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Frivillig ideell organisasjon
Støttespillere for rusmiddelavhengige og domfelte i deres recoveryprosess.
Tilbudet:
Fysisk aktivitet:
Yoga, klatring, crossfit, løpegruppe, helsestudio, svømming, friluftsliv,
Aktivisering og arbeidstrening i et Maritimt miljø.
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Kan Recovery
Implementeres?

Recovery kan og skal ikke
implementeres
Recoverydannelse heller enn
implementering
«Som fagpersoner kan vi utvikle måter å
arbeide recoveryorientert på gjennom å
samarbeide, øve oss på å lyHe, lukke
munnen og siHe på våre hender. Den andre
er i førersetet ikke fagpersonen. Det er en
dannelsereise, ikke en utdannelse,
opplæring eller undervisning.

Systema=sk arbeid på organisasjonsnivå
• Utvikling mot recoveryorientert praksis starter oKe med
engasjement hos enkelte fagpersoner i en organisasjon.
• Hvordan komme fra engasjement hos enkeltpersoner ;l
konsensus på organisasjonsnivå?
• Hvor klar er vi ;l å arbeide recoveryorientert?
• Hva skal vi fortseHe med? Hva skal vi gjøre mer av, mindre
av og sluHe med?(Karlsson og Borg)

Villig =l å se på seg selv og egen organisasjon
Å ta utgangspunkt i en
implementeringsmodell kan være en god
start for å vurdere egen organisasjon opp
mot Recoveryorientert praksis.

O4awa model of research use (OMRU)
• Utviklet i OHawa, Canada i 1998
• KT modell (knowledge transla;on) basert på teori om planlagt
endring.
• Kan brukes på ﬂere måter
• Som retningslinje for å implementere evidensbasert praksis
• Ved kvalitetsforbedringsarbeid
• Verktøy for analyse og evaluering av implementeringsstudier.

Trinn 1: Innovasjonens a4ribu4er
= Recoveryorientert praksis

• Vi vet at implementering er leHere når det en vil implementere har:
• Høy evidens
• Lav kompleksitet
• Er ikke- kontroversielt
• Kan prøves ut i småskala
(Burgers et al 2003); Graham et al. 2004)

• Hva kjennetegner så Recoveryorienterte tjenester? Er Recovery
komplekst, forenlig med praksis, eller kontroversielt?
• Er det mulig å gjennomføre småskalautprøving?

Trinn 2: Synet på Recovery.
• Brukere, pårørende og fagpersoners syn på Recovery (potensielle
aktører)n
• Hva er aktørenes holdning ;l Recovery?
• Hva er aktørenes intensjon?
• Hvilken kunnskap har de om Recovery?
• Hvilke ferdigheter har de?
• Hvilke bekymringer har aktørene, særlig fagpersonene i forhold ;l
;dspress, prioriteringsvansker, opplevelse av relevans.

Trinn 3: Praksismiljøet
• Strukturelle faktorer: maktstrukturer, rammer, formelle regler,
prosedyrer, arbeidsmengde, profesjonell standard

• Kulturelle/sosiale faktorer: Den underforståHe regelboken.
• Økonomiske faktorer: Er man villig ;l å bruke økonomiske ressurser i
prosessen?

• Brukergruppen: Hva brukerne synes om at organisasjonen tenker å ta i bruk

Recovery?. I hvor stor grad er de hørt og taH med, og i hvor stor grad opplever de
at det vil komme de ;l nyHe?

Innovasjon

-utviklingsprosess
-innovasjonens
attributter

Potensielle aktører
-bevissthet
-intensjon og holdning
- kunnskap og
ferdigheter
-Bekymringer

Implementering
intervensjoner
Ledelsesstrategier for
å håndtere barrierer
-overføring
-oppfølging

Praksismiljøet

-strukturelle
-sosiale/kulturelle
-pasienter
-økonomisk
nnovasjonens

The Ottawa Model of Research Use

Adoptering
- Igangsette
-opprettholde

Resultat
-pasienter
-fagpersoner
- system

System og Individnivå

Verktøy som kan stø4e Recoveryorientert praksis

Recoveryverktøy
Individuell plan
Kartlegging av ønsket frem;d

Individuelle ;meplaner,
behandlingsplaner og
utredningsplaner

Brukeren i førersetet bestemmer hvor
reisen skal gå, hvem han vil ta med som
passasjer på reisen, når de tas med og
hvor lenge hver passasjer skal være med
på hans reise.

