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Kompetansetjeneste	for	rus	og	psykisk	helse	



• Kunnskapstrappen	
    2016 nas.retn. 
Behandling og rehabilitering 
av rusmiddelproblemer 

      I tillegg: en rekke nasjonale retningslinjer og veiledere, 
utenfor rusfeltet, som er gjeldende når brukernes helhetlige behov skal 
ivaretas 

2010 nas.retn.LAR 
2011 nas.retn. gravide i LAR… 
     2012 nas.retn. ROP 

  

   2013 6 veiledere,Sammen om mestring, 
foreskriv.vane.med, fengsel, tvang, 
sub.utenfor LAR og bruk av opioider 

       2016 nas. retn. Avrus.  
2015 Prioriterings-veileder TSB (rev) 

 

Komplementære  
retningslinjer og veiledere  
som i økende grad  
vekter  
brukerperspektivet 

Pakkeforløpene 

Krav om registreringer, 
tall og rapporteringer  





Helsebyråkra6ets gode intensjoner på ville veier?
•  sikre	likebehandling	av	like	saker		
•  Kontroll	og	oversikt	over	

•  Ressursbruk	
•  Økonomi	
•  Oppfølging	av	nasjonale	føringer	
•  Mm	

•  1+1	=	2	i	matemaAkkens	verden	
•  HelsebyråkraAet	har	en	innebygget	forførerisk	og	«logisk»	kraF	

•  NPM	skaper	frykt,	uro	og	gir	dårlige	rammevilkår	for	endring	og	tjenesteutvikling.	
•  Tillitsbasert	ledelse	skaper	trivsel,	godt	arbeidsmiljø	og	gode	arbeidsvilkår	for	faglig	
utøvelse	og	den	enkeltes	recovery.	

	
Vi	trenger	mer	varme	og	inkludering		

og	mindre	tall	og	rapportering		
(Mange	ressurser	spart	–	hva	gir	merverdi?)	

	



Samfunnstrender  
og organisering av hjelpetjenestene

•  Den	enkeltes	endringsreise	er	oFe	sterkt	påvirket	
av	hvordan	hjelpen	en	har	behov	for	er	organisert	

•  Professor	Larry	Davidson	(Napha.no,	7	juli	2018):	
•  «Recovery	er	i	ferd	med	å	bli	brukt	som	en	
straff	for	mennesker	med	psykiske	
helseproblemer,	der	de	selv	får	skylden	om	de	
ikke	klarer	å	bli	bedre»	

•  PoliAkerne	misbruker	modellen,	og	ser	den	
som	en	mulighet	Al	å	spare	penger	ved	å	si	at	
«klarer	du	å	bli	bedre	så	trenger	du	ikke	
helsetjenester,	og	klarer	du	det	ikke	er	det	diX	
eget	ansvar»		



Makt på ville veier
•  Hvem	besiXer	hvilke	makt,	hvordan	utøves	makten	
og	er	det	Al	det	beste	for	dem	som	trenger	hjelp?	
•  Autonomi	

	
•  Når	makt	får	overordnet	verdi	står	vi	i	fare	for	å	
miste	misjon	og	visjon		
•  Hvor	skal	lojaliteten	være?	
•  Røsthuset	–	«vaktbikkjen»	

	
Det	blåser	en	kald	og	byråkraAsk	vind	over	landet	
•  Melding	fra	kollega	øs[ra:	«Administrasjonen	har	
økt	med	over	30%	mens	behandlings	kapasiteten	
har	sunket	Alsvarende	-	på	tross	av	lange	
ventelister.	Jeg	lurer	på	hva	mannen	i	gata	hadde	
gjort	hvis	han	virkelig	hadde	skjønt	hva	deXe	
innebar»		



Ansvarsplassering

•  Den	enkeltes	recovery	avhenger	av	fasiliterende	
faktorer	i	et	samfunn	
•  fa`gdom,	manglende	arbeid,	hensiktsmessig	
bolig	og	omsorg	undergraver	er	god	
recoveryprosess	-	og	er	med	på	å	skape	og	
oppreXholde	problemer	og	sAgmaAsering.		

•  Inkludering	handler	om	at	det	er	et	
samfunnsansvar	at	alle	er	en	del	av	fellesskapet	
og	ikke	at	individansvar	der	hver	og	en	må	sørge	
for	å	passe	inn	ut	fra	svært	ulike	forutsetninger	

	



	
Moderat	psykisk	lidelse		

og		
skadelig	bruk	

	
Alvorlig	psykisk	lidelse		

og		
skadelig	bruk	

	
Moderat	psykisk	lidelse		

og		
rusmiddelavhengighet	

	
Alvorlig	psykisk	lidelse		

og		
rusmiddelavhengighet	

  
 

 

Psykisk	helsevern	
og		
TSB	

	
Psykisk	helsevern	

		

		
TSB	
	

	
Psykisk	helsevern	

	

Kommunen	Pårørende	Enkel@ndivid	
Felles	ansvar	styrt	av	

brukernes		
ønsker	og	behov	



Recovery <-> brukerperspek6vet
BrukerperspekAvet	er	drivkraFen		

i	Recovery	orientert	praksis.		

Napha.no	



Recoverys tredeling

•  Personlig	prosess	
•  Fokus	på	den	enkelte	som	ønsker	endring	og	på	hva	han/hun	mener	må	Al	
for	å	nå	egne	målse`nger	

	
	
•  Sosial	prosess	

•  Heve	blikket	fra	personen	selv	Al	tjenestenes	og	lokalmiljøets	evne	og	
egnethet	Al	å	samarbeide	med	den	enkelte	i	recoveryprosessen.	

	
	

•  Klinisk	prosess	
•  ObjekAve	resultatmål	og	behandlingseffekt.	

Recoveryorientert	praksis	psykisk	helse,	2013.	Nasjonalt	kompetansesenterfor	psykisk	helsearbeid	(NAPHA).	
Marit	Borg,	Bengt	Karlsson,	Anne	Stenhammer	



	
•  Omgivelsene	og	de	som	styrer	rammebe@ngelsene	må	ta	ansvar	for	at	det	er	
mulig	å	gjeninnta/etablere	kontroll	over	eget	liv,	Alknytning	Al	sosiale	miljøer	
og	en	posiAv	idenAtet	
	

•  Alle	kan	leve	et	selvstendig,	verdig	og	meningsfullt	liv	i	siX	valgte	lokalmiljø	
(Davidson,	2006).		

	
•  «Recovery	handler	om	å	skape	seg	et	meningsfullt	og	AlfredssAllende	liv,																																																																																			
slik	som	personene	selv	definerer	det,	med	eller	uten	symptomer	og	
problemer	som	kan	komme	og	gå.»																								

(Shepherd,	Boardman	&	Slade,	2008)	

	

	

Revcoverys rammevilkår





Det kunnskapsbaserte og det bibelske trekløveret

Forskning Praktisk 
erfaring 

Bruker 
erfaring 

Recovery = begge deler? 

Arnhild	Lauveng:	

«Vi	må	sluJe	å	
behandle	folk	som	

objekter»	
	

«Vi	må	@lby	
reparerende	relasjoner»	



Evidensbasert 
praksis = 

Recoveryorientert 
praksis = 

Evidensbasert 
praksis 

• Kravet	om	kunnskapsbasert	
praksis	står	noen	ganger	i	veien	
for	Recovery	orientert	praksis	
	
eller	

• Recovery	orientert	praksis	
«skjerper»	de	profesjonelle	i	
utøvelsen	av	sin	profesjon	på	
en	måte	som	gjør	
evidensbaserte	Alnærminger	
mer	virksomme	



Brukermedvirkning	

Brukerstyring		
muliggjør		

Kim-Jørgen	Arnetvedt,	2017	



For å 6lreIelegge for recovery må vi
•  redusere	mak[orskjeller,		
•  øke	«definisjonsmakten»	hos	brukerne,		
•  ha	større	fokus	på	sosial	inkludering	og	kontakt	med	lokalmiljøet,		
•  ta	hovedfokus	på	«livet	utenfor	problemene»	og	på	håp	og	drømmer	
•  Arnild	Lauvengs	råd:	VI	MÅ	HA	DET	GØY	
	
SAlle	konAnuerlig	spørsmål	om:	
•  nåværende	eller	kommende	handling	tar		
utgangspunkt	i	brukers	egendefinerte	behov	
•  Albudet	innfrir	brukers	forventninger	slik	at		
han/hun	oppnår	egenopplevd	bedret	livskvalitet	



4 kjerneområder  
som karakteriserer recoveryorienterte praksiser: 


1.	Fremme	medborgerskap		
	støXe	personen	i	arbeidet	med	å	få	et	meningsfullt	liv	i	
	lokalmiljøet	med	fokus	på	re`gheter,	sosial	inkludering,	
	lokalmiljøutvikling	

	
2.	Organisasjonsmessig	lojalitet		

	ledelse,	kultur	og	rammebeAngelser	som	muliggjør	radikale	
	endringer			(f.eks.	IPS)	

	
3.	StøJe	@l	personens	egne	recoverymål		

	lydhørhet	og	lojalitet	Al	personens	mål	og	ønsker	for	livet	siX,	
	vektlegge	valgmuligheter,	likemannsarbeid	og	helhet		

		
4.	Samarbeidsrelasjoner		

	partnerskap	og	likeverd	

(Le	Bou(llier	mfl.,	2011)	



	
	

	
Brukere,	fagpersoner,	organisasjoner,	
kulturer,	system,	samfunn…	

	



Akt	sine	fremAdsvyer:	
•  Finne	gode	og	varige	
samarbeidspartnere	for	å	sikre	
tjenesteutvikling	basert	på	
brukernes	og	fagpersoners	
premisser	
•  TilreXelegge	for	arenaer	der	vi	
møtes	for	faglig	utveksling	
• Være	en	«systemuavhengig»	
stemme	



Bergen	2020	
•  «MI»	-	22	og	23	april	
	



	

	

Motiverende samtale.  

To dagers introduksjonskurs i Bergen 22-23.04.2020. 

 

 

 

 

Ved Fredrik Sylvester Jensen og Thomas Dahl Orø. 

 

Påmelding til fredrik@aktkompetanse.no 

Tlf. 99257363 



Bergen	2020	
•  «MI»	-	16	og	17	april	
•  «En	relasjonell	reise	i	rus	og	psykisk	
helse»	-	5	og	6	mai	
•  «Mentaliseringsbasert	terapi»	
2021	
«Recovery	Oslo»	
Sør	Afrika	-	solidaritetskonferanse?	



UBUNTU	

Allianser	og	relasjoner		
mellom	mennesker	

	


