helsefremmende prosess. 
En gatesykepleier har med seg en sekk med subakutt utstyr som gjør at kliniske 
vurderinger kan utføres og dermed bidra til at mennesker kan komme til helsetjenesten 
tidligere. Bergen har mange tilbud til mennesker som har utfordringer med rus og 
avhengighet i ulike stadier. Være seg for personer i aktiv rus, eller for de som har kommet 
lengre i sin recovery prosess. Det som er vesentlig, er å bringe tjenestene og tilbudene 
tettere til brukerne der brukerne er og når de trenger de. Ikke alle man treffer på gaten er 
rusavhengige. Noen er kanskje alene? Ensomme? Ofre for menneskehandel? Psykisk 
syke? Papirløse? En sykepleier er en trygg person med en yrkesetisk grunnholdning om å 
hjelpe uavhengig av etnisk tilhørighet, sosioøkonomisk bakgrunn eller hvilke diagnoser 
eller utfordringer mennesker har. 
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