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FORORD
Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS samarbeider om gjennomføring av nasjonale læringsnettverk for personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer. Målgruppen for læringsnettverkene er kommunenes helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. KS er prosjekteier i tett samarbeid med brukerorganisasjoner og aktuelle kompetansemiljø.
Visjon for denne satsingen er å gå fra «Hva er i veien med deg? - til «Hva er viktig for deg?» Ved
dette vil oppmerksomheten i tjenestene rettes mer mot brukerens ressurser og egne mål for mestring
av hverdagslivet, fremfor kun å tilby tradisjonelle hjelpetjenester.
Dette er sluttrapporten for læringsnettverket for psykisk helse og rus for Rogaland og Sunnhordland,
der målet har vært å høste erfaringer om et regionalt læringsnettverk med vekt på utvikling av
recoveryorienterte tjenester vil kunne føre oss nærmere visjonene for arbeidet og målene om bedre
samhandling og tjenester som i større grad fremmer bruker- og mestringsperspektivet.
Evalueringen av dette læringsnettverket i Rogaland og Sunnhordland er gode, og viser at et regionalt
nettverk med vekt på recoveryorienterte tjenester har brakt oss nærmere målene som er satt for satsingen på læringsnettverk.
KS vil takke alle som har deltatt i læringsnettverket, og spesielt den lokale prosjektgruppen og koordinator, Ingve Kindervaag. Dere har sørget for god lokal forankring, engasjement og bidratt til at
mange av tiltakene som er iverksatt vil bli videreført.

Oslo, 23.3.18

—————————————————
Åse L. Snåre,
Avdelingsdirektør, KS
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SAMMENDRAG
Læringsnettverkets oppdrag har vært etablering og drift av KS læringsnettverk psykisk helse og rus
for Rogaland og Sunnhordland. Varighet for prosjektet har vært fra april 2016 til utgangen av 2017.
Fokus har vært brukere med psykiske problemer og / eller rusproblemer. Visjonen er å snu tenkingen
fra ”Hva er i veien med deg?” til ”Hva er viktig for deg?”, med vekt på utvidet bruk av erfaringskompetanse og en bedre samhandling mellom tjenestene - lagbygging rundt den enkelte som trenger
hjelp.
Satsingen har et mål om deltakelse fra brukere og brukerorganisasjoner. KS har derfor samarbeidet
tett med brukerorganisasjonene Mental Helse, RIO (rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og LPP
(Landsforeningen for pårørende). Brukerrepresentanter er aktivt involvert i de fleste forbedringsteamene i kommunene og i prosjekt-/ressursgruppe og arbeidsutvalg.
For å sikre forankring i sentrale fagmiljø, har KS samarbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for
psykisk helsearbeid i kommunene (heretter: NAPHA). Kompetansesenter for rusmiddelforskning,
Helse Stavanger (heretter: KorFor), Kompetansesenter Rus, region vest Stavanger (heretter: KoRus
vest Stavanger), samt Fylkesmannen i Rogaland. Det har vært knyttet 25% stilling for lokal koordinator til prosjektet.
Recovery er valgt som særskilt fokus for å nå den visjonen og målsettingen som gjelder for læringsnettverkene. Rogalandsregionen er valgt fordi de er kommet relativt langt i forhold til andre regioner
med å ha recovery som grunnlag for tjenestene i kommuner og helseforetak.
Prosjekt-/ressursgruppen og arbeidsutvalget har vært sammensatt med representanter fra KS, Fylkesmannen i Rogaland, NAPHA, KorFor, KoRus vest Stavanger, Mental Helse, RIO, LPP, Helse
Stavanger HF og Helse Fonna HF, samt fra fire av de deltakende kommunene. Det er i fellesskap
utviklet et recoverybasert verdigrunnlag for tjenestene (vedlegg 10).
Prosjektgruppen har stått for planlegging og gjennomføring av fire samlinger i nettverket, gjennomføring av opplæring for ansatte i alle deltakerkommunene i Feedback Informerte Tjenester (FIT),
møter med kommunale ledere og kommuneoverleger, samt oppfølging av kommuner mellom samlingene ved deltakelse i fag-/inspirasjonsdager, møter med forbedringsteam og ved råd og veiledning
via mail og telefonkontakt.
Læringsnettverket har hatt følgende hovedmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styrke brukerperspektivet og recovery som faglig ståsted i tjenestene
Forståelse av god samhandling mellom brukermiljøer, kommune og helseforetak
Utvikling av modeller for pasientforløp innad i kommunene og mellom forvaltningsnivåene
Relasjons- og samhandlingskompetanse
Styrke brukerens deltagelse og opplevelse av mestring
Forbedringskompetanse - metoder og praktiske verktøy i kvalitetsforbedring
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7. Kunnskapsbasert praksis – hva vet vi om hva som virker?
8. Innovasjon og tjenestedesign
9. Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere
Læringsnettverket har hatt deltagelse fra 15 kommuner - 13 fra Rogaland og 2 fra Hordaland. Erfaringene fra læringsnettverket viser at kommunene er svært forskjellige – både med tanke på størrelse, organisering av tjenestene, demografi, faglige ressurser, samarbeid med de distriktspsykiatriske
sentrene (heretter: DPS), og bruk av erfaringskompetanse. De fleste kommunene ser behov for en
styrking av brukerperspektivet i tjenestene, samt en bedring av samhandlingen mellom ulike tjenesteområder internt i kommunen og med spesialisthelsetjenestene, fastlegene og brukerorganisjonene.
Gjennom læringsnettverket har alle kommunene etter hvert ansatt personer med erfaringskompetanse via tilskudd fra Fylkesmannen. Flere kommuner er i gang med forbedringstiltak som i større grad
er brukerstyrt, samt å bedre samhandlingen mellom tjenestene, med utgangspunkt i hva som er viktig og nyttig for den enkelte bruker.

For god kommunikasjon, har KS opprettet en facebookgruppe for KS læringsnettverk 2016-2020:
https://www.facebook.com/groups/317696125278123/. Der
er det lagt ut en del artikler, fagstoff og aktuelle saker. NAPHA og KoRus vest Stavanger har skrevet flere artikler med
utgangspunkt i læringsnettverket og de ulike nettverkssamlingene.
I samarbeid med Sanden:Media, ble det i anledning lanseringen KS`s FoU-rapport: «Insentiver for
god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid», laget en filmen om samhandling innen
psykisk helse og rusarbeid: «Brukeren er vi felles om». Filmen ligger på YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=o1LWTlb5DNY&sns=fb

1. PROSJEKTDIREKTIV OG OVERORDNEDE MÅL
Bakgrunn for læringsnettverket
Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og KS samarbeider om gjennomføring av nasjonale læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp for personer med kroniske sykdommer/eldre
pasienter, samt for personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer. Målgruppen for læringsnettverkene er kommunenes helse- og omsorgstjeneste, og spesialisthelsetjenesten. Gode pasientforløp med koordinerte og trygge tjenester, er av stor betydning for personer med psykiske
vansker og/eller rusmiddelavhengighet. Viser til vedlagt prosjektdirektiv (vedlegg 1).
Visjon: Fra «Hva er i veien med deg? - til «Hva er viktig for deg?»
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Oppmerksomheten i tjenestene rettes mot brukerens ressurser og egne mål for mestring av hverdagslivet, fremfor kun å tilby tradisjonelle hjelpetjenester. Stortingsmelding 29, «Morgendagens
omsorg», vektlegger dette perspektivet og vil stimulere tjenestene til å styrke brukerens mestringsevne.
Kultur for samarbeid samt systematikk i kommunikasjon og rutiner mellom enheter og nivåer i
tjenestene er viktige elementer i satsingen. Samarbeids-/tjenesteavtaler med helseforetakene er
viktige for pasientforløpene. Samarbeidende helseforetak må involveres i læringsnettverket.
Prosjektet er en videreføring etter en vellykket satsing i perioden 2013-2015.
Overordnede mål
• Brukere og pårørende har oppnådd økt kvalitet og innflytelse på tjenestene. Brukere og
pårørende involveres, og er sentrale i utformingen av tjenestetilbudet.
• Det lokale psykisk helse- og rusarbeidet har tatt i bruk kunnskapsbaserte modeller og
verktøy, oppnådd bedre samhandling innad i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Har tjenester som i større grad fremmer bruker- og mestringsperspektivet.
• Ledere og ansatte i deltakerkommunene har fått kunnskap om gode modeller og tiltak for
det lokalbaserte psykisk helse og rusarbeidet. De har deltatt i arbeidet med nye samhandlingstiltak i egen kommune og med spesialisthelsetjenesten og oppnådd kjennskap til tjenester som fremmer uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv.
• Ledere og ansatte i spesialisthelsetjenesten har fått kjennskap til modeller og verktøy som
gir mer tilgjengelige og tilrettelagte tilbud. Har bedre betingelser for tett og god samhandling med kommuner. Bedre koordinering og oversikt over eksisterende tilbud og har tatt i
bruk strategier for å styrke brukermedvirkning. Økt mulighet for bedre etterlevelse av faglige retningslinjer og veiledere.
• Politisk ledelse i deltagerkommunene og andre beslutningstakere vedrørende fremtidens
helsetjeneste har oppnådd bedre grunnlag for å ta de riktige beslutningene på både psykisk helse og rusfeltet.

2. BAKGRUNNEN FOR SATSINGEN
2.1. HVORFOR RECOVERY?
I februar 2016, ble det gjort vedtak i kompetansegruppen for psykisk helse og rus hos Fylkesmannen i Rogaland1 om å søke om deltakelse i KS sitt læringsnettverk innen psykisk helse og
rus. Søknaden ble innvilget av KS i april 2016 som et læringsnettverk med fokus på recovery i
tråd med overordnet målsetning for satsingen. Læringsnettverket skulle omfatte kommunene innen foretaksområdene til Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF.

1Samarbeidsorgan

mellom fylkesmannen i Rogaland, kommunene, helseforetakene/TSB, brukerorganisasjonene og kompetansemiljøene innen psykisk helse og rus i Rogaland.
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Flere kommuner i regionen hadde i lenger tid arbeidet med å gjøre tjenestene mer recoveryorienterte og hadde fått tilskudd fra fylkesmannen til å ansette medarbeidere med brukererfaring
som en del av denne satsingen.
Helseforetakene har også hatt samme verdifokus. Det ble fattet følgende vedtak i styret for
Helse Vest, sak 13516 - Mål for psykisk helsevern for 2017:
«Pasientane skal kunne medverke og ta medansvar for eigen behandling og aktivt medverke i
endring av tenestene. Tenestene må i samarbeid med pasientane kome fram til behandlingsopplegg som understøttar pasienten sine eigne mål og behov for livsmeistring. Ein «recovery» basert tilnærming tek utgangspunkt i pasienten sine eigne mål».
På grunnlag av dette ble det etablert et eget prosjekt i Helse Stavanger: Veiviserprosjektet med
sikte på utvikling av recoveryorienterte tjenester og en aktiv bruk av erfaringskompetanse gjennom opplæring av erfaringsmedarbeidere og likemenn og utvikling av recoverybaserte verktøy.
Prosjektet inngikk som en del av læringsnettverket.
Det har også over flere år vært et sterkt engasjement blant brukerorganisasjoner (RIO, Mental
Helse, A-larm, m.fl.) via ildsjeler blant mennesker med brukererfaring.
2.2 UTFORDRINGER FOR TJENESTENE I ROGALAND OG SUNNHORDLAND
Som i andre regioner, meldes det også i Rogaland/Sunnhordland om et mangelfullt organisert
hjelpetilbud, fragmenterte tjenester og mangel på ressurser - spesielt i form av personell med
nødvendig kompetanse.
Samhandlingen internt i kommuner, mellom kommuner (interkommunalt samarbeid), samarbeid
med spesialisthelsetjenestene/distriktspsykiatriske sentra og fastleger, framstår ofte som lite
smidig og lite tilrettelagt den enkelte sitt hjelpebehov.
De siste årene er dette i noen grad rettet opp gjennom en økt satsing på fagfeltet, lovendringer,
statlige reformer/opptrappingsplaner og veiledere. Det har likevel vist seg vanskelig å få satt den
nasjonale politikken på psykisk helse- og rusfeltet ut i livet slik at utøvende praksis i ønsket grad
samsvarer med nasjonale/politiske mål og føringer.
Hva er årsakene til at de nasjonale målene er vanskelige å oppnå? Prosjektgruppen mener at en
del av svaret ligger i grunnverdier og holdninger. På psykisk helse- og rusfeltet har grunnverdier
og holdninger vært preget av historiske tradisjoner/verdier og en del innarbeidede fordommer
overfor mennesker som sliter med psykiske lidelser og rusavhengighet - ofte basert på oppfatninger i befolkningen for øvrig. Dette er blitt opplevd som stigmatiserende og paternalistisk, og
at det er den enkelte sitt private/personlige ansvar/«skyld» når det oppstår psykiske helse- og
rusproblem.
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Det faglige fokuset har i hovedsak vært preget av diagnoser og behandling ut fra hva som feiler
den enkelte på grunnlag av en medisinsk/somatisk sykdomsmodell. Dette har trolig ført til at
hjelpetilbudet i noen grad er blitt opplevd som umyndiggjørende. Fag/fagfolk har i stor grad definert hva som vil være den beste hjelpen for den enkelte - uavhengig av den enkeltes opplevelse
av egen livssituasjon. Over tid kan dette ha ført til en avstand mellom hjelpeapparatet og den
som mottar hjelp og slik bidratt til at en ønsket endring er uteblitt.
Det tar lenger tid å endre verdier og holdninger enn å gjøre strukturelle endringer. En utvikling
som går i retning av recovery vil ventelig medvirke til en ønsket endring.
2.3 ETABLERING AV KS´ RECOVERY LÆRINGSNETTVERK
I løpet av mai 2016, utarbeidet KS i samarbeid med den lokale arbeidsgruppen forslag til utlysing
som ble formidlet til alle kommunene i Rogaland, samt Hordalandskommunene i Helse Fonna.
For å ivareta det lokale engasjementet rundt recovery, ble det nedsatt en bredt sammensatt prosjekt-/
ressursgruppe. Prosjekt-/ressursgruppen og arbeidsutvalget (AU) ble sammensatt med 50/50 representasjon av deltakere med bakgrunn i fag- eller erfaringskompetanse fra de involverte bruker-organisasjonene, kommunene og helseforetakene. NAV Rogaland ble også invitert til å delta i prosjektgruppen, men møtte ikke.
Deltakere i prosjektgruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tor Arne Riskedal, erfaringskonsulent i Time kommune
Victoria Kyllevik Gravdal, erfaringskonsulent i Sola kommune (AU)
Karl Olaf Sundfør, Mental Helse/RIO fra mars 2017 (AU)
Arnhild Ottesen, LPP Rogaland
Pål Berger, RIO/Recovery Kompetanse A/S fra mars 2017 (AU)
Bernt Netland, ruskonsulent i Helse Fonna HF
Inger Kari Nerheim, Helse Stavanger HF (AU)
Inger Eide Robertson, KoRus vest Stavanger fra 1. september 2017
Steinar Trefjord, rådgiver i Sandnes kommune (AU)
Synnøve Vea Fredly, avdelingsleder i Karmøy kommune
Espen Enoksen, leder for KorFor
Ellen Helene Aarre, rådgiver hos fylkesmannen i Rogaland
Arve Almvik, faglig rådgiver i Napha
Olav Elvemo, prosjektleder KS og Risten Lango, konsulent KS
Ingve Kindervaag, lokal koordinator KoRus/KS fra 1. september 2017 (AU)

