Veiviserprosjektet i Rogaland
– når «autonomi» og
«brukermedvirkning» fusjonerer
med «beste faglige praksis»

Forskergruppa, 30.11.2017
Inger Kari Nerheim

Veiviserprosjektet:
FOUSAM

Vi løfter hverandre opp og fram!
Obs figuren under er under stadig endring
Alle kommunene og foretakenes avdelinger eier prosjektet og
brukerrådene er representert
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Nettverksprosjekt
•
•

•

Hver aktør/deltaker har styring
med sine egne mål/delmål.
Prosjektorganisasjonen skal
bidra med prosjektmetodikk og
understøtte deltakerne etter
ønske. Bidra til å tydeliggjøre
ansvar og fremdrift
Alle deltakerne bringer inn sine
erfaringer og former
nyutviklingen av dokumenter og
tiltak
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Hva består
Veiviserprosjektet av?
• 5 delprosjekter med en rekke tiltak og tilhørende satsning på
opplæring og kulturbygging. Alle som ønsker å påvirke innholdet, ønskes
velkommen i delprosjektgruppene

• Struktur og systematikk inkl.
rekkefølgetiltak i tråd med kunnskap om
sosial innovasjon, sosiologiske
forklaringsmodeller, recoveryforskning,
menneskerettighetstenkning
• Hjelpemidler til gjennomføring

1. Leamy et al: Sammendrag av tre studier, en
av dem en metastudie med 97 studier av 5708 totalt.
Recoverysatsning anbefales inneholde de fem sentrale områdene
i «CHIME»:

Hvordan bidrar vi til å styrke personenes
C:
H:
I:
M:
E:

Connectedness
hope and
optimism
about the future
identity
meaning in life
empowerment

Deltakelse i samfunnet
Håp
Identitet
Mening, mål, være del av noe som er større enn en selv
Empowerment: å mobilisere min egen kraft

2. Green et al:
«Ungdomsstudien» (STARS)
Når en møter ungdom som målgruppe, er det
viktig å
• være kultur- og aldersspesifikk: snakk vårt språk!
• Støtt oss i å utvikle autonomi, selvstendighet
• Se MEG, ikke en diagnose
• Bry deg om oss. Og hvis du sier du bryr deg om oss, må du
mene det!
• bygge trygge og støttende omgivelser/ nettverk.
Green, C et al: Engaging Youths With Serious Mental Illnesses in Treatment, STARS Study Consumer
Recommendations Psychiatric Rehabilitation Journal 2012 2012, Vol. 35, No. 5, 360–368

3. Bjørnestad et al:
TIPS-studien: Personer med alvorlig
psykisk sykdom som har oppnådd klinisk
recovery peker på
:

• Selvråderett, egen myndighet over livet, autonomi
• Støttende omgivelser og mildt press
• Personlig tilpasset behandling
Bjornestad, Jone, Kolbjorn Bronnick, Larry Davidson, Wenche ten VeldenHegelstad, Inge Joa, Oyvind Kandal, Tor
Ketil Larsen, Johannes Langeveld, Marius Veseth, Ingrid Melle & Jan Olav Johannessen (2016): The central role of selfagency in clinical recovery from first episode psychosis, Psychosis, DOI: 10.1080/17522439.2016. 1198828

4. Ashcraft et al :The five
pathways to recovery:
•
•
•
•
•

Håp
Valg
Mål og mening
Støttende omgivelser
Empowerment

Lori Ashcraft et al , «Recovery Practices in Leading and Coaching»
2010, © Recovery Innovations,

Oppsummert: recovery støttes av
Deltakelse i
samfunnet
Håp

Møtt på egen
arena-livsstil
empatisk og
autentisk

Håp

Identitet
Mening, mål,

Mening og mål i livet

Empowerment:

Empowerment,

trygge og
støttende
omgivelser

Støttende
omgivelser
kombinert med
mildt press

personlig, ikke
diagnostisk
autonomi

Personlig tilpasset
behandling
Selvråderett, egen Valg
myndighet over
livet, autonomi

Støttende
omgivelser

Hva gjør vi allerede
i regionen?
«The ten interventions are
peer support workers,
advance directives, wellness
recovery action planning,
illness management and
recovery, REFOCUS,
strengths model, recovery
colleges or recovery
education programs,
individual placement and
support, supported housing,
and mental health
trialogues.”*

Vi har erfaring med:
• «Housing First» (SUS, flere
kommuner)
• Individual Placement and Support
(SUS Jobbresept, Skoleresept, flere
kommuner)
• Recovery i psykosepost (Fonna)
• «Styrke-modellen»-FACT/ACT
• Nettverkssamtaler/Open Dialogue
(Jæren DPS og Sandnes kommune)
• Recoverykurs og likemannsstøtte
både i kommuner og frivillige
organisasjoner samt foretak
• Mestringsenheter, 36 selvhjelpstiltak
• Flere DPS bruker IMR med
varierende innslag av egenerfaring
*Slade, M, Amering, M, Farkas, M, Hamilton, O\Hagan M, Panther, G, Perkins, R, Shepherd,G, Tse, S, Whitley, R, Uses and
abuses of recovery: implementing recovery-oriented practices in mental health systems. World Psychiatry2014;13:12-20.

Delprosjekt
Brukermedvirkning
* «Samvalg»! pilotprosjekt under forberedelse
Kommunene er i gang: FIT – dialog om pasientevaluering
etter hver konsultasjon.

* Selvhjelpsverktøy for hverdag og kriser
* Veiviseren –en personlig utviklingsplan: tilbud til alle
pasienter
* Verktøykassa (Krise-/mestringsplan og Advanced
Directive): tilbud til alle pasienter
Kurspakke utvikles og tilbys 9. juni.
Evalueringsprosjekt forberedt
* Utvikling av Recoverykurs- Recovery –min
prosess utviklet av Sandnes kommune og Tilburg Universitet,
Nederland. You: for personer i egen recovery.