Noen recoveryverktøy

01

02

03

RAS- R (Recovery Assement Scale) er
oversaH ;l norsk av Helse- Fonna og
måler brukerens egenvurdering av
bedring -RAS vurderer dimensjonene

SURE (Substance Use Recovery
Evaluator) består av 21 spørsmål som
måler hva som er vik;g for personer i
recovery . Fungerer som egenvurdering
av bedring.

INSPIRE måler brukerens opplevelse av
den recoverystøHen de opplever fra
fagpersonen, og er utviklet for å drive
tjenester mot recoveryorientert
praksis. Kartleggingsinstrumentet er
todelt, hvor den ene delen fokuserer på
brukerens opplevelse av støHe på ulike
områder, og den andre delen fokusere
på relasjonen og samarbeidet med
fagpersonen.

•personlig +llit og håp
•villighet +l å be om hjelp
•målre3ng og orientering om lykke
•avhengighet av andre
•ikke dominert av symptomer.

Feedback informed treatment
• Barry Duncan kaller det PCOMS (Partner of Change Outcom
Management System (www.beHeroutcome,com)
• Bill Miller FIT (www.scoHmiller.com)
• I Norge ;dligere kalt KOR= Klient- og resultatstyrt praksis.
• To skala ORS og SRS som brukes i samarbeid mellom pasient og
terapeut
• Fokus på pasientens vurdering av endring fremfor behandlers
evaluering.
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• Enkelt verktøy som kan presenters som en sirkel.
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• Brukere kan selv tegne delene og navngi dem.
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• Gir et oversiktskart over vik;ge områder i brukerens liv.

• Brukes repeterende for å sire at en arbeider på de områdene
brukeren ønsker.

Skole/jobb
Rus

Økonomi

• Vanlige områder kan være: bolig, økonomi, helse, fri;d, neHverk,
familie, m.m
• Skalerer de ulike områdene fra 0-10 ut, eller bruker fargene grønn,
gul og rød)traﬁkklyset).
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• Ivaretar brukerstyringsprinsippet og støHer en recoveryorientert
praksis.

Fokus på frem=d via dialog.
Hva er vik+g for deg, hva klarer du deg ikke uten?
Hva drømmer du om?
Hvor bor du?
Hvem er vik+g i livet di??
Hva gjør du? Hva bruker du dagene +l?
Hvis du er i arbeid, hvilke oppgaver gjør du?

DRØMMEREISEN
Mental reise

Se for deg at du beﬁnner deg XX år frem i ;d, akkurat der du
ønsker å være i livet. Det er morgen og du har neHopp ståH opp.
Legg merke ;l hvordan det ser ut rundt deg. Møter du noen? Gjør
de vanlige ;ngene du pleier å gjøre om morgenen når du gjør deg
klar ;l å starte dagen. Se for deg at du går ut døren og låser den
og du er på vei ;l et sted hvor du skal ;lbringe dagen. Kanskje du
skal på jobb, eller kanskje du skal noe annet. Hvordan reiser du ;l
deHe stedet. Kanskje kjører du bil, kanskje går du, eller kanskje
bruker du buss, bane eller trikk. Legg merke ;l hvordan det ser ut
rundt deg på vei dit du skal. Hør lydene, se det du ser, og kanskje
kjenner du også noen lukter underveis. Du er nå kommet frem dit
du skal være den dagen. Hvordan ser det ut der du nå er kommet
;l. Er det en bygning så legger du merke ;l hvordan den ser ut,
hvordan inngangspar;et er. Ser du noen personer der? Hvem er
disse og hva gjør de? Du går inn døren og kanskje møter du noen.
Legg merke ;l disse og hva de gjør. Hva gjør du den dagen? Hvis
du arbeider, legg merke ;l hvordan arbeidstedet ser ut, hvilke
oppgaver du har og hvordan du oppfører deg. Når du har et klart
bilde på det, kan du ta samme reisen hjem som da du kom. Og når
du er klar for det kan du åpne øynene og komme ;lbake ;l her og
nå.

Takk for meg