2.4 DELTAKERKOMMUNENE
Søknader om deltakelse – opptak
Innen søknadsfristens utløp 15. september kom det inn 15 søknader. Følgende kommuner ble innvilget plass i læringsnettverket: Eigersund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sandnes, Stavanger, Sola, Rennesøy, Strand, Sauda, Haugesund og Karmøy. Fra Sunnhordland: Stord og Bømlo.
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I tillegg har flere kommuner tatt kontakt etter søknadsfristen, men fått avslag av plasshensyn.
For Rogaland utgjør kommune som deltar i læringsnettverket om lag 85% av befolkingen.
2.5 FORBEDRINGSTEAMENE - FORBEREDELSESSKRIV
Det ble i slutten av september sendt ut svarbrev med forberedelsesskriv, samt program for den første
samlingen i nettverket 18. og 19. oktober. I forberedelsesskrivet ble kommunene bedt om å opprette
forbedringsteam. Det ble beskrevet hvordan dette skal gjøres. Det ble også lagt opp til kartlegging
av tjenestene, samt forberedelser til første nettverkssamling.
Alle kommunene hadde opprettet forbedringsteam innen første nettverkssamling. Teamene hadde alt
fra 6 til 10 medlemmer med god fordeling mellom ulike faggrupper og etater. Alle som har hatt erfaringsmedarbeider(e) har hatt denne/disse med i temaet. Flere team har hatt deltakere med fra NAV
og det lokale DPS`et. En kommune hadde med fastlege i teamet og en kommunepsykolog.
Leder av forbedringsteamet har i de fleste tilfellene vært leder for kommunens psykisk helse- og rustjenester. Vedkommende har også vært kontaktperson. I et par kommuner har leder for forbedringsteamet vært delegert - gjerne til en fagleder.
Grad av forankring av deltakelsen i KS recovery læringsnettverk varierer noe mellom kommunene,
men alle har avklart deltakelsen med kommunens administrative ledelse (rådmann og kommunalsjef). Noen har også avklart deltakelsen i form av en politisk sak.
2.6 QUESTBACK - spørreundersøkelse
I samarbeid med Napha ble det utarbeidet en spørreundersøkelse som ble sendt til kommunene i forbindelse med forberedelsesskrivet. Formålet med denne var at kommunene skulle kartlegge «her og
nå»-situasjonen innen psykisk helse- og rusarbeidet med tanke på å kunne måle/dokumentere endringer etter gjennomført læringsnettverk. Vedlagt er en oppsummering av svarene som ble gitt på de
ulike spørsmålene (vedlegg 2).

3. FAGLIG TILNÆRMING
3.1 DEFINISJONER PÅ RECOVERY
Fokus på sykdom og diagnoser - «hva er i veien deg» - er byttet ut
med fokus på den enkelte sin personlige opplevelse av sin situasjon
og at dette danner utgangspunktet for den enkelte sin recoveryprosess, «Hva er viktig for deg?»
Målet med læringsnettverket er å utvikle tjenestene i kommunene og samhandlingen med spesialisthelsetjenestene - i tråd med denne
visjonen. Sentralt i en slik utvidet tilnærming er den enkelte sin samlede livskvalitet.
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Innen psykisk helse har ordet «recovery» to betydninger:
1) Klinisk recovery eller tilfriskning - når noen blir frisk etter behandling av en lidelse og ikke lenger opplever symptomer på lidelsen.
2) Personlig recovery/tilfriskning - å oppnå et liv det er verdt å leve - uten nødvendigvis å oppnå klinisk recovery. Bygge et liv som er tilfredsstillende, gir mening og oppleves som verdifullt.
I læringsnettverket er følgende definisjon lagt til grunn:
«Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål
og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og
fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny
mening og innsikt i eget liv”. (Anthony 1993)
Pasient/bruker som er i en recoveryprosess har ofte fire «arbeidsoppgaver»:
a) å utvikle en positiv identitet
b) å ramme inn den «psykiske sykdommen»
c) å ta personlig ansvar
d) å utvikle verdsatte sosiale roller (Leamy et.al. 2008)
Alle aktører innen rus- og psykisk helse kan bidra i å støtte opp om disse arbeidsoppgavene.
I forbindelse med læringsnettverket, er det utarbeidet følgende verdigrunnlag:
tilhørighet og tilknytning – håp og optimisme – identitet og egenverd – mening og mestring – selvstendighet og sjølråderett. (jf. felles verdigrunnlag - kapittel 3.4 og vedlegg 10)
3.2 BRUKERFOKUS - ERFARINGSKOMPETANSE
Særlig de senere årene er det kommet en stadig sterkere erkjennelse av at personer med erfaringer
fra å ha hatt en psykisk helse- og/eller ruslidelse, og som er i en bedringsprosess, kan gi verdifull
kunnskap i utvikling av mer recoveryorienterte tjenester.
I tillegg til forsknings- og evidensbasert kunnskap, er
brukernes erfaringsbaserte kunnskap i økende grad vurdert som både nyttig og nødvendig for å utvikle og kvalitetssikre tjenestene. Mange steder har talsmenn for brukerne blitt innarbeidet i tjenestestrukturer på ulike måter,
og noen er også ansatt i tjenestene med sin egen brukererfaring som viktigste kompetanse.
Nasjonale myndigheter har tatt konsekvensene av dette og gjort det mulig for kommunene via fylkesmennene å søke om tilskuddsmidler til å ansette medarbeidere med erfaringskompetanse.
Kommunene i KS`recovery læringsnettverk har vært særlig aktive med å benytte denne ordningen.
Det gjengis mange eksempler på at erfaringskompetanse blir tillagt like mye vekt som faglig
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kompetanse fra den som trenger hjelp, og at en person med erfaringskompetanse gjerne oppnår
lettere kontakt med og tillit hos den som trenger hjelp. Vi har sett flere eksempler på at å ansette
en person med erfaringskompetanse gir en ny forståelse og tilnærming i arbeidet - også for medarbeidere og kollegaer. En blir nødt til å bearbeide egne holdninger. Det rapporteres om en
«vinn/vinn»-situasjon både for den ansatte med erfaringskompetanse og for arbeidsplassen.
Ved oppstarten av KS`recovery læringsnettverk hadde 11 av de 15 kommunene benyttet seg av denne ordningen til å opprette slike stillinger. Ved avslutningen av læringsnettverket hadde alle kommunene benyttet seg av ordningen. Noen stillinger har likevel blitt inndratt i budsjettene for 2018
ved omgjøring av slike stillinger fra å være finansiert ved hjelp av statlig tilskudd til å bli faste stillinger finansiert over kommunens eget budsjett.
3.3 SAMHANDLING - LAGBYGGING
En av utfordringene innen psykisk helse- og rusarbeid i kommuner og spesialisthelsetjenesten er
bedre samhandling og samarbeid rundt den enkelte
som mottar hjelp. Det har lenge vært et problem at
særlig personer som trenger langvarige og ofte
samtidige tjenester fra både egen kommune og
spesialisthelsetjeneste/TSB i liten grad får samordnet sine tjenester. I verste fall innbærer dette at
tjenestene motarbeider hverandre og skaper mye
oppgitthet og frustrasjon hos den som søker hjelp.
For å motvirke fragmenterte tjenester og bedre
samhandling - både internt i kommuner og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten/TSB - har
det de siste årene blitt gjort strukturelle grep fra statlige myndigheters side. Jf. samhandlingsreformen og samhandlingsavtaler mellom helseforetakene og kommunene.

I tillegg foreligger frivillige del-/underavtaler (eks. Delavtale 2a mellom Helse Stavanger og
kommunene) og lokalbaserte samarbeidsavtaler (eks. Jæren DPS og kommunene).
Erfaringer fra KS`recovery læringsnettverk er at de lovpålagte regionale samhandlingsavtalene mellom helseforetakene og kommunene er lite kjent på grasrotnivå og i liten grad implementert. Det
virker som at strukturelle tiltak i form av samhandling- og/eller samarbeidsavtaler har liten gjenklang som et nyttig virkemiddel for å bedre samarbeidet omkring den enkelte som
ønsker/trenger hjelp.
I de tilfellene der det foreligger lokale samarbeidsavtaler, er
mange strukturelle samarbeidsformer og gode tiltak skissert
og fungerer etter måten godt. Å ha gode rutiner og beskrivel!12

ser av samarbeidet er derfor både ønskelig og trolig nødvendig.
Gjennom læringsnettverket har vi likevel fått bekreftet at det er andre forhold som er minst like viktig med tanke på samhandling og samarbeid. Det kan virke som at kulturelle forskjeller, verdibaserte
ulikheter og tradisjoner, betyr minst like mye for mangel på samhandling og samarbeid mellom
kommunene og spesialisthelsetjenestene enn strukturelle ulikheter og organisatorisk tilknytning.
3.4 FELLES VERDIGRUNNLAG - HVORFOR?
Ved oppstart av KS`recovery læringsnettverk var det et uttalt mål at det skulle utarbeides noen
grunnleggende pilarer for hva det innebærer å gi recoveryorienterte tjenester. Det er gode erfaringer
med dette fra andre tilsvarende læringsnettverk for barn og unge. Skal en oppnå varige endringer i
recoveryorientert retning, er det en styrke jo flere det er som tar del i denne endringen.
Forskning viser at implementering som har fokus på de
grunnleggende verdiene i recovery, i større grad enn strukturelle og organisatoriske endringer bidrar til en praksisendring som gjør at folk opplever bedring. Turid Møller Olsø,
NAPHA, https://www.napha.no/content/21688/Hvordan-lykkes-med-aimplementere-recoverypraksiser.

Det ble startet en prosess med tanke på å utarbeide pilarer
for recoveryorienterte tjenester. Den lokale prosjekt-/ressursgruppen var ansvarlig for arbeidet i lag med de involverte kommunene gjennom høringer og innspill.

For brukerne har de direkte møtene med
tjenesteutøvere større betydning for deres opplevelse
av bedring enn strukturelle og organisatoriske
endringer som er tenkt å understøtte mer recoveryorienterte praksiser.

Prosessen endte opp med et sett av grunnverdier som ble
lagt frem og fikk full tilslutning på den siste nettverkssamlingen 21. og 22. november 2017. Grunnverdiene er gjengitt og trykket opp i et hefte (vedlegg 10) som er spredd i regionen. I heftet er
grunnverdiene beskrevet; hva de innebærer og hva som er særlig viktig for den som ønsker hjelp/
søker hjelp, pårørende, ansatte, ledere og politikere som ønsker å legge disse verdiene til grunn.
3.5 MÅLEVERKTØY OG HJELPEMIDLER
Et formål med KS´recovery læringsnettverk er å bidra til at det blir tatt i bruk kunnskapsbaserte
modeller og verktøy for det lokale psykisk helse – og rusarbeidet i deltakerkommunene. Eksempel på dette er KOSTRA og IPLOS som pålegger alle norske kommuner å registere ulike opplysninger på personer som blir innvilget helse- og omsorgstjenester.

Brukerplan
Samtlige Kommuner i KS`recovery læringsnettverk benytter kartleggingsverktøyet BrukerPlan.
BrukerPlan er utviklet av Helse Fonna, IRIS og KORFOR og er godkjent av Datatilsynet for
kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester. BrukerPlan er et nasjonalt kartleggingsverktøy som baserer seg på kunnskap og vurderinger basert på skjønn hos fagpersonell i kom-
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munene (psykisk helse og rustjenester, fastleger, barnevern og NAV) for å kartlegge situasjonen
blant befolkning som mottar psykisk helse og rustjenester.
Intervjuguide
Tidlig i læringsnettverket ble det uttrykt behov mellom kommunene for å få et hjelpemiddel som
kunne benyttes til å gjennomføre recoverybaserte samtaler. Sentralt for et slik verktøy er å få direkte
tilbakemelding fra den som mottar tjenester på hvordan hjelpen oppleves. Å oppnå tillit og en god
relasjon er sentralt i recoverystøttende arbeid slik at hjelpen kan tilpasses den enkeltes behov. Utgangspunkt for kartleggingen av behov, er den enkelte sine egne beskrivelser og opplevelser av dette
behovet. Prosjektgruppen fikk på bakgrunn av dette utarbeidet en intervjuguide som en del av kommunene har benyttet.
FIT-opplæring
Samtaleverktøyet Feedback Informerte Tjenester (FIT) er abefalt for å arbeide med recovery på individnivå. FIT gir tilbakemelding på endring hos brukeren, og
hvordan brukeren opplever møtet/samtalen.
• Et system som fremmer brukermedvirkning
• Et verktøy for kvalitetssikring
• Et system som hjelper oss å måle resultater og fremmer
effektivitet
FIT er en omfattende arbeidsform som krever investeringer i
form av nettbrett, kjøp av programvare og opplæring. Noen kommuner vegrer seg for å ta dette i
bruk fullt ut. Det er likevel flere av kommunene i KS`recovery læringsnettverket som har, eller er i
ferd med å innarbeide dette systemet.
Våren 2017 ble det gjennomført grunnopplæring for alle kommunene i FIT med 2 dagskurs - ett for
kommunenen i Sør-Rogaland (Helse Stavanger), og ett for kommunene i nord-Rogaland/Sunnhordland (Helse Fonna) - hver med om lag 35 deltakere.
Foredragsholder var Birgit Valla, psykologspesialist og leder for psykisk helse og rus i Stange kommune - «Stangehjelpa» - som har vært en foregangskommune med innføring av FIT.

Tema for opplæringen:
• Hvorfor benytte seg av Feedback Informerte tjenester (FIT)
• Hvordan bruker man tilbakemeldingsskalaene ORS/SRS i daglig arbeid, inkl. bruk av datasystem
• Implementering i virksomheten - ledelse
Deltagerne skal etter denne opplæringen kunne bruke tilbakemeldingsskalaene i sitt daglige arbeid
og ha kunnskap om viktige faktorer for vellykket innføring i egen tjeneste/prosjekt.
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31. oktober 2017 ble det gjennomført et dagskurs i Stavanger for å følge opp denne opplæringen av
kommuner som har besluttet å innføre FIT. Det var 30 deltakere. Psykolog Nils Arne Kvernhaug, til
daglig kommunepsykolog i Sørum kommune stod for denne opplæringen.
Hva er viktig for deg?» - skjema
Et noe enklere og rimeligere verktøy er
skjemaet: «Hva er viktig for deg?». Dette kalles også
for Pasient Spesifikk Funksjons Skala (PSFS) og er et
verktøy for funksjonsvurdering. Her stilles det kun ett
spørsmål: «Hva er viktig for deg?». Dette spørsmålet
brukes så til å lage leddene i måleverktøyet. Skjemaet
består av åpne tekstbokser og en skåringsskala fra 1 til
10. Dette er et godt verktøy for få frem brukerens
egne verdier og mål og er derfor godt egnet for å
fremme recovery.
Veiviseren og verktøykassa
Veiviserprosjektet i Helse Stavanger har utviklet recoverybaserte verktøy som er i bruk i noen samarbeidende kommuner. Verktøyet omfatter en utviklingsplan (Veiviseren) til bruk for den enkelte
med psykiske vansker, evt. sammen med en hjelper. Det er også en Verktøykasse om hva en kan gjøre ved større psykiske utfordringer eller avhengighetsproblemer. Den omfatter hvordan en kan gjenkjenne forvarsler om krise og en plan for hva som skal gjøres dersom det oppstår en slik situasjon
(kriseplan).