Veiviseren
Verktøykassa

Jeg har peiling på mitt liv

Brukermedvirkning på
organisasjonsnivå: Alle enheter inviteres
med i en refleksjonsprosess om hva brukermedvirkning
betyr i vårt område

* Kurs for ansatte og brukere i

deltakende organisasjoner
* Brukermedvirkning

hos oss – et

«roadshow»! Hvordan forstår vi hva det betyr å eie sitt
eget liv? I PRAKSIS!!
«Roadshowet» eller innovasjonsteamet kommer på besøk 3 gg i
posten/botiltaket over tre måneder. Personalgruppa blir utfordret
og engasjert til nytenkning om brukermedvirkning. Interaktivt
opplegg for refleksjon og kort prosjekt: hva betyr det at brukeren
eier sitt liv? Hvordan gir vi den beste hjelp slik at den er relevant?
OBS egne pasienter skal delta!

Delprosjekt Likemenn/
erfaringsmedarbeidere:Trygg ansettelse
• Strukturen rundt en ny yrkesgruppe må på plass. Involverer
ledere, kolleger, HR-avdelinger, økonomiavdelinger, ledergrupper.
• Dialog med DPS-er og kommuner om tilsettingsmodeller.
Stillingsbeskrivelse under utarbeidelse. Støtte på linje med andre
kolleger. Lønnsnivå, kontrakter. Likemann i ekstravaktstilling?
 Fagansatte med egen erfaring – hvordan bruke sin erfaring
(«Hidden talents»)
 18 medarbeidere tilsatt i kommunene, ca 10 i de to
helseforetakene (personer, ikke årsverk, og i variable roller)
 Likemannsforum med en leder (likemann) og regelmessige
treffpunkter for alle likemenn i Fonna-området gjennom FOUSAM
 Recoveryforum for likemenn med ruserfaring etablert i SUSområdet – eget initiativ Recoverykompetanse a.s

Delprosjekt 3
Opplæring av likemenn/
erfaringsmedarbeidere
– «Nye Horisonter»

er et kort, praktisk kurs med rollespill,
case og diskusjoner. Det blir holdt og er utviklet av folk med
egenerfaring innen psykiatri og avhengighet
• Prosess: å gjøre det trygt å være pasient som mottar hjelp
fra en likemann
• Prosess: å gjøre det trygt å arbeide som likemann – det er
viktig å styrke likemannen/erfaringsmedarbeideren med
kunnskap om recovery og finne sine egne sterke sider.
• Effekt: å skape resultater for pasienter og pårørende
gjennom denne arbeidsformen.
– Bolk 1 av kurset har 7 moduler. Fire kull gjennomført med 65
deltakere 21 erfaringsmedarbeidere deltar som lærere .
– Bolk 2 utvikles i desember-januar, rulles ut januar -februar
desember

Delprosjekt Evaluering
og forskning
– Evalueringsprosjekt for opplæringsaktiviteten i delprosjekt 3
og delprosjekt 1 har utviklet og fått godkjent kursevaluering
for tre kurs.
– Parallelt: Egne PhD-prosjekter i Sandnes, Stord, – viktige å
bygge videre på
– Prosjektet har medlemmer i det internasjonale Recovery
Research Network
– Samarbeid med Svensk PEER-support-prosjekt i Västra
Götaland
– Kompetanse til å delta med publisering i internasjonalt
anerkjente fora. Aktive deltakere i internasjonale miljøer
– Samkjøring med Recovery Læringsnettverket om valg av
målemetoder og spørsmål før de setter i gang sine tiltak i
kommunene – ikke fulgt opp av KS

• Recoverybevegelsen er først og fremst
en borgerrettsbevegelse båret frem av
og for mennesker med alvorlig psykisk
sykdom. Recovery, å gjenvinne sunn
psykisk helse, er den enkeltes egen
reise.

Autonomi –
recovery – det
frie menneske

Recovery er
å huske hvem du er,
og å bruke dine sterke
sider til å bli
det mennesket du har
mulighet for å være.
Gene Johnson, Recovery Innovations Inc.,
Phoenix, Arizona

Viktigste grep videre:
•

Legge grunnen for ansettelse av
likemenn – hvem vil være med
på å utforme dette? Kommunene
er i full gang gjennom
Læringsnettverket. Dialog med
NAV. Helseforetakene MÅ med.
• Sette i gang en åpen
refleksjonsprosess om
brukermedvirkning og autonomi
• Bistå enkeltpersoner i å benytte
selvhjelpsverktøy aktivt og
fremme empowerment/
selvråderett

Behandling
Sosial kontekst
Venner roller relasjoner
gjensidighet aktet borger
oppgaver plikter ansvar
avhengighet
samfunnsstøttesandkorn
tilværelsensutroligeletthet
lekendeskapendediktende
Fenomenologisk sted

Enkle grep videre:
• Delprosjekt 1 – arbeidsgrupper i
gang, fordele oppgaver
Roadshow, kurs for ansatte
selvhjelpsgrupper, Veiviseren og
Verktøykassa, samvalg, hva er
CRPD
• Delprosjekt 2 i gang for fullt
• Delprosjekt 3 Opplæring bolk 2 –
fordele oppgaver
• Delprosjekt 5 videre arbeide

Behandling
Sosial kontekst
Venner roller relasjoner
gjensidighet aktet borger
oppgaver plikter ansvar
avhengighet
samfunnsstøttesandkorn
tilværelsensutroligeletthet
lekendeskapendediktende
Fenomenologisk sted

