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Psykisk helse og rustjenester

Recovery som felles faglig plattform- 6 år inn i arbeidet har det ført til 
endringer?

• Bakgrunn for valg som er gjort
• Recovery som felles faglig plattform
• Fact etablering- eksempel på recovery støttende tiltak



Bakgrunn for valg som er gjort

• Sammen og brukerkunnskap
2007-2009, brukerne ønsker å bli møtt med høflighet og respekt, fleksible og tilgjengelige 
tjenester, mer bruk av individuell plan

• Rus og Psykisk helse slås sammen 2010 
Historikk, Endring av sosiale tjenester, Sammen om brukerkunnskap, Navneskifte, Inn på rot, 
avvik fra fylkesmannen manglende vedtak, klagesaker der vi ikke vant frem, omorganisering av 
2 psykisk helse avdelinger til 7, omorganisering av rus fra 1-3
Avdelinger fra 2012

• Arbeidsflytprosjektet 2012-2013 
Recovery (håp-identitet-samhørighet-mening i livet-empowerment), tilgjengelige tjenester, 
saksbehandling, recovery,
tjenester, ledelseutvikling, felles vedtaksteam, 
implementeringsplan





Recovery som felles faglig plattform

• Prosjekter 
Organisering, videreføring, fagutvikling, forskning, foi-avdeling

• Brukermedvirkning 
Sammen om brukerkunnskap, rådgivere, bruker og pårørendeforum, 
erfaringskonsulenter/spesialister

• Lærende organisasjon 
Kontinuerlige forbedring, kunnskapsbasert praksis
Motiverende intervju-MI, implementeringsgruppe/plan, internrevisjon minimum felles 
kunnskapsgrunnlag, plakaten, hefte m oppgaver, internundervisning og fagdager, målbare mål i 
hver avdeling, deltagelse i KRON nettverket, KS-læringsnettverk, FIT-, Recovery din prosess, 
Recovery college

• Nye yrkesgruppen 
Erfaringskonsulenter, Psykologer, Musikkterapeut



Recovery som felles faglig plattform

• Samarbeid og samhandling
Mer like tjenester som spesialisthelsetjenesten? samhandling internt i kommunen, 
kriminalomsorg

• Overordnede planer
Ruspolitisk handlingsplan, Psykisk helseplan, Boligsosialhandlingsplan, Økonomiplan, 
(Brukerplan)(24/8)(IPLOS)(KOSTRA)

• Ledelse som fag



Recovery som felles faglig plattform

Hva videre: 
• Nye kriterier for tjenestetildeling, kommunal behandling (vedtak ikke vedtak) startet 

opp 01.01.18

• Samhandling mellom kommune og DPS- hvor mange nivåer trenger vi?
• Brukerinnvolverende tiltak Recovery College sammen med Stavanger, Sola, Time kommune, Helse 

Stavanger, Bruker og pårørendeorganisasjonene A-larm og Mental Helse og stiftelsen CRUX, flere erfaringskonsulenter

• Offentlig Phd Har søkt offentlig Phd på implementeringen av kurset Recovery it is up to you (ruskonsulent Aasa 
Kvia i fagteamrus blir Phd kandidaten)

• Implementering av Feedback informed tratment (FIT) og INSPIRE
• Ledelse med fag
• Opptrappingsplanen på rus (musikkterapeut ,psykologspesialist, ansatte med erfaringskompetanse, 

MO-senter (døgndrift), helsehjelp på Soma, overnatting for brukere klarert på legevakt på soma, mestringskurs, 
nettverksmøter/åpen dialog, nytt soma i 2018, boligsosial handlingsplan, innføring av FIT fra vår 2018 (feedback informed
treatment),  Motiverende intervju (MI) er implementert, flere ruskonsulenter, Rask rus hjelp



Fact-team- eksempel på et recoverystøttende
tiltak

• Fra ROP via Housing first til FACT
• Målgruppen 
• Kommunalt drifta FACT-team
• Fidelity skår
• Erfaringskompetanse hva betyr det for tjenesteutviklingen, hva gjør det 

for miljøet, trenger vi stillingsinstruks