4. KOMMUNENES FORBEDRINGSOMRÅDER
4.1 FORBEDRINGSOMRÅDER OG MÅL
Som en oppfølging av kartlegging av «her og nå»-situasjonen ved oppstart av KS`recovery læringsnettverk (jf. kap. 2.6 - Questback), ble kommunene bedt om å formulere områder de hadde valgt for
forbedrings-/utviklingsarbeidet, samt målene de hadde satt. Dette ble gjort som forberedelse til nettverkssamling 2 (februar 2017). Vedlagt er en skjematisk oppstilling av dette (vedlegg 3).
I hvilken grad den enkelte kommune har maktet å gjennomføre oppsatte mål er det i første rekke
kommunen selv som må ta stilling til ved intern evaluering. Vel ett år etter at kartleggingen ble
gjennomført er det ikke å forvente at alle har klart å gjennomføre alt de har satt seg fore. Dette vil
trolig ta lenger tid og må arbeides videre med.
Kapittel 7 - EVALUERING, viser se at en del er gjennomført og at en del satt i gang med sikte på
gjennomføring.
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4.2 BRUK AV ERFARINGSKOMPETANSE - HOLDNINGSARBEID
Torsdag 2. november 2017 arrangerte læringsnettverket i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland
en fagdag med tittelen: «Erfaringskompetanse og lokalt psykisk helsearbeid». Målgruppe for samlingen var kommunalsjefer for helse og omsorg, ledere for psykisk helse- og/eller rusarbeidet, ansatt
med brukererfaring og leder for forbedringsteamet i kommunene som er med i KS´recovery læringsnettverk. Det var 39 deltakere på samlingen.
Tema for samlingen var rammevilkår for bruk av erfaringskompetanse og hvordan kommunene kan
gjør best nytte av denne.
I forbindelse med Veiviserprosjektet (Helse Stavanger HF), tilbys opplæring av erfaringskonsulenter
med sikte på ansettelse i kommuner og helseforetak. Det er ønsket et nærmere samarbeid med
kommunene om denne opplæringen.
I samme regi er det opprettet en arbeidsgruppe som vil lage retningslinjer for rekruttering, utvelgelse, kvalifikasjoner, stillingshjemler, lønn og andre viktige aspekter ved slike stillinger.
Det synes å være overveiende gode erfaringer med bruk av erfaringskompetanse både i kommuner
og i helseforetak i regionen - særlig etter som en har lagt bak seg noe prøving og feiling og har opparbeidet seg erfaring. Forhold som blir trukket frem som viktige er:
• Ansettelse på ordinær måte - med samme rettigheter og plikter som andre.
• Utarbeide stillingsbeskrivelse som i noen grad tilpasses den som får stillingen - ut fra personlige egenskaper og forutsetninger.
• Fortrinnsvis 100% stilling som gjør det mulig å ivareta et forsørgeransvar - bør kunne
tilpasses individuelle ønsker/behov.
• Verdsetting av den enkeltes kompetanse på linje med annen fagkompetanse.
• Sikre at den enkelte blir inkludert i arbeidsfellesskapet og føler seg akseptert. Det bør
være gjennomført internopplæring om bruk av ansatte med erfaringskompetanse - holdningsendring.
• Sikre veiledning for den som ansettes - det bør vurderes å opprette faste veiledningsgrupper for erfaringskonsulenter.
• Eventuelle tilbakefall behandles som øvrig sykefravær.
Det fremkom følgende forbedringsområder:
• Finne en felles, beskyttet tittel for slike stillinger.
• Samarbeide med NAV om finansiering av utdanning som kvalifiserer til slike stillinger.
Her Kan MB utdanning i Bergen være et eksempel/utgangspunkt, men det kan tenkes
andre modeller tilpasset mellom NAV/Helseforetak og kommuner.
• Utarbeide en felles stillingsbeskrivelse/mal.
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• Tilbud om opplæring for arbeidssteder som skal ansette personer med erfaringskompetanse. Samarbeid Veiviserprosjektet - kommunene? Evt. utvikling av et Recovery ressurssenter.
Noen kommuner har gitt internopplæring til egne ansatte der det er opprettet stillinger for personer
med erfaringskompetanse. Et eksempel på dette Sandnes kommune som har gjennomført eget opplæringsprogram for ansatte innen psykisk helse og rusarbeid - «Recovery i Mestringsenheten».
For øvrig vises til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse når det gjelder veiledning om bruk av erfaringskompetanse.
4.3 SAMARBEID MED SPESIALISTHELSETJENESTENE
Av alle 15 kommunene som har deltatt i KS`recovery læringsnettverk, har 7 kommuner oppgitt at de
har hatt medlemmer i forbedringsteamet fra helseforetak/distriktspsykiatriske sentra (DPS) i hovedsak med 1 representant.
Mange har i kartleggingen av status og behov gitt uttrykk for at de ønsker å utvide/styrke samarbeidet, særlig med de lokal DPS`ene. Det er flere gode eksempel på at dette samarbeidet fungerer godt
rundt ulike tiltak og enkeltpersoner i form av individuell plan (IP), brukerstyrte senger, ansvarsgruppemøter, ACT/OBS-team, m.m. Vi har likevel fått belyst at det fortsatt er mangler i samarbeidet. Motsetninger mellom et mer tradisjonell medisinsk paradigme - «ekspertrollen» og en mer
recoveryorientert tilnærming, vanskeliggjør nok et samarbeid.
Utvikling av en mer felles kultur gjennom opplæring i verdier og holdninger, vil trolig motvirke
strukturelle forskjeller og skape et bedre klima for lokalt samarbeid.
I tilbakemelding fra kommunene om mål og områder for forbedringsarbeidet, har fire kommuner
oppgitt bedre/utvidet samarbeid med det lokale DPS som et av sine forbedringsområder.
Deltakerlistene fra helseforetakene på nettverkssamlingene, viser at det er relativt få deltakere fra
lokale DPS.
Innen foretaksområdene til Helse Stavanger og Helse Fonna
foreligger det en lokal samarbeidsavtale mellom Jæren Distriktspsykiatriske Senter (JDPS) og kommunene Hå, Klepp,
Time og Gjesdal. Utover dette foreligger det noen samarbeidsavtaler som ikke er ajourført, samt en intensjonsavtale
om nærmere samarbeid (Dalane-regionen) utarbeidet som
følge av deltakelsen i læringsnettverket. Jf. for øvrig kapittel
3.3 - «Samhandling - lagbygging».
Mellom Helse Stavanger HF og kommunene foreligger det en egen delavtale (Delavtale 2a) som
regulerer samarbeidet. I tilknytning til denne er det oppnevnt et fagråd som består av like mange re!17

presentanter fra helseforetak som fra kommunene. Fagrådet sitt mandat er å arbeide for implementering av Samhandlingsavtalen og delavtale 2a og bistå med å utvikle samhandling og opplæring i
kommunene og helseforetaket.
Representanter fra læringsnettverket sin prosjektgruoppe, deltok 6. juni 2017 i møte med fagrådet
med tanke på å drøfte lokalt psykisk helse- og rusarbeid og gi innspill til revisjon av delavtale 2a
som skal foregå i 2018.
Innspill fra prosjektgruppa:
a)
b)
c)
d)
e)

Det bør utvikles et mer felles recoverybasert verdigrunnlag i regionen.
Utvikle mer felles arenaer for opplæring og kompetanseutvikling - opplæringssentra.
Utvikle flere samarbeidstiltak - gjerne i samarbeid med frivillige lag/foreninger og andre.
Det bør bli mer bruk av lokale samarbeidsavtaler mellom kommuner og tilhørende DPS.
Bedre samordning av planer mellom helseforetak og kommuner innen psykisk helse og rus
- om mulig mer bruk av felles overordnede planer.

Særlig kommunene i distriktene har problem med å få til et godt samarbeid med de lokale DPS´ene
som følge geografiske forhold og avstand. Disse kommunene har uttrykt et ønske om et nærmere og
mer formalisert samarbeid - i form av en lokal samarbeidsavtale.
Prosjektleder og lokal koordinator møtte onsdag 19. april 2017 en prosjektgruppe oppnevnt av Helse
Vest for rullering av den regionale planen for psykisk helse i Helse Vest (2011-2015). Punktene over
ble også gitt som innspill i dette møtet.
4.4 SAMARBEID MED FASTLEGER
Mange kommuner opplever fastlegen sin rolle innen lokalt psykisk helse og rusarbeid som uklar.
Dette bidrar til at det er vanskelig å få til et gjensidig forpliktende samarbeid. Ikke minst gjelder dette kommuner der fastlegen ofte er organisert i private foretak (legesentra). Hvordan samarbeidet videreutvikles til beste for den som søker/trenger hjelp, er et av forbedringsområdene som har vært
tematisert i læringsnettverket.
15. november 2017, var representanter fra læringsnettverket og fylkesmannen i møte med Samfunnsmedisinsk forum i Sør-Rogaland for å informere om læringsnettverket og for å drøfte fastlegen
sin rolle i lokalt psykisk helsearbeid.
Her følger en oppsummering fra møtet:
Fastlegen er ofte den som har mest kontinuitet i oppfølging av personer med psykisk helse- og rusvansker over tid. KOPF-begrepet benyttes av mange leger: Personlig lege over tid.
Det er mange personer som har «kompliserte liv» med mange hjelpere rundt seg. Det er derfor viktig
med en felles og meningsfull forståelse av hvor en vil hen. Kan vi få til «operative verktøy» hvor det
lages strategier for den enkelte pasient?
!18

Det er først og fremst viktig å ha en konsensus om hva det er fastlegene kan gjøre som ikke andre
kan gjøre. Oppgavene bør sorteres bedre med formål om hvordan fastlegeressursen kan benyttes
best mulig. «Få med fastlegene når fastlegen har en jobb å gjøre» - vi trenger gode, strukturerte møter (for eksempel ansvarsgruppe- eller samarbeidsmøter). Det er mulig for pasienter å bestille time
hos fastlege sammen med ansatte fra f.eks. psykisk helse og rustjenestene for å ta opp/gjennomgå
konkrete problemstillinger. Fastlegen har ofte en viktig rolle som en som kan «trykker på startknappen» (henvise).
Fastlegen har en krevende arbeidshverdag med stadig flere oppgaver fordelt på flere områder. Dette
påvirker muligheten til samarbeid. Samtidig kan det være en årsak til å se om oppgaver kan gjøres
av andre for å avlaste fastlegen. Forventningene til hva fastlegen kan gjøre må avstemmes med hva
som er realistisk. Det samme gjelder fastlegens forventninger til andre. Det er også kapasitetsutfordringer i de kommunale tjenestene. I dette er oppdatert informasjon viktig. Å gjøre slik informasjon
lett tilgjengelig er en utfordring, men kan være en felles (prosjekt)oppgave.
Kommunelegenes samhandlingsutvalg kan være en arena for å utvikle informasjon og samarbeidspraksis. Dedikerte leger bør delta og kommunene bør legge bedre til rette for å få legene med på flere slike samhandlingsarenaer. Fastlegene har i tillegg sine egne fellesskap og møter, i mindre grupper. Det er mulig for andre også å komme inn der for å gi info i mindre grupper. Dette er en arena
som kan nyttes bedre og oftere til å utvikle helhetlig behandling og tjenester og effektiv samarbeid.
Noen hevder at samarbeid på systemnivå ikke oppleves som meningsfylt for private fastleger, mens
andre hevder at private fastleger tvert om opplever slike møter som meningsfulle. Det pekes på at
det er enklere i kommuner der legene er kommunalt ansatte. Fastlegene taper ikke penger på samarbeidsmøter knyttet til pasienter. Dialogmeldinger (e-melding) fremheves som nyttig, men systemet
krever god kunnskap og gode rutiner for alle involverte.
Det bør tilstrebes å utarbeide en samlet oversikt over alle frivillige tilbud som finnes i en kommune
og at disse gjøres lett tilgjengelige både for fastlegene og annet helsepersonell. Det må gjerne opprettes ett telefonnummer som fastlegen kan henvende seg for å få oversikt over dette tilbudet.
Det deltar få leger i forbedringsteamene og det bør derfor drøftes andre former for samarbeid med
fastlegene om læringsnettverket. En måte å gjøre dette på, kan være å la fastlegene ha et eget forbedringsteam i nettverket. Disse kan velges fra og rapportere til utvalg som for eksempel Kommunelegenes samhandlingsutvalg, samtidig som de kan være en støtte for de andre forbedringsteamene i
nettverket.
4.5 SAMARBEID MED KOMPETANSEMILJØENE
Det er ønskelig med en nærmere avklaring av hva KS og kommunene i læringsnettverket kan forvente av støtte og veiledning fra kompetansemiljøene. Det kan virke som om oppdragsbrevene tolkes ulikt, og som følge av dette setter noen av mye tid til samarbeidet og ønsker en sterk medvirkning, mens andre forventer å få betalt for innsatsen.
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På tross av dette har etablering og drift av KS`recovery læringsnettverk foregått i et nært samarbeid
mellom ulike kompetansemiljø. Koordinering og sekretariat for nettverket har vært KoRus vest
Stavanger. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KorFor) har hatt en
sentral rolle i forbindelse med evalueringen. I tillegg har Napha spilt en sentral rolle i utviklingen og
gjennomføringen av læringsnettverket. Disse tre har alle deltatt aktivt i læringsnettverket sin prosjektgruppe.
Andre kompetansemiljø som har deltatt har vært Høgskulen på Vestlandet og FOUSAM som er en
felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna HF, Høgskolen på Vestlandet og 18
kommuner.
Recovery Kompetanse a/s er et privat foretak som er etablert av personer med brukererfaring og
medvirkning i brukerorganisasjoner. Foretaket har deltatt aktivt med sin erfaringskompetanse både i
læringsnettverket sin prosjektgruppe, med opplæring av erfaringskonsulenter/likemenn og på fagdager i kommunene.
Flere brukerorganisasjoner tilbyr også kurs og veiledning for både brukere og ansatte i kommuner
og helseforetak. Spesielt har samarbeidet med A-larm vært viktig i utviklingen av recovery i regionen.
Kompetansemiljøene har på ulike vis bidratt med sin fagkompetanse i prosjektgruppen, i nettverkssamlinger og ulike møter og oppfølging av kommunene i form av fagdager. Kompetansemiljøene
har bidratt med å etablere en kompetansebase med fagstoff i form av artikler og litteratur. Et godt
eksempel på dette er Napha sin nettside. Her er det også skrevet artikler med utgangspunkt i kommuner som er med i KS`recovery læringsnettverk og fra nettverkssamlingene.
KS har etablert egen nettside for læringsnettverkene der mye av artikler, fagstoff og litteratur er
formidlet: https://www.facebook.com/groups/317696125278123/.
Prosjektgruppen med sine medlemmer har utgjort en kompetanse- og ressursbase for formidling av
kunnskap om Recovery til kommunene i forbindelse med fag- og temadager.
Napha har utviklet et «pensum» med litteratur som kan benyttes for den som ønsker å lære mer om
Recovery: https://www.napha.no/search/?pageNumber=0&q=recovery
4.6 FRIVILLIG INNSATS
Norge er et godt land å bo i. Vi har høy levestandard, høy sysselsetting, høy grad av likestilling og
høy valgdeltakelse. Når vi som nasjon topper FNs levekårsstatistikk år etter år, skyldes ikke bare det
faktum at vi har en trygg og god økonomisk situasjon. Årsaken ligger også i at vi har et levende sivilsamfunn med en sterk og kraftfull ideell og frivillig sektor. (Inspirasjonshefte: «Samarbeid mellom frivillige og kommuner», KMD)
Norge er «verdensmester» i frivillig innsats. Ca. 60 % av befolkningen deltar (har utført frivillig
arbeid siste 12 mnd.). Bak hvert lønnet årsverk i ideell/frivillig sektor står det i overkant av 1.4
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frivillige årsverk. Ulønnet frivillig innsats
utgjør ca. 120.000 årsverk - i tillegg kommer all
dugnaden og frivilligheten som utføres utenfor
organisasjonene. Pårørendes innsats utgjør ca.
100 000 årsverk pr. år.
Det har vært en betydelig økning av frivillige
tilbud innen psykisk helse og rus i Rogaland mye i regi av brukerorganisasjonene. Det er nå
utarbeidet samlet oversikt over disse tilbudene
som er lagt ut på Helse Stavanger HF sine
nettsider.
Sentrale grunnverdier i recovery er opplevelse av mening og mestring, identitet og egenverd. I tillegg til arbeidslivet, realiseres mye av dette gjennom frivillig sektor. Gjennom KS`recovery læringsnettverk er det fokusert på hvor viktig frivillig sektor er for å kunne bygge opp under disse elementene i et menneskes liv - særlig for mennesker som sliter med psykiske helse- og rusvansker.
Frivillig sektor og hvordan kommuner kan bidra til at tilbud skapes og gjøres mest mulig tilgjengelige var eget tema i nettverkssamling 4.
Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet, er et samarbeid mellom Frivillighet
Norge, KS og HOD. Strategien skal bidra til å redusere ensomhet, øke frivilliges arbeid på helse- og
omsorgsfeltet og styrke systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner.
Behandling og oppfølging både i kommuner og spesialisthelsetjenesten som åpner veien for
mennesker inn i frivillige tilbud, er en viktig del av det å gi recoverystøttende tjenester.
For å sikre forutsigbare kår for frivillige lag og organisasjoner og for å trekke flere innbyggere inn i
frivillige aktiviteter, ble kommunene i læringsnettverket oppfordret om å etablere en kommunal
frivillighetspolitikk rettet mot psykisk helse og rusfeltet.
4.7 ORGANISERING, PLANARBEID OG RESSURSER
De fleste kommunene har etter hvert slått sammen psykisk helse- og rusarbeidet i en enhet. De fleste
har fire-årige handlingsplaner for det psykiske helse- og rusarbeidet hver for seg eller samlet. Som
følge av at psykisk helse- og rustjenestene i større eller mindre grad etter hvert blir organisert sammen, vurderer flere å utarbeide en samlet plan for psykisk helse- og rusarbeidet i kommunen. På sikt
bør det vurderes om kommunale planer for psykisk helse- og rusarbeid i større grad bør utarbeides
samlet for flere kommuner i et distrikt, eventuelt sammen med tilhørende DPS.
Erfaringene fra læringsnettverket viser at ressurssituasjonen innenfor psykisk helse- og rusarbeid i
deltakerkommunene varierer og blir fra en del kommuner beskrevet som begrenset og ikke tilstrekkelige i forhold til de utfordringene som kommunene står overfor.
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Etter gjennomføring av de statlige reformene for både psykisk helse og på rusfeltet er dette blitt noe
bedre, men ansvaret og oppgavene som er lagt på kommunene er også blitt mer omfattende. Kommunene er i større grad satt i førersetet for disse tjenestene og befolkningen sine helseutfordringer
og forventninger er også blitt mer sammensatte og komplekse. Alt dette innebærer fortsatt behov for
mer ressurser i form av stillinger, bedre organisering og krav til utvidet kompetanse.
På rusfeltet er tilgang på flere ressurser i stor grad knyttet opp til statlige tilskuddsordninger via fylkesmannen. Det er knyttet en del vilkår til disse ordningene og det innebærer en del administrasjon å
benytte tilskuddene. Særlig mindre kommuner kan ha mangel på kapasitet til å prioritere dette.

5. GJENNOMFØRING AV LÆRINGSNETTVERKET
5.1 ARBEID MELLOM NETTVERKSSAMLINGENE
Kommunene i KS`recovery læringsnettverk har etablert forbedringsteam (jf. kapittel 2.5). Ved oppstart av læringsnettverket ble alle kommunene oppfordret til å lage en møteplan. De fleste gjorde
dette basert på månedlige møter. Dersom en ser på evalueringen når det gjelder forberedelser til den
enkelte nettverkssamlingen, kan en få inntrykk av at aktiviteten har variert noe fra kommune til
kommune. En del har gitt uttrykk for at den daglige arbeidssituasjonen og aktivitetsnivået i kommunen for øvrig, har vanskeliggjort å prioritere satsingen.
Det har likevel vært god respons på konkrete oppgaver som er gitt fra prosjektgruppen. Særlig
gjelder dette forberedelsene til samling 2 (kafédialog) og arbeidet med det felles verdigrunnlaget.
For deltakerne i KS`recovery læringsnettverk er det etablert et kontaktnett via mail og pr. telefon
mellom ledere/kontaktperson i kommunenes forbedringsteam og læringsnettverket. Kontakten med
læringsnettverket og spredning av informasjon har som oftest vært formidlet av lokal koordinator,
men det er også utvekslet direkte kontakt med andre deltakere i prosjektgruppen og internt mellom
kommunene.
Den enkelte kommune er fulgt opp med råd og veiledning rundt aktuelle problemstillinger som er
meldt inn til prosjektledelsen.
Det er gjennomført fag-/inspirasjonsdager med kommuner og møter med forbedringsteam. Viser til
kapittel 5.4 for en oversikt over dette.
5.2 PROSJEKTMØTER OG NETTVERKSSAMLINGER
For etablering og sammensetning av KS`recovery læringsnettverk sin prosjektgruppe, se kapittel
2.5. Vedlagt er en oversikt som viser møter og saker som er avholdt i prosjektgruppen i perioden 15.
august 2016 til 19. februar 2018. De fleste møtene er avhold i Statens Hus i Stavanger i
samarbeid med fylkesmannen i Rogaland (vedlegg 4).
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Det er gjennomført fire nettverkssamlinger. Vedlagt er en skjematisk oversikt som viser samlingene
med tema og utdrag fra programmet (vedlegg 5). Når det gjelder evaluering av nettverkssamlingene
vises til kapittel 6.2.
5.3 KAFÈDIALOG
I den andre nettverkssamlingen ble det gjennomført en «kafèdialog». Dette er en metode for erfaringsutveksling rundt ulike spørsmål og utfordringer som fikk svært gode tilbakemeldinger. Mange
opplevde det som svært nyttig å drøfte ulike tema og utfordringer på tvers av kommunene.
Kommunene var bedt om å besvare spørsmål i forhold til status i arbeidet, hvilke forbedringsområder som er valgt ut, samt mål. Det ble lagt opp til en drøfting av utfordringer som den enkelte kommune ønsket å trekke frem. Disse var beskrevet i et eget skjema.
For hver «bordsetning» ble det skrevet referat på egne ark for dette formålet. Referatene ble samlet
inn og er formidlet til alle kommunene med tanke på det videre forbedringsarbeidet.
5.4 FAGDAGER I KOMMUNENE - OPPFØLGING
Det er gjennomført møter med forbedringsteam i kommunene, samt fagdager. Fra KS´recovery læringsnettverket deltok fra prosjektgruppen nasjonal prosjektleder, lokal koordinator og leder for
Recovery Kompetanse a/s. En skjematisk oversikt over dette er vedlagt (vedlegg 6).
Eksempler på tema som er belyst, er hvordan en kan arbeide recovery-støttende overfor personer
med kognitive utfordringer og adferdsvansker. Implementering av recovery og opplæring av ansatte
i kommunene som ikke har deltatt i læringsnettverket, samt presentasjon/drøfting av det felles
verdigrunnlaget som er utarbeidet.

6. EVALUERING
6.1 EVALUERING AV ARBEIDET I KOMMUNENE
KS og prosjektgruppen besluttet ved oppstarten av læringsnettverket at det mot slutten skulle gjennomføres en ekstern evaluering for å finne ut hva kommunene har fått ut av å delta i læringsnettverket. Evalueringen bør også omfatte anbefalinger og råd med tanke på nye læringsnettverk.
Følgende evalueringsgruppe var oppnevnt ved oppstart av læringsnettverket:
Espen Enoksen – KorFor
Inger Eide Robertson – KoRus vest Stavanger
Kristin Eriksen – FouSam, Helse Fonna
Pål Berger – brukerrepresentant
Arve Almvik - Napha
Steinar Trefjord - Sandnes kommune
Ingve Kindervaag, sekretær
Fredag 6. oktober ble det gjennomført en workshop i FOUSAM sine lokaler i Haugesund der opplegget for evalueringen ble gjennomgått. Det ble besluttet å gjennomføre evalueringen i tre deler:
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1. Fokusintervju av lederne i de kommunale forbedringsteamene. Disse ble gjennomført med
14 av de 15 kommunene torsdag 2. november og torsdag 7. desember.
2. Gruppearbeid om evaluering og «veien videre». Dette ble gjennomført i forbindelse med den
siste nettverkssamlingen 21. og 22. november.
3. Sosiogram. Dette ble og gjennomført på den siste nettverkssamlingen. Se kapittel 6.3.
Målet med evalueringen var å beskrive hvordan læringsnettverket kan ha bidratt til økt fokus på
recovery i de deltakende kommunene.
Evalueringsspørsmålene var:
1. Hvordan beskriver lederne for kommunene sine erfaringer med deltakelse i læringsnettverket?
2. Hvordan har læringsnettverket bidratt til faglig fokus på recovery i kommunene?
Overordnet konklusjon i evalueringsrapporten er at læringsnettverket ser ut til å ha gitt satsingen på
recovery i kommunene et tydeligere faglig grunnlag for økt legitimitet.
Kommunene har innført tiltak som de assosierer med recovery-orientering av tjenestene, og dette
endringsarbeidet har fått større fart og mer kraft. Bidragene til nettverket ble antakelig større fordi
dette var åpent for alle kommunene, uavhengig av hvor mye de tidligere hadde satset på recovery.
Læringsnettverket har bidratt til at mange flere er blitt oppmerksomme på begrepet «recovery». Dette gjelder ansatte og ledere i ulike tjenester i kommunene så vel som politikere og rådmenn.
Det blir vist til den eksterne evalueringsrapporten (vedlegg 7).
6.2 EVALERING AV NETTVERKSSAMLINGENE
På slutten av hver samling har det vært gjennomført evaluering ved hjelp av eget skjema til hver av
deltakerne. Vedlagt er en oppsummering av svarene (vedlegg 8).
Hovedinntrykket fra evalueringen er at både gjennomføringen av nettverkssamlingene og innholdet
har fått overveiende positive tilbakemeldinger.
Erfaringsdeling og gruppearbeid på tvers av kommunene var noe av det som fikk mest positive tilbakemeldinger fra mange.
6.3 SOSIOGRAM
På den siste nettverkssamlingen ble det gjennomført et sosiogram. Dette går ut på at deltakerene på
ulike spørsmål/påstander fysisk stiller seg under et tall fra 1-10 ut fra hvor enige/uenige de er i påstanden. I dette tilfellet er oppstillingen under hvert spørsmål/påstand fotografert.
Vedlagt er en opptelling som viser fordelingen av deltakerne under de ulike spørsmålene/påstandene
ut fra fotografi. Spørsmålene fra 1-9 er vurdert av forbedringsteamene og spørsmålene fra 10-15 er
vurdert individuelt. Fordelingen på skalaen fra 1-10 er også gjengitt som søylediagram (vedlegg 9).
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Diagrammet viser en klar trend i oppfatningene mellom deltakerne. På en skala fra 1-10, stiller et
flertall av deltakerne seg under 6, 7 eller 8 på de ulike spørsmålene. Dette er det god grunn til å være
fornøyd med.

7. VEIEN VIDERE
7.1 VIDEREFØRING AV ET REGIONALT RECOVERYNETTVERK
Det er vanskelig å få full oversikt over hva den enkelte kommune planlegger som oppfølging av deltakelse i læringsnettverket. Dette var tema på siste den nettverkssamlingen og ble arbeidet med i
forbedringsteamene. Se kapittel 6.1 i den eksterne evaluringsrapporten.
Flere kommuner har gitt uttrykk for et ønske om å være en del av et recoverynettverk videre. Forbedringsteamene videreføres i mange kommuner i den samme eller noe utvidet/endret form. Teamene ønsker et kontaktnett med utveksling av informasjon og en videreføring av samarbeidet/utveksling av erfaringer med andre som arbeider med de samme utfordringene i andre kommuner og i
helseforetak/DPS/TSB.
Det er så langt etablert et lokalt nettverk av kommuner på nord-Jæren rundt initiativ for etablering
av recovery-college. Det kan også være aktuelt med et lokalt nettverk knyttet til kommuner i Helse
Fonna - kanskje med utgangspunkt i helseforetaket sitt Recovery-forum.
Dersom det skal etableres et recoverynettverk der alle kommunene og helseforetakene i Rogaland og
Sunnhordland får tilbud om å delta, må noen påta seg oppgaven med å koordinere/samordne dette.
Det er ønskelig at dette følges opp av kompetansemiljøene - noe som så langt ikke har lykkes.
Prosjektgruppen oppfordrer til at saken følges opp av fylkesmannen sin kompetansegruppe for psykisk helse- og rusarbeid.
7.2 ERFARINGSKONFERANSE HØSTEN 2018
For å følge opp mandatet for KS læringsnettverk innen psykisk helse og rus,
blir det høsten 2018 lagt opp til en erfaringskonferanse i regi av KS, fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger. Konferansen er i første
rekke for å følge opp og gi veiledning til kommunene som har deltatt i
KS`recovery læringsnettverk for Rogaland og Sunnhordland. Alle kommunene i regionen inviteres til å delta.
Forslag til innhold:
• Veiledning: Dette trenger vi hjelp til - erfaringsutveksling
(gjerne som kafèdialog).
• Samarbeid og bistand: Invitere brukerorganisasjonene,
kompetansemiljøene, recovery-colleger, Veiviserprosjektet og
andre offentlige og private tiltak prosjekt til å presentere hva
de kan bidra med i arbeidet innen psykisk helse og rus i
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«Recovery - min prosess!»
vant MANDA-prisen i 2017

kommuner og helseforetak med sikte på den enkelte sin recovery.
• Hvordan kan vi videreutvikle en sterk region i Rogaland/Sunnhordland om
recoveryorienterte tjenester innen psykisk helse og rus?
• Utdeling av «MANDA»-prisen for 2018?
I siste prosjektmøte 19. februar 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe til å planlegge konferansen.
7.3 INNFØRING AV FELLES VERDIGRUNNLAG
I løpet av KS`recovery læringsnettverk, er det utviklet et felles verdigrunnlag. Jf. kapittel 3.4 og
vedlegg 10. Deltakende kommuner og helseforetakene har gitt innspill. Verdigrunnlaget ble lagt
frem og fikk full tilslutning på den siste nettverkssamlingen med følgende anbefaling:
•

Læringsnettverket anbefaler at dette verdigrunnlaget skal gjelde for rus- og psykisk helsearbeid
hos alle aktører som har deltatt i KS`recovery læringsnettverk 2016-2017.

•

Læringsnettverket oppfordrer alle aktører på rus- og psykisk helsefeltet i Rogaland og
Sunnhordland til å innarbeide verdigrunnlaget i sin virksomhet og sine planer.

•

Læringsnettverket oppfordrer samarbeidsorganer og organisasjoner innen rus- og psykisk
helsefeltet om å drøfte og vedta verdigrunnlaget innenfor sine ansvarsområder og mandat.
Særlig ber vi samhandlingsutvalgene mellom Helse Stavanger og kommunene og Helse Fonna
og kommunene om å gjøre dette.

7.4 INTERKOMMUNALE RESSURSSENTER - RECOVERYCOLLEGE
I England er det etablert over 70 recovery-colleges. Flere oppfatter at denne nye tankegangen passer
«som hånd i hanske» til det som er skapt av felles forståelse gjennom læringsnettverket og målsettiingen for dette.
Karmøy kommune er i samarbeid med Karmøy DPS er i gang med å utvikle et recovery-college. I
prosjektet omdefineres psykisk helsepasienter til studenter, som skal studere recovery for å finne sin
egen vei til bedring. Kursene holdes av personer med egenerfaring fra psykiske helseproblemer,
sammen med personer som har fagutdanning. Studentene deltar selv aktivt i utformingen av kurset,
og bestemmer retningen det skal ta ut fra hva de selv mener de har behov for.
Mental Helse, A-larm, kommunene Sola, Time, Stavanger og Sandnes og Helse Stavanger startet i
januar 2018 et samarbeid med sikte på å etablere er recovery-college i region Nord-Jæren/Jæren. De
er også knyttet til tilsvarende miljø i Karmøy/Høgskolen på vestlandet, Bergen og Napha.
Prosjektgruppen har vært svært positiv til at det planlegges to recovery ressurssentre i regionen - ett
for kommunene i sør-Rogaland og Helse Stavanger, samt ett for kommunene i nord-fylket/Sunnhordland og Helse Fonna.
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8. MÅLOPPNÅELSE - AVSLUTNING
I følge den eksterne evalueringen av KS`recovery læringsnettverk, har dette gitt et godt utgangspunkt for videre utvikling av tjenester og samhandling/samarbeid innen psykisk helse og rus i Rogaland og Sunnhordland.
Læringsnettverket har bidratt til en tydeligere retning mot recoveryorienterte tjenester - kanskje særlig gjennom utviklingen av et felles verdigrunnlag. Fokus og satsing på erfaringskompetanse som
supplement til faglig kompetanse har gitt et tydeligere faglig grunnlag for hva recovery innebærer.
Det er grunnlag for å hevde at læringsnettverket har bidratt til at endringene mot recoveryorienterte
tjenester har fått større fart og mer kraft - først og fremst i kommunene, men også i helseforetakene.
At læringsnettverket var åpent for alle kommunene i regionen - uavhengig av tidligere satsing på
recovery - har trolig styrket dette bidraget.
Ansatte og ledere i ulike tjenester i kommunene - såvel som politikere og rådmenn - er blitt oppmerksomme på begrepet recovery og hva dette innebærer.
Konkrete endringer i den enkelte kommune som følge av deltakelse i læringsnettverket har vært
vanskeligere å måle - både som følge av den relativt korte tiden og at endringene i stor grad gjelder
verdier og holdninger. Det har ikke vært målt om de som mottar tjenestene har opplevd endringer i
deres daglige møte med dem som yter hjelp. Den enkelte kommune oppfordres til å gjennomføre
egne evalueringer og brukerundersøkelser rundt dette.
Forståelse av god samhandling mellom brukerorganisasjoner, kommuner og helseforetak er det fokusert mye på i læringsnettverket. I helseforetakene synes det å være mest forståelse for nødvendigheten av en slik samhandling på overordnet nivå. På lokalt plan mellom kommuner og distriktspsykiatriske sentra (DPS) er det avdekket mangler og mangelfullt samarbeid. Her spiller også geografiske forhold inn, der avstand mellom kommuner og tilknyttet DPS ofte vanskeliggjør samarbeidet.
Et styrket fokus på lokale samarbeidsavtaler vil trolig være en mulighet til å utvikle samarbeidet innen psykisk helse og rus på lokalt nivå mellom kommuner og helseforetak. Det virker likevel som at
dette i seg selv ikke er en garanti for et godt lokalt samarbeid. En utvidet satsing på verdier og holdninger og utvikling av en mer felles kultur bør gå parallelt med dette.
At læringsnettverket har omfattet kommuner og helseforetak i en og samme region, har hatt en samhandlingseffekt i utviklingen av det regionale og lokale samarbeidet som inngår i samhandlingsavtalen mellom helseforetakene og kommunene.
Det hadde vært en styrke om det også i helseforetakene hadde blitt opprettet forbedringsteam ved
oppstart av læringsnettverket - ikke bare i kommunene. Dette ville trolig bidratt til en tilsvarende
prosess i helseforetakene som har vært gjennomført i kommunene og ville trolig medvirket til større
engasjement fra DPS`ene lokalt.
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Det har deltatt relativt få leger i kommunenes forbedringsteam. Det ville vært en styrke for arbeidet i
læringsnettverket dersom flere fastleger deltok.
I løpet av læringsnettverket er det i kommunene iverksatt flere nye tiltak - både rettet innad mot
egne ansatte og og i forhold til brukere av tjenestene. Det er begrenset hva en kommune kan makte å
gjennomføre i løpet av den tiden ett læringsnettverk varer. For å skape varige endringer, er det ønskelig at det avsettes tilstrekkelig med ressurser til utviklingsarbeid i kommunene.
En bredt sammensatt prosjektgruppe med lokal koordinator har bidratt til en god lokal forankring av
læringsnettverket, eierforhold til oppnådde resultater og en videreføring av disse.
Målet med læringsnettverket har vært å utvikle tjenester som i større grad fremmer bruker- og mestringsperspektivet og føre til bedre samhandling både innad i kommunen, mellom kommuner, mellom kommuner og helseforetak og med brukerorganisasjoner, lag og foreninger. KS`læringsnettverket i Rogaland og Sunnhordland har i følge den eksterne evalueringen bidratt til en slik utvikling.
Dette ville ikke vært mulig uten et stort engasjement i kommunene og i helseforetakene, aktive brukerorganisasjoner og kompetansemiljø, samt et nært samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland.
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VEDLEGG
VEDLEGG 1 - PROSJEKTDIREKTIV OG OVERORDNEDE MÅL
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VEDLEGG 2 - QUESTBACK
Hvordan henter dere inn brukernes erfaringer og synspunkter på tjenestetilbudet for mennesker med
rusproblemer og/eller psykiske lidelser?
•

Ca. halvparten av kommunene har eller planlegger systematiske brukerundersøkelser – ikke spesifisert hvilken
måte dette gjøres på.

•

Tilbakemeldinger innhentes i direkte kontakt med brukere via de ordinære tjenestene/behandling/oppfølging og
ulike tiltak/aktiviteter.

•

Ved brukerrepresentanter som vanligvis er oppnevnt av brukerorganisasjoner i ulike politiske og administrative
råd og utvalg.

Er det tatt i bruk metoder/verktøy for systematisk tilbakemelding fra brukerne på hvordan hjelpen/
behandlingen virker? I tilfelle hvilke?
•

Store variasjoner kommunene imellom der noen er kommet lengre enn andre.

•

Mange ønsker å se nærmere på bruk av metoder/verktøy i forbindelse med læringsnettverket.

Hva gjøres for at tjenestene skal oppleves lett tilgjengelige for brukerne? Hvilke er disse tilbudene er døgnåpne?
•

Noen har døgnåpen vakttelefon, nattpatrulje, tjenester/ansatte som er tilgjengelige på kveldstid hverdager og på
dagtid i helgene.

•

Flere kommuner benytter koordinator for å lette tilgjengeligheten og kontakten med tjenestemottakerne.

•

Noen kommuner oppgir at de ikke har døgnåpne tilbud - andre vurderer dette.

Hvilke organisasjoner samarbeider kommunen med knyttet til denne målgruppen? Beskriv hvordan dere
samarbeider.
•

Det er et utrolig stort utvalg av frivillige lag og organisasjoner i regionen som har arbeid og aktiviteter rettet mot
personer med psykisk helse og/eller rusproblem.

•

Mange flotte tiltak blir drevet av disse. Samarbeid med kommunen er alt fra økonomisk støtte, driftsavtaler,
samarbeidsavtaler, og i enkeltsaker.

•

Viktige støttespillere – mulighetenes marked!

Hva gjør kommunen for at brukerne skal oppleve samhørighet og verdsatte roller?
•

Mange gode og flotte tiltak som skal gi en opplevelse av samhørighet og verdsatte roller.

•

Legge til rette for kreativitet og utvikling – både individuelt og i form av tilbud. Tørre å prøve og feile!

•

Her er det fortsatt mye å hente/lære av hverandre.

Hvilke brukerstyrte tilbud finnes i kommunen?
•

Flere oppgir at de ikke har brukerstyrte tjenester, særlig gjelder dette mindre kommuner. En del har tjenester der
brukere er involvert i styre og drift (medbestemmelse).

•

Her er det mer å gå på – hvordan få til dette?

Hva gjør tjenesten for å skreddersy hjelpen til den enkelte bruker?
•

En god del flotte tiltak er innført eller er under utprøving – det er ennå en del å gå på her.

•

Stor vilje og ønske om utvikling og endring, men noe mangel på virkemidler og metoder, prioriteringer i egen
kommune og samarbeid med DPS/TSB (samhandling).

•

Mange har ønske om å benytte læringsnettverket i denne forbindelse.

Er det etablert faste stillinger for ansatte med erfaringskompetanse og/eller likemenn, evt. prosjektstillinger?
•

Forskjeller her på kommunestørrelse i hvilken grad dette er gjort. Mange av disse stillingene er opprettet ved
hjelp av tilskudd fra Fylkesmannen.
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•

Det er nok fortsatt utfordringer knyttet til holdninger som må bearbeides for å se nytten/effekten av å omgjøre
disse til faste stillinger.

•

Alle gode erfaringer fra hva andre gjør er nyttige her som dokumentasjon.

Hvordan involverer kommunene brukernes familier og øvrige nettverk?
•

Variasjon i hvilken grad dette gjøres i de ulike kommunene.

•

En del gode eksempel på hvordan det kan gjøres.

•

Ønske om å benytte og utveksle erfaringer fra hverandre.

Blir personalet opplært i å drive recoveryorientert arbeid? Hvis ja, hvordan?
•

Stor variasjon i hvilken grad en er kommet i gang med dette. Liten grad av systematisk opplæring på dette feltet.

•

Ønske om å benytte læringsnettverket til dette.

Beskriv kommunens pågående forbedringsarbeid relatert til punktene over
•

Forventninger om å komme i gang med læringsnettverket – utarbeide arbeidsplan for eget forbedringsteam.

•

Utvidet samarbeid med DPS – henvisninger individuell oppfølging – felles fagdager – samarbeidsavtaler.

•

Utprøving av mentorordning.

•

LEAN prosjekt i noen kommuner.

•

Utvikling av aktivitets- og arbeidstreningstilbud.

•

Økt bruk av IP og mer aktiv bruk av dette.

•

Integrering av erfaringskonsulenter i ordinær drift.

•

Ta i bruk kartleggingsverktøy.

•

Opplæring i bruk av KOR/FIT.

•
•
•
•

Utvikle målsetninger og veiledere i Recovery-orientert praksis.
Opplæring i motiverende intervju (MI).
Deltakelse i Recovery-orientert nettverk (KRON).
Følgeforskning.

VEDLEGG 3 - FORBEDRINGSOMRÅDER OG MÅL

Kommune

Forbedringsområder

Mål

Eigersund

Bedre samhandling på individ og systemnivå
(både mellom avdelinger i kommunen og
mellom 1. og 2. linjetjenesten)

Bruker opplever bedre koordinerte
tjenester på ansvarsgruppemøter
(Pasient i sentrum, dialog mellom
fagfolk og avklaring av roller og
ansvar i forkant, alle brukere skal
få sin koordinator).

Økt fokus på aktivisering

Brukerstyrte aktiviteter, individuelt
tilpasset

Økt kompetanse/opplæring om recoverykunnskapsoverføring

Felles verdigrunnlag (deltakelse på
fagdager, utarbeide brosjyrer etc)

Individuelle og gruppebaserte tjenester på
alle nivåer i avdelingens virke.

Recovery som felles filosofi for
avdelingens virke.

Tjeneste- og tildelingskontoret.

Opplæring i recovery for alle ansatte.

Gjesdal
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Kommune

Forbedringsområder

Mål

Hå

Fagteam- rettigheter, plikter, klagemuligheter,
nytt navn.

Innen juni 2017.

Samarbeid med lokalsamfunnet/frivillige –
kartlegge tilbud, velforening.

Igangsettes tiltak innen april 2017.

Holdninger - fagdag

Gjennomføres i løpet av 2017.

Gruppebaserte tilbud for å dekke et behov hos
brukerne om sosial kontakt/nettverksbygging.

Implementering av Recovery som
felles faglig plattform i tjenestene
innen utgangen av 2017.

Bedre samhandling på tvers av
tjenesteområder/spes.helsetjenesten.

Flere brukerstyrte tilbud.

Vedtakstekster skal være Recovery-orienterte,
fokus på brukerens egne behov.

Flest mulig av de ansatte får
opplæring i metoden Motiverende
Intervju.

Time

Klepp

Sola

Sandnes

Erfaringskunnskap inn i NAV –
Kompetanse fra brukerne inn i
erfaringsutveksling mål å få etablert et bruker og personalgruppen i NAV.
erfaringsråd?
Brukerkonferanse i Klepp – hva er viktig for
deg?

Arrangere konferanse med NAV
som tema.

Utvikle arena for unge uten aktivitet.

Erfaringskompetanse fra de yngst
inn i tjenestene.

Planer (kriseplaner, IP mm)

At bruker selv ser hensikten/
oppleve planene som nyttig.

Pårørendearbeid

At pårørende føler seg ivaretatt og
involvert.

Tverretatlig samarbeid

At brukerne opplever helhetlige
tjenester. Jobbe med veileder
sammen om mestring.

Tilgjengelighet

Tilgjengelig kontaktinformasjon,
Etablere flere Lavterskeltilbud.

Kvalitet – kontinuerlig. Mål om å beskrive
både verktøy og praksis i forhold til:
a) Første møte/kartleggingsfasen
b) Plan og mål for bruker
c) Oppfølging/samarbeid bruker/coach

Alle avdelinger har gjennomført
recoverysamling og delt erfaring på
intranettsiden i løpet av 2017.

Delekultur – egen framdriftsplan er
utarbeidet. Sammenheng mellom
internrevisjon-undervising-deling-refleksjon.

Egen info til brukere om hva de
kan forvente av ansatte som jobber
recoverystøttende innen 2017
(ansvar impl./fobedr.gruppa).
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Kommune

Stavanger

Forbedringsområder

Mål

Målbare mål. Enhetsnivå og avd.nivå.

Alle avdelinger laget og presentert
måloppnåelse i forhold til sine
egne recovery-praksis-mål (ansvar
hver avd).

Forskning.
a) Jobber vi recoveryorientert?
b) Kurset «Recovery- min prosess!»

Ta i bruk FIT i tre avdelinger +
RPH i løpet av våren 2017.

Helse- og sosialkontor.
a) Integrere recovery-tankegang blant ansatte.
b) Etablert referansegruppe for å implementere dette på Hundvåg og Storhaug HSK.
c) Dette tas også med i pågående etikkgrupper
på kontoret. Utarbeide bedre kartleggingsverktøy.

Miljø som fremmer recovery –
innhold, språk, skilt, bilder

Samhandling for å skape felles forståelse for
gode boligtilbud
a) Tildeling
b) Sentral koordinator
Tilpasset boform som åpner for muligheter for
vekst / endring av bosted for den enkelte bruker/
fleksible boløsninger for å fremme brukers tilfriskning. Bruk av individuell plan.
Bo og aktivitet psykisk helse (og MTE i
hjemmebaserte og Rehabiliterings-seksjonen)
a) Kvalitetssikre at brukeren alltid skal være
med på utarbeidelse av tiltaksplanen
b) Språk og skilt.

Rennesøy

Strand

Nyansatte i ROP team skal læres opp i tråd
med Recovery tenkning.

Brukerne skal opplevehelhetlig
recovery orientert tilnærming.

Lage et arbeidshefte til de ansatte

Felles undervisning av de ansatte.

Be om systematiske tilbakemeldinger for å
forbedre tjenestene. Vi skal teste dette ut ved å
bruke intervjuguiden for å se om den kan
brukes.

Gi brukerne bedre og mer
helhetlige tjenester.

Øke kunnskap på ulike måter. Vi har forsøkt å
bruke litteratur, men ser at det mest effektive er
erfaringsdeling og inspirasjon fra andre.

Økt bevissthet rundt 1. møtet med
bruker. Viktig å informere om
tjenesteapparatet, og hvis ikke du
er den personen som kan hjelpe,
ikke slipp personen før hjelpen er
formidlet/kontakten er opprettet.

Jobbe med egne holdninger og verdier.
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Kommune

Forbedringsområder

Mål

Gjøre tjenestene mer synlige for fagpersoner
og brukere. Hvordan gjør vi dette? Er det
tilstrekkelig å oppdatere kommunens
internettside? Nei dette må gjøres på ulike måter
for å nå de ulike målgruppene.
Nettverkssamlinger for fagpersoner er en måte.

Sauda

Rop teamet arbeider med ny prosedyre for
gjennomføring av støttesamtaler der Recovery
fokuset er sentralt samt at en ønsker en
systematisk tilbakemelding fra bruker på
nytteverdi av tjenestetilbudet.

Øke graden av brukerinvolvering
gjennom IP og systematisk
tilbakemelding fra brukere på
opplevd nytte av tjenestetilbudene.

Økt fokus og kompetanseheving på IP på
tvers av tjenestene.

Felles faglig plattform på tvers av
tjenestene.

Fokus på 1 max 2 kontaktpersoner slik at
brukerne ikke har så mange hjelpere å forholde
seg til.
Recovery diskusjonskort som skal benyttes
ukentlig for å øke bevisstheten til personalet.

Haugesund

Karmøy

Psykisk Helsetjeneste, dagsenter,
«Veksthuset»

Recovery baserte tjenester Studietur til Sandnes kommune for
forbedringsteamet.

Oppfølgingstjenesten Rus og Psykiatri.

Økt kunnskap om recovery baserte
tjenester for ansatte i tjenestene.

Fagteam Rus.

Kartlegging av brukermedvirkning
i tjenestene.

Holdningsendring.

Lage et hefte som alle får utdelt, og
skal jobbes med i avdelingsmøter –
bruke oppgaver i heftet på
avdelingsvise personalmøter

Fagutvikling (forskning FOUSAM og ta i
bruk FIT i forløp 2 og 3, har innført i forløp 1
fra 2016).

Ansettelser av medarbeidere med
brukerkompetanse

Samarbeid.

2 årlige fag/personalmøter felles
for virksomhet
Sender ut ukens recovery-historie
til alle ansatte
Delta i forskningssamarbeid
sammen med FOUSAM i
utviklingen av Recovery – college,
herunder 20% stilling fra høst 2017
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Kommune

Forbedringsområder

Mål
Videreføre bruk av FIT som
metode i forløp 2 og3, (har allerede
innført i 1)
Styrke samarbeidet med fastlege og
spesialisthelsetjeneste gjennom
deltagelse felles i nettverk.

Bømlo

Stord

Brukermedvirkning

Bruker involvert i valg av
tjenestene. Brukerrepresentant
innen 01.01.2018.

Prosess og organisering

Konkret plan for å få de ansatte
mer samkjørte innen 15.03.2017.
Ta i bruk ny kunnskap og ny
metodikk.

Ansatte. Få en felles kultur og verdigrunnlag,
kunnskap og forståing

Systematisk evaluering av
samhandlingsløp. Rus og psykisk
helse fungerer som en samlet og
integrert tjeneste.
Kompetansemobilisering,
teamarbeid, fleksible og individuelt
tilpasset tjenester.

Recoveryvegleiar for eininga.

Utarbeide eining/tenesteomtalarfelles haldning og verdi, Faste
møter 2 gg per mnd. i
forbetringsteamet, avsett ressurs til
utarbeiding av vegleiar,

Implementering av recovery i tenestene.

Inspirasjonsdag eininga våren
2017, workshop vegleiaren, Warp
konferanse 4 mai:
recoveryorienterte tenester,
Opplæring FIT (Feedback
informerte tenester) for alle
tenester i eininga

Betre flyt/ samhandling i behandlingslinja

Internt: utarbeide gode rutinar –
inntaksteam, DPS: må arbeidast
vidare me

VEDLEGG 4 - OVERSIKT OVER PROSJEKTMØTER
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Prosjektmøter

Saker

møte 1: 15.08.2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av saksliste
Konstituering av prosjektgruppe og arbeidsutvalg - mandat
Orientering om læringsnettverket og status for arbeidet
Orientering om Veiviserprosjektet i Helse Stavanger
Planlegging av den første samlingen i læringsnettverket, 18. og
19. oktober.
Pilarer for Recovery læringsnettverket i Rogaland.
Evaluering og følgeforskning.
Møteplan høsten 2016 og 2017.
Eventuelt

Møte 2: 26.09.2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning av referat og saksliste
Søknader om deltakelse - opptak
Evaluering og forskning - kartlegging
Første samling i læringsnettverket 18. og 19. oktober - program
Samarbeid med Veiviserprosjektet
Eventuelt

Møte 3: 14.11.2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av referat og saksliste
Nytt fra KS
Evaluering av 1. nettverkssamling
Rammeprogram for 2. og 3. nettverkssamling
Opplæring i bruk av verktøy KOR/FIT-kurs
Oppfølging av deltakerkommunene
Den videre prosessen med pilarer
Evaluering og forskning - dokumentasjon
Eventuelt

Møte 4: 16.01.2017

1. Godkjenning av referat og saksliste
2. Kortfilm – Incentiver for god samhandling i Rogaland
3. Nettverkssamlingen 14. og 15. februar – program og fordeling
av oppgaver
4. Hva skjer på Recovery-fronten i regionen? Status for arbeidet i
læringsnettverket.
5. Eventuelt

Møte 5: 21.03.2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av referat og saksliste
½-tids evaluering – hvor står vi og hva vil vi prioritere videre?
Nettverkssamling 3. og 4.
Arbeidet med felles verdigrunnlag – pilarer/søyler
Tilbud om opplæring av ansatte i kommuner og helseforetak
Status i de ulike forbedringsteamene
Eventuelt

Møte 6: 12.06.2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av referat og saksliste
Informasjon
Program til nettverkssamlingen 29. og 30. august 2017
Felles grunnverdier – arbeidet med pilarer/søyler
Tilbud om opplæring av ansatte i kommuner og helseforetak
Veien videre
Eventuelt
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Prosjektmøter

Saker

Møte 7: 14.08.2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkjenning av referat og saksliste
Endring i sammensetning av prosjektgruppa
Informasjon og status i arbeidet
Program til nettverkssamlingen 29. og 30. august 2017
Felles grunnverdier – arbeidet med pilarer/søyler
Tilbud om opplæring av ansatte i kommuner og helseforetak
Evaluering
Innspill til siste nettverkssamling 21. og 22. november.
Veien videre
Lokale samarbeidsavtaler
Eventuelt

Møte 8: 23.10.2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning av referat og saksliste
Verdigrunnlag/pilarer
Veien videre
Program til nettverkssamlingen 21. og 22. november 2017
Informasjon
Eventuelt

Møte 9: 19.02.2018

1. Evaluering av arbeidet i prosjektgruppa
2. Erfaringskonferanse, høsten 2018
3. Prosjektrapporten

VEDLEGG 5 - OVERSIKT OVER NETTVERKSSAMLINGER

Nettverkssamlinger

Tema

Fra programmet

Samling 1:
Sola
Strandhotell 18. og 19.
oktober 2016

Dag 1: «Recovery
og brukerperspektivet»

•
•
•
•
•
•
•
•

130 deltakere

Dag 2: «Fra prosjektidè til endret
praksis»

Dag 1: «Recovery Samling 2:
med livet som komScandic Forus
petanse»
hotell - 14. og
15. februar 2017.
Dag 2: «Samhandling i et recoveryperspektiv»

150 deltakere

Talkshow v/Linda Øye - «Fra offer til kriger».
Recoveryorientert praksis v/Audun Pedersen
Samtale om recovery v/Arve Almvik
Arbeid i forbedringsteamene
Sosiogram vOlav Elvemo
Systematisk forbedringsarbeid v/Anders Vege
Bruk av målevektøy v/Birgit Valla og Geir Norheim.
Evaluering.

• Forbedringsarbeid, mål og suksessfaktorer v/Olav Elvemo og
Ingve Kindervaag
• Kafèdialog - Utveksling av erfaringer, utfordringer og forslag/idèer mellom forbedringsteamene
• «Med livet som kompetanse» v/Pål Berger, Steinar Trefjord
og Randi Mobæk
• Den nye bruker- og hjelperrollen v/Arve Almvik og Gretha
Helen Evensen
• Hvordan løfter vi sammen? Arbeid med aktørkart
• «Samhandling i et Recovery-perspektiv – pilarer i lokalbasert rus- og psykisk helsearbeid» v/Trond Aarre.
• Lansering av KS`s FoU-rapport: «Insentiver for god
samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid». v/
prosjektleder KS, Olav Elvemo.
• Evluering.
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Nettverkssamlinger

Tema

Fra programmet

Samling 3:
Scandic Maritim
hotell Haugsund
- 29. og 30.
august 2017.

Dag 1: «Innovasjon
- samme folk - nye
stier?»

• «Å se fremover – med et lite blikk bakover. Hva er viktig for
deg»? v/Olav Elvemo og Ingve Kindervaag.
• Hvordan oppnår vi Recoverystøttende tjenester i fremtiden?
v/Siri Eggesvik.
• Arbeid i forbedringsteamene: Hvor står vi om fem år - jakten
på de gode idèene (kafèdialog) - hva tar vi med oss til vår
kommune?
• Utdeling av MANDA´prisen
• Dokumentarfilm: «Dødsårsak: Ukjent»
• Implementering av morgendagen recoverystøttende tjenester
v/Trond Asmussen
• Fra brukermedvirkning til selvråderett v/Inger Kari Nerheim
• Recovery sett i lys av helse-/omsorgstjenesteloven v/Steinar
Trefjord
• Aktivisering og trening som recovery v/Harald Munkvold og
Victoria Skretting
• Evaluering.

Dag 2: «Implementering - Fra idè til
handling»

115 deltakere
Samling 4:
Scandic Forus
hotell - 21. og
22. november
2017.

Dag 1: «Hva får vi
til?»
Dag 2: «Veien videre»

• «Får vi til samspillet mellom frivillige/ideelle lag og organisasjoner og kommunene?» v/Solveig Brekke Skaard.
• Egne mål og planer fra oppstart til idag - hva får vi til? v/Espen Andreas Enoksen
• «Hva har vi oppnådd» - sosiogram v/Olav Elvemo
• Traumeforståelse ut fra et recoveryperspektiv v/Geri Johnny
Olsen.
• «Å skrive fortellinger - en metode for å bli mer bevisst egne
verdier og erfaringer» v/Arve Almvik.
• Markering av felles verdigrunnlag! v/Pål Berger og Steinar
Trefjord.
• Fra tanke til handling! v/Veiviserprosjektet.
• Pasientens helsetjeneste i et medisinsk perspektiv v/fylkeslege Janne Dahle-Melhus
• Hvordan utvikle samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten - kan recovery bidra? v/Pål Iden.
• Paneldebatt: «Recovery i spesialisthelsetjenesten/TSB hvordan er det mulig?»
• Gruppearbeid: «Veien videre - dette vil jeg snakke mer om!»
• «En ny tid - sammen om recovery! Oppsummering
• «Prinsipper for framtidens lokalbaserte rus- og psykiske
helsetjenester» v/Sverre Nesvåg.
• Evaluering.

110 deltakere

VEDLEGG 6 - OVERSIKT OVER FAGDAGER

Kommune

Fagdag

Program/tema

Møte med
forbedringsteam

Time

Onsdag 25. januar
2017

• Recovery (fagdagen)
• Gjennomgang av arbeidet status (forbedringsteamet)

Onsdag 24. mai 2017 (om
formiddagen).
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Kommune

Fagdag

Eigersund

Jærkommunene
(Klepp, Time, Hå
og Gjesdal), samt
Stavanger

Tirsdag 30 mai (om
formiddagen).
Sted: Klokkertunet på
Varhaug
ca. 20 deltakere

Program/tema

Møte med
forbedringsteam

• Samarbeid med Dalane
DPS
• Forankring av arbeidet
• Brukerrepresentasjon

Onsdag 24. mai 2017 (om
ettermiddagen)

• Hvordan arbeide recoverystøttende overfor brukere
med kognitiv svikt.
• Psykolog Enok Hagen fra
KorFor deltok med foredrag og i samtale.
Samtale om arbeidet i kommunen

Sola
Stord

Tirsdag 28.11.2017

Recovery og kafèdialog om
utfordringer

Karmøy

Onsdag 6.desember
2017

Implementering av recovery

Sauda

Torsdag 1. februar
2017

• Samtale om arbeidet i
kommunen.
• Status i Sauda - «kickoff»
for det videre arbeidet planarbeid (fagdagen)

Tirsdag 30. mai 2017 (om
ettermiddagen).

Onsdag 31. mai 2017

VEDLEGG 7 - EKSTERN EVALUERINGSRAPPORT

EVALUERINGSRAPPORT – KS RECOVERY

LÆRINGSNETTVERK FOR

ROGALAND

OG

SUNN-

HORDLAND

1. BAKGRUNN
Recovery læringsnettverk for Rogaland og Sunnhordland (forkorta til læringsnettverket i denne
rapporten) vart etablert våren 2016. Prosjektgruppa som har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av læringsnettverket var samansett slik at halvdelen av gruppa representerte brukarorganisasjonar eller hadde erfaringsbakgrunn, og andre halvdelen var fagfolk. Det var 5 representantar for ulike kommunar, 2 frå helseforetak, 3 frå brukarorganisasjonar (LPP, RIO og Recovery
Kompetanse A/S), 2 for kompetanseinstitusjonar (KoRus vest Stavanger og KorFor), 1 frå fylkesmannen i Rogaland, 1 frå NAPHA og 1 frå KS. KoRus vest Stavanger påtok seg oppgåva som sekretariat og lokal koordinering av nettverket. For meir informasjon om læringsnettverket sjå prosjektrapport (Elvemo & Kindervaag 2018).
15 kommunar i Rogaland og Sunnhordland har vore med i nettverket. Kvar kommune oppretta eit
forbetringsteam (Vedlegg 1) med 6-10 deltakarar som representerte ulike faggrupper og etatar. I
tillegg til representantar for rus og psykisk helsetenester i kommunane, var brukarorganisasjonar,
DPS, NAV, kommunelege og kommunepsykolog representert i forbetringsteama. I forkant av første
samling fekk forbetringsteamet i oppdrag å kartlegge eigne tenester, lytte til erfaringar til minst
to brukarar av tenestene i kommunen (sjå vedlegg 1) og fylle ut ei elektronisk spørjeundersøking
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(utvikla og utsendt av NAPHA, Vedlegg 2). Dette skulle gje eit «her og no»-inntrykk som kunne
vera utgangspunkt for forbetringsarbeidet i den einskilde kommune.
I perioden oktober 2016-november 2017 arrangerte læringsnettverket fire samlingar der forbetringsteama frå alle kommunane var inviterte. Her var det lagt opp til ressursforelesingar, erfaringsdeling og jobbing med eigne mål.
Nettverket valte Recovery som tema, dette passa med KS sitt mandat for læringsnetteverk. Dette
var også i tråd med at fleire kommunar i regionen var i gang med å gjera tenestene meir
recovery-orienterte. Mange kommunar hadde tilsett medarbeidarar med brukarerfaring, og
recovery var skrive inn i planar for rus og psykisk helsetenestene (t.d. Sandnes kommune 2017).
Recovery-tenkinga var også aktuell i foretaka. I plan for tenestetilbodet innan psykisk helsevern
(godkjent av styret i Helse Vest 7.12.16) står det «Tenestene må i samarbeid med pasientane
komme fram til behandlingsopplegg som understøttar pasientens eigne mål og behov for livsmeistring» (Helse Vest 2016, s 20). Satsinga er også i tråd med nasjonale retningslinjer der eit
hovudpunkt er at «Sentrale perspektiver som empowerment og recovery bør prege tjenesteytingen» (Helsedirektoratet 2014, s 11).
Evaluering av arbeidet i nettverket har vore gjennomført kontinuerleg ved at prosjektgruppa har
etterspurt tilbakemeldingar, og planlagt programmet i tråd med tilbakemeldingane. Sjå meir om
dette i prosjektrapporten (Elvemo og Kindervaag 2018).
I tillegg til dette vart det oppretta ei evalueringsgruppe med deltakarar frå prosjektgruppa (Arve
Almvik - NAPHA og Steinar Trefjord - Sandnes kommune) og to forskarar (Kristin Ådnøy Eriksen FOUSAM/Høgskulen på Vestlandet og Inger Eide Robertson –KoRus). Det er evalueringsgruppa som
har hatt ansvar for arbeidet som er grunnlag for denne rapporten. Ådnøy Eriksen har leia evalueringsarbeidet og skrive evalueringsrapporten, og elles har evalueringsgruppa vore med i planlegging og analyse, og kome med innspel til det skriftlege resultatet. Ingve Kindervaag (lokal koordinator for læringsnettverket) har sendt aktuelle dokument til gruppa, og vore tilgjengeleg for
oppklaring av spørsmål.
Resultata som er presentert i denne evalueringsrapporten er basert på dokument frå nettverket
og fokusgrupper (Vedlegg 3) med leiarane av forbetringsteama.
Målet med evalueringa var å beskrive korleis læringsnettverket kan ha bidrege til auka fokus på
recovery i dei deltakande kommunane.

2. EVALUERINGSSPØRSMÅL
1. Korleis beskriver leiarane for kommunen sitt forbetringsteam sine erfaringar med deltaking i læringsnettverket?
2. Korleis har læringsnettverket bidrege til fagleg fokus på recovery i kommunane?

3. DATAMATERIALE
EVALUERINGSSPØRSMÅL 1
Datagrunnlaget for evalueringsspørsmål 1 var referat og notat frå tre fokusgrupper med ein deltakar frå kvar kommune sitt forbetringsteam. Gruppene var leia av Inger Eide Robertson (KoRus)
og Kristin Ådnøy Eriksen (FOUSAM og HVL). Det vart arrangert to fokusgrupper i samband med
siste samling i nettverket, og ei gruppe i etterkant for kommunar som ikkje kunne delta på samlinga. Det var representantar for 14 (av 15) forbetringsteam med i gruppene. Dei fleste var leia-

3.1.
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rar av teamet i sin kommune, men i eitt tilfelle var det medarbeidar med brukarerfaring som representerte sin kommune og i eitt tilfelle ein fagperson som ikkje var leiar i forbetringsteamet.
Tema i fokusgruppene var «Erfaringar med deltaking i nettverket», «Erfaringar med forbetringsteam» og «Tankar om vegen vidare».

EVALUERINGSSPØRSMÅL 2
Datagrunnlaget for Evalueringsspørsmål 2 var følgjande dokument: a) alle referat frå prosjektgruppa for læringsnettverket; b) resultat frå spørjeundersøking til kommunane; c) dokument frå
gruppearbeid på 2. og 4.samling i læringsnettverket; og d) verdidokumentet som er utvikla av
nettverket (Verdigrunnlag for rus- og psykisk helsearbeid i Rogaland og Sunnhordland, KS recovery
læringsnettverk 2017).

3.2.

a) Prosjektgruppa hadde 8 møter i perioden august 2016 – oktober 2017, referata inneheld
planar for nettverket og oppfølging av saker som er relevant innanfor recovery-feltet i
regionen.
b) I samband med oppstart av læringsnettverket gjennomførte prosjektgruppa ei spørjeundersøking med 11 spørsmål knytt til brukarmedverknad, tilgjengelege tenester, samarbeid
med frivillige organisasjonar, samarbeid med pårørande, bruk av erfaringskompetanse og
liknande (Vedlegg 2). Dette skulle gje kommunane eit bilete av «her og no»-situasjonen i
eigen kommune og vera eit grunnlag for å dokumentere endringar i tenestetilbodet over
tid. Evalueringsgruppa har hatt tilgang til oppsummering av resultat frå denne undersøkinga, samt til svara frå den einskilde kommune.
c) På 2. samling var det ein såkalla «kafèdialog» der alle deltakarane jobba i forkant av samlinga med status for kva tiltak kommunen hadde satt i verk og kva som var planlagt (t.d.
systematisk innhenting av brukarerfaringar og synspunkt, tilsetting av erfaringsmedarbeidarar, tiltak for å skreddersy tilbod, og anna). Det gjev oversikt over kva områder kvar
kommune jobbar med, kva mål som er sett og kva verktøy kommunen har teke i bruk. På
4. samling var det gruppearbeid med oppsummering av kva tiltak dei ulike kommunane
har satt i gang.
d) Nettverket avdekka at det var behov for å lage eit felles grunnlag for kva det innebærer å
gje recoveryorienterte tenester. Prosjektgruppa hadde ansvar for arbeidet, og fekk innspel frå deltakarane i nettverket under vegs. Dette er blitt til heftet «Verdigrunnlag for…»
som er distribuert i heile regionen (KS recovery læringsnettverk, 2017).

4. METODE
Analysen er inspirert at kritisk kreativ metodologi (Horsfall & Titchen 2009) der ein nyttar metodar for å involvera deltakarane i analysen. Med denne tilnærminga kan ein (i tillegg til tradisjonell analyse av tekst) nytte kunst, intuisjon, rollespel, fantasi og kropp for og inkludere perspektiva til deltakarane.
Graneheim et al (2017) skildrar korleis ein kan analysera med ulike abstraksjonsnivå og ulik fortolkingsgrad. Fokusgruppene vart analysert med tanke på å få fram innhaldet eller den «manifesterte meininga» av det som vart sagt i gruppene. Deltakarane i analysearbeidet (evalueringsgruppa) nytta kreativitet og intuisjon (Horsfall & Titchen 2009) slik at delar av svaret på korleis
nettverket har bidrege til fagleg fokus på recovery er basert på «latent meining» i datamateriale.
Det har sitt grunnlag i materiale, men er på eit høgare abstraksjonsnivå (Graneheim et al 2017).
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4.1. ANALYSE
Stega i analysen var å skaffe seg oversikt over materiale, kode og dele opp for å gjera materiale
oversikteleg og handterbart (men framleis empirinært), bestemme tema eller overskrifter som
famnar materiale, og så presentere i tekst. Dette er ingen lineær prosess, ein går stadig tilbake
til dei andre stega for å sjekke at det som blir skrive har sitt grunnlag i datamateriale. Analyseprosessen vart gjort av fleire personar i lag, og det kan gjera det lettare å få breidde i meiningsinnhaldet og det er fleire som kan sikre at den ferdige teksten er i samsvar med datagrunnlaget.
Alt skriftleg materiale vart sendt til medlemmane i evalueringsgruppa. Instruksen var at kvar person skulle:
1. Lese gjennom materiale frå fokusgruppene ein gong.
2. Lese ein gong til og notere stikkord (Kva handlar dette om? Kva er vesentleg i høve til
evaluering av nettverket?).
3. Skrive 2-5-setningar som oppsummerer det viktigaste.
4. Ta notater og oppsummering med til samling i evalueringsgruppa.
I tillegg skulle kvar person lese gjennom og gjera seg kjent med innhaldet i det andre materiale
(sjå pkt 3.2) og reflektere over: «Kva kan vera viktige spørsmål å stille til dette materiale?» og
«Kva blir aktualisert som kan bidra til evalueringa?».
Det neste steget i analysen var at medlemmane i gruppa var samla. Kvar av oss hadde ein eigen
oppfatning av kva materiale handla om og kva som var vesentleg. Målet var no å skape ei felles
forståing eller forteljing (Mekki 2015), samstundes som me jobba mot tematisering.
4.1.1. Analyse fokusgrupper
På samlinga i analysegruppa vart deltakarane spurt om kva dei meinte fokusgruppene handla om.
Ein deltakar starta med å foreslå eit tema, og andre i gruppa supplerte i høve til det som var
nemnt slik at me fekk fleire stikkord som handla om det same. Deretter gjekk me vidare til nye
tema. Etter kvart sjekka me det me hadde skrive opp mot notata me hadde laga på førehand. Me
sat då att med 13 ulike empirinære koder eller preliminære tema.
Deretter jobba gruppa med å formulere meir overordna tema som ville gje rom for å presentere
innhaldet i fokusgruppene. Desse var: Innhaldet i nettverket; Nettverket som katalysator for prosessar i kommunane; Felles forståing og brubyggjing; Kompleksitet; og Kor går vegen vidare?
Skrivinga vart gjort av Kristin Ådnøy Eriksen og teksten vart sendt til deltakarane pr e-post for
innspel under vegs.
4.1.2. Analyse anna materiale
Analysegruppa drøfta også korleis me kunne bruke det andre materiale. Gruppa trakk fram følgjande poeng:
•

Materiale viser at det er eit mangfald av tiltak og aktivitetar i kommunane

•

Er tiltaka som er beskrive teikn på kor recoveryorientert kommunen er?

•

Kva effekt eller potensiale kan Verdidokumentet ha?

•

Er grad av brukarmedverknad (som viser seg i dei ulike tiltaka) eit teikn på nytt perspektiv i dei tradisjonelle tenestene?

•

Er effekten på kvar einskild fagperson som deltek i nettverket vel så viktig som strukturelle endringar i kommunane?
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Desse spørsmåla let seg ikkje besvare direkte basert på datamateriale, men gav retning til skrivinga av svaret på evalueringsspørsmålet «Korleis har læringsnettverket bidrege til fagleg fokus
på recovery?» (pkt 6.1). Eit forslag til tekst vart utarbeidd, sendt til evalueringsgruppa for innspel.
4.1.3. Overordna perspektiv – latent meiningsinnhald
Det vart også gjennomført ein aktivitet der deltakarane i analysegruppa brukte bildekort for å
snakke om overordna inntrykk av datamateriale og kva som var vesentleg å få fram i evalueringsrapporten. I dette tilfelle kjente fleire i evalueringsgruppa læringsnettverket godt i og med at
dei hadde vore aktive i prosjektgruppa. Det som kjem fram kan difor seiast å vera basert på deira erfaringar frå deltaking i nettverket så vel som på datamateriale. Ved bruk av bildekort kan
ein uttrykke meiningsinnhald ved hjelp av metaforar, og ein kan i større grad få fram det erfarte,
og nyansar som ikkje let seg fange i definisjonar. Denne samtalen var tatt opp på lydfil, delvis
transkribert og skrive ut som ei oppsummering eller overordna tankar om korleis nettverket har
bidrege til recovery-orientering (pkt 6.2). Tema her var «Det kraftfulle», «Det kaotiske» og «Det
som er verdt å jobbe for».

5. KORLEIS BESKRIVER LEIARANE FOR KOMMUNEN SITT FORBETRINGSTEAM SINE
ERFARINGAR MED DELTAKING I LÆRINGSNETTVERKET?
I presentasjon av funn (evalueringsspørsmål 1) er «deltakar» brukt om deltakar i fokusgruppa
(med andre ord representantar for forbetringsteam i kvar kommune). Den følgjande teksten representerer det analyserte resultatet av innhaldet i fokusgruppene, og det er underforstått at
det handlar om erfaringane og meiningane til leiarane i forbetringsteam i kommunen slik dei kom
til uttrykk i fokusgruppene.
5.1. INNHALDET I NETTVERKET
Det som gjekk att når deltakarane vart spurt om det viktigaste med nettverket var at det styrka
engasjementet for recovery i eigen kommune. Deltaking gav «boost», og ein kom inspirert tilbake
etter samlingane.
Det var også viktig å få innsyn i korleis det vart tenkt og jobba i andre stader og at det var fint å
treffe andre som brann for det same som dei. Slik kunne dei lære av kvarandre, og hente inspirasjon ved å treffe andre. Når ein blir kjent kan ein spør kvarandre om råd, og ta kontakt også utanom nettverket. Fordi det var så nyttig å utveksle erfaringar, meinte nokre deltakarar at det
hadde vore bra med enno fleire aktivitetar der ein «blanda gruppene» slik at ein fekk diskutere
med folk frå andre kommunar.
Dei la også vekt på at det var positivt at det var lagt opp til at forbetringsteamet i kvar kommune
skulle vera breitt samansett med leiarar, fagtilsette, brukarrepresentantar, bestillarkontor, NAV
og andre. Dei sakna meir deltaking frå fastlegar og spesialisthelsetenesta.
På samlingane var det bra at personar med ulik fagkunnskap og personar med brukarerfaring
«sat rundt same bord» og var likeverdige. Erfaringskompetansen vart «legalisert» ved at fagperspektiv og brukarperspektiv vart likestilt, og læringsnettverket vart ein stad der deltakarane fekk
erfare korleis det kan gjerast. Det kom fram at det hadde vore bra om enno fleire brukarar var
med.
Nokre deltakarar nemnte at det hadde vore for mykje teori på samlingane. Og fleire sa det hadde
vore mykje fokus på recovery relatert til rus-utfordringar og for lite fokus på recovery relatert til
alvorlege psykiske lidingar.
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5.2. NETTVERKET SOM KATALYSATOR FOR PROSESSAR I KOMMUNANE
Nettverket gav merksemd til recovery som satsingsfelt. Når kommunen bestemte seg for å delta i
nettverket kom temaet høgare på dagsorden fleire stader. For dei kommunane som var i gang
med endringsarbeid mot recovery-orientering av tenestene, vart deltaking i nettverket til hjelp
for å få enno tydelegare fokus. Recovery er også blitt tema i kommunar som ikkje hadde jobba
med dette tidlegare. Det at brukarar, tilsette, leiarar og politikarar visste om at kommunen deltok i nettverket skapte ei forventing om at noko skulle skje.
Mange deltakarar var opptekne av at det er langt frå visjon til handling, og at planar for endringar i tenestene fort kan blir nedprioritert i ein travel kvardag. Det at det var forventa om at forbetringsteama skulle lage og evaluere planar og tiltak og delvis presentere dette på samlingane
var difor svært viktig.
I nokre tilfelle gav deltakarane uttrykk for at inspirasjonen var bra for dei som var med i forbetringsteamet, men at det så langt hadde hatt lite å sei for andre tilsette. Det var også stor skilnad
på kor enkelt det hadde vore å få forbetringsteama til å jobbe i lag mellom samlingane. Deltakarane peikte på at det var viktig å sikre god forankring både i leiing og blant medarbeidarar dersom forbetringsteamet skulle få til reelle endringar i kommunen.
Engasjementet og entusiasmen som vart vakt for recovery vart i alle fokusgruppene omtale som
ei «hallelujastemning». Nokre var veldig skeptiske til at ein fekk eit forenkla og nesten religiøst
forhold til recovery. Ein sa at det skjedde mykje bra i tenestene også før recovery-bølgja, og at
det er viktig å anerkjenne dette når ein skal gjera noko på andre måtar. Og det å ta imot nye ting
ukritisk kan føre til at ein riv ned det som er bra. Ein annan sa: «Ein kan ikkje berre rope halleluja, ein må gjera noko og!»

5.3. FELLES FORSTÅING OG BRUBYGGJING
Spørsmålet «Kva er recovery?» har vore sentralt i nettverket, og mange meinte at innhaldet i
«recovery» er litt diffust. Det kom fram at deltakarane opplevde at det har vore viktig at det har
blitt jobba med ei felles forståing av innhaldet i omgrepet i nettverket. Og også med korleis
recovery orienterte tenester ser ut. Deltakarane snakka om at dei no hadde «eit felles språk», og
ei felles retning på arbeidet. Dei meinte at det faglege grunnlaget («Verdigrunnlag») som er utarbeidd i nettverket gjev godt utgangspunkt for vidare arbeid.
Denne felles forståinga var meir varierande i kommunane. I nokre kommunar hadde dei jobba
med opplæring og utvikling av tenestene lenge, og deltakarar frå dei kommunane gav inntrykk av
at alle tilsette var klar over kva det handlar om. I andre kommunar gav deltakarane inntrykk av
at dei kjente seg åleine om å tenkje recovery, eller at recovery på ein måte var delegert til forbetringsteamet slik at andre i kommunen ikkje trengte tenkje på det.
Det kom også fram einskilde utsegn i fokusgruppene som gjer at det er nærliggande å tenkje at
det er eit stykke fram til felles forståing. Nokre deltakarar var nølande til om recovery (t.d. slik
det er uttrykt i «Verdigrunnlag for…») kunne vera grunnlaget for tenestene i kommunen. I eit par
tilfelle var utsegna slik at det tyda på at deltakaren framleis tenkte på brukarar av tenestene
som «dei» og fagfolk som «oss». Det vart også uttrykt skepsis til verdien av erfaringskompetanse,
og at det er ei undervurdering av fagkunnskapen å tenkje at personar utan formell utdanning kan
gjera jobben.

5.4. KOMPLEKSITET
Ein del gav uttrykk for at det var mykje uklart både kring kva recovery handlar om og kva konsekvensar det burde få for tenestene i kommunen. Spørsmål som «Kva handlar dette om?» og «kor
er det me skal?» har ingen enkle svar. Dei snakka om det å famle seg fram, og at det kan vera
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vanskeleg å vite kor ein skal satse i og med at dette er nytt. Det er mange aktørar og ulike forventingar til kva som skal endrast. Deltakarane meinte at det var bra nettverket varte over tid,
for ting tar tid.
Ein kan heller ikkje overta tiltak og endringar direkte frå andre kommunar fordi føresetnadane i
kvar kommune er ulike. T.d. satsar nokre tenester på recovery av di det er teke avgjerd om dette
på rådmannsnivå, medan det i andre kommunar var einskildpersonar som tok initiativ til at kommunen skulle vera med i nettverket utan at recovery så langt har vore ei satsing. Det var veldig
ulikt kor mykje «motstand» forbetringsteama møtte hjå leiarar og medarbeidarar.
I to av fokusgruppene nemnte deltakarar at det hadde vore bra om det dei fekk med seg frå
nettverket hadde vore enno meir konkret. T.d. ved at det vart presentert fleire døme på korleis
ting kan gjerast. Samstundes vart det sagt at recovery ikkje først og fremst handlar om konkrete
tiltak eller system, men heller om å legge til rette for einskildpersonar sine unike recovery-prosessar. Det krev endring i måten ein tenkjer, jobbar og organiserer, og det er ikkje tydeleg korleis
det kan gjerast. Deltararane meinte at den mest konkrete endringa i tenestene er at det no er
tilsett medarbeidarar med brukarerfaring som er med og pregar fagmiljøa.

5.5. KOR GÅR VEGEN VIDARE?
I alle gruppene vart det sagt ting som «me må byggje stein på stein», «dette vil ta lang tid», eller «det er langt frå ord til handling». Nokre deltakarar sa at no hadde dei lært og blitt inspirert,
men at det er no arbeidet tek til; - med å inspirere dei andre tilsette, med å jobba vidare for
endre haldningar og tiltak for å involvere brukarar, og med å halde fokus på endringsarbeid over
tid. «Det er i kvardagen jobben skal gjerast», og «fordi det så komplekst er det vanskeleg å sjå
kva me skal ta tak i.»
Det var også snakka om at dei ville halde fram med samlingar i nettverket, eller eit liknande fora
for å halde fagleg fokus. Nokre deltakarar var opptekne av at det då måtte vera ope for alle,
ikkje berre dei som no har vore med i forbetringsteama. Dersom det vert fleire samlingar burde
det vera meir fokus på kva recovery-orientering handlar om i møte med menneske som har levd
lenge med psykisk sjukdom, og godt med tid til erfaringsutveksling slik at ein kan bli inspirert av
kvarandre.
Nokre kommunar ville oppretthalde forbetringsteamet, andre skulle lage nye grupper og ein
kommune skulle lage ein plan for implementering og be om godkjenning av denne på politisk
nivå. Nokre utsegn i fokusgruppene tyder på at ikkje alle kommunane kjem til å jobbe vidare
med eit spesifikt «recovery-fokus». Det var altså veldig variabelt kor strukturert dei vidare planane var, men alle gav uttrykk for at dei skulle jobbe vidare med forbetringsarbeid på ein eller
annan måte.

6. KORLEIS HAR LÆRINGSNETTVERKET BIDREGE TIL FAGLEG FOKUS PÅ
RECOVERY?
6.1.

FORVENTING OM TILTAK I KOMMUNANE

Nettverket gav klare forventingar om kva retning forbetringsarbeidet i kommunane burde ha i
spørsmåla som vart stilt i den første spørjeundersøkinga (jfr Vedlegg 2). Det at det vart etterspurt om kommunen henta inn brukarane sine erfaringar og synspunkt, kva dei gjorde for å gjera
tenestene tilgjengelege og om ein prøvde å skreddersy hjelpa til kva einskild brukar, var på ein
måte det første «operasjonaliseringa» av kva tenestene skal eller bør gjera for å bli meir
recovery-orienterte. Også i løpet av samlingane har prosjektgruppa definert recovery og
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recovery-orientert praksis ved å bestemme kven som skal snakke og kva tema som skal ha plass
på samlingane.
Desse tydelege forventingane til tiltak i kommunane kan ha ført til eit sosialt press til å gjennomføre tiltak. Tilsette, leiarar og politikarar vil gjerne kunne skryte av eigen kommune, og nettverket har vore ein stad å «vise seg fram» eller ein ekstern grunn til å innføre endringar. I tillegg har
dei som har vore med i nettverket fått forståing for grunnlagstenkinga for recovery, og det er då
større sjanse for at det som blir gjort av endringar faktisk er ei forbetring (i recovery-målestokk).
I beste fall kan standarden for kva som er «god praksis» i kommunen ha blitt endra, fordi ein har
fått ein anna «spegel» eller standard å måle seg mot.
På oversikt over tiltak kommunane er i gang med (t.d. oversikt frå gruppearbeid samling 4) er
det eit vidt spekter av tiltak. Ein del tiltak eller planar handlar om å svare på generelle forbetringar i tenestene, medan andre er meir spesifikke i høve til det dei gjer for å fremje recovery.
Det som går att er:
•

Ulike måtar å halde fokus på recovery i arbeidsfellesskapa (t.d. tema på personalmøter,
jamlege samtalar om kva som kan støtte recovery-prosessar i bufellesskap og helse- og
sosialkontor, internundervising med øvingar og faste fagdagar).

•

Tiltak for å styrkje brukarane si makt i tenestene (t.d. at brukarar deltek på personalmøter, brukarundersøkingar, evalueringsskjema, bebuar kan velje primærkontakt og vera
teamleiar, og faste møter mellom brukar og hjelpar).

•

At rammene for tenestene blir meir fleksible (tilgjengelege tenester større deler av døgnet, lågare terskel for å ta kontakt, tilpasse tenestene til brukaren sine behov, utvida
opningstid på dagsenter, bestillerkontor har meir recovery-orienterte tildelingskriteria).

•

Fokus på brukarstyrte tilbod (sjølvhjelpsgrupper, brukarstyrte opningstider, brukarstyrt
sosial samling).

•

Vurdering av eller innføring av nye type aktivitetar («Recovery college», trening, musikkterapi, kunst, dans).

•

Auka medvit om spørsmålet «Kva er viktig for deg».

•

Tilsetting av medarbeidarar med brukarerfaring/erfaringskonsulentar.

•

Fokus på maktdeling.

•

Jobbing med forståeleg språk.

Ein kan ikkje sei om desse tiltaka er konsekvens av deltaking i nettverket eller om kommunane
ville hatt desse tiltaka uansett. Det me kan sei, er at ved å måtte lage slike lister, har kommunen
blitt «tvunge» eller oppmuntra til å tenkje over kva dei faktisk gjer som er i tråd med det å
fremje recovery.
Nettverket ser ut til å hatt fokus kva som gjera tenestene meir recovery orienterte og mindre på
kva ein skal gjera mindre av. Recovery er sett fram som eit ideal, men det er ikkje diskutert kva
som er motsetnaden til recovery. Kanskje ville det vore nyttig å samanlikna «tradisjonell tilnærming» og «recovery tilnærming» (jfr Slade 2017, tabell 1, s 16) for å få fram kva ein skal gjera
mindre av og kva ein skal gjera meir av. Ei slik polarisering kunne ha gjort det enno tydelegare
kva som styrer praksis.
Det me ikkje kan lese ut frå dei ulike dokumenta som var grunnlag for denne evalueringa er korleis eller kvifor kommunane tenkjer at dette er tiltak som støtter recovery-prosessar. Me veit at
recovery ikkje handlar om tiltak eller om tenestene. Det er noko individuelle personar sjølv opplever og jobbar seg fram mot. Tilsette i psykiske helsetenester bidreg berre til å støtte personen
i hans eller hennar reise mot recovery (Slade 2017). Kjernen i recovery er knytt til omgrep som
håp, identitet, personleg ansvar og meining (Slade, 2015), eller tilhørigheit, håp, identitet, mei!48

ning og empowerement (Leamy et al 2011). Dette har antakeleg vore det teoretiske grunnlaget
for nettverkssamlingane, i alle fall er Leamy et al (2011) brukt som grunnlag for «Verdigrunnlag»
som nettverket utarbeida. Likevel er dette faglege perspektivet ikkje tydeleg i fokusgruppene og
i dokumenta som har vore grunnlag for denne evelaueringa. Det handlar kanskje om at det er
lettare å beskrive konkrete tiltak, enn å beskrive korleis brukarar erfarer at dei får støtte i sin
prosess, eller korleis fagfolk faktisk er i stand til å jobbe ut frå «kva er viktig for deg». Frå eit
fagleg perspektiv kan ein tenkje at det er særs viktig at tiltaka ikkje er tilfeldige, men at dei
spring ut frå ei fagelg tenking og grunngjeving av korleis tiltaka faktisk støttar recovery. Slik sett
er forankring i «Verdigrunnlag» eller anna faglitteratur essensielt. Og spørsmål som «Hva gjør
kommunen for at brukerne skal oppleve samhørighet og verdsatte roller» (spørsmål frå spørjeunderøking, vedlegg 3) burde hatt enno meir plass.

6.2.

OPPSUMMERING OG OVERORDNA TANKAR
Teksten under representer evalueringsgruppa sine inntrykk, undringar, erfaringar og meiningar
basert på analyse av datamateriale. Som nemnt (pkt 4.1.3) er denne delen av evalueringa basert
på bruk av bildekort. Metaforar som har sitt opphav i dei aktuelle bilda er markert i hermeteikn.

6.2.1. Det kraftfulle
Nettverket har representert ei kraft. Tenestene kan vera fastlåste i mønster, og dette er det behov for å «grave i» . Fagfolka sitter trygt i sine posisjonar, og det er behov for at nokon trenger
inn og verkeleg demonstrerer at det er behov for å snu, og for å vise t.d. korleis erfaringskunnskapen faktisk er noko me treng. Dette kan ikkje skje forsiktig, det er behov for «knust glas»,
omvelting, dramatikk. T.d. kan rollespel som gjer det tydeleg kor viktig erfaringskompetansen er,
eller konfrontasjon med eigne fastlåste haldningar opplevast brysamt eller til og med trugande.
Nettverket har også gitt høve til å løfte blikket, eller «fly» – og tenke store tankar om kva som
er mogleg å få til. Det har vore ei positivt kraft som gjev eit «løft» til å vera tru mot positive
verdiar.
Når ei kraft eller endring er på gang vil det oppstå motstand. Det vil ver «piggtråd» og uvilje,
både i nettverket, blant tilsette i kommunane, leiarar og i systema i samfunnet. Det må ein berre
vite om og ta høgde for. Dette er noko av grunnen til at det tek tid å få til endring.
6.2.2. Det kaotiske
Læringsnettverket har ikkje skapt orden i kaoset, men på ulike måtar bidrege til å våge å bevege
seg i «ukjent landskap». Recovery-feltet er komplekst og det er lett å «gå seg vill» eller ikkje sjå
kor vegen går. Nettverket har vore som ei «lysning i skogen» der ein kan puste fritt, få inspirasjon
og bli styrka i trua på at det er håp.
Materiale gjev inntrykk av at det er ein felles retning, ei von om at det går an å endre noko og at
det er «lys framme i tunnelen» der alle er på veg. Nettverket har vore «stein på stein» som vardar som viser veg.
Nettverket har vore ein stad der fagfolk og folk med erfaringskompetanse ar møtt kvarandre på
«like fot», med ulike roller, men likevel på same nivå.
6.2.3. Det som er verdt å jobbe for
Recovery-orientering av tenestene innebærer grunnleggjande endringar. Det er snakk om nye roller som fagperson, og i og med at feltet er under utvikling veit me enno ikkje korleis tenestene
skal sjå ut om dei skal bidra til recovery for den einskilde pasient eller brukar. Kanskje er det behov for å vurdere kva «ballar» ein skal kaste frå seg, kva ballar ein skal la vera å ta i mot, i tillegg til kva ballar me skal ta i mot (alt det nye me skal innføre)?
!49

Og kanskje er det slik at dei nye visjonane eller endringane er så vanskelege å oppfylle fordi dei
er i utakt med dei etablerte rammene og systema som fagfolka jobbar innanfor?
Fokus i nettverket har vore på å sjå at dei som treng hjelp av tenestene først og fremst lever sine
liv «i samfunnet» i ein kvardag, og at tenestene skal ta omsyn til dette. Alt i alt er det mykje som
gjev grunn til å «feire», det er innført mange nye tiltak i kommunane, og det har vore mange viktige samtalar og prosessar på nettverks-samlingane.

7.

KONKLUSJON

Evalueringsrapporten ber preg av ei pragmatisk tilnærming. Det er avgrensa kor systematisk og
omfattande arbeid som er mogleg å få til med avgrensa ressursar. Dersom ein ynskjer reelle evalueringar om nytte av læringsnettverk bør det settast av ressursar til evaluering, og planlegge
evaluering parallelt med planlegging av nettverket.
Det kunne t.d. vore interessant å sjå nærare på prosessane i einskildkommunar, som endringar i
tilsette sine arbeidskvardagar og innverknad på tenestene til sluttbrukarar. Det ville også vore
bra å undersøke erfaringar med deltaking i nettverket frå perspektivet til personar med brukarerfaring. Og i og med at recovery-feltet er i utvikling i norsk samanheng, ville det vore spanande å
sjå nærare på korleis innhaldet i recovery («kva er recovery» og «korleis kan ein tilby recoveryorienterte tenester»?) vart tolka og praktisert. Dette siste er vesentleg for å unngå at omgrepet
mister sitt innhald. Ideelt sett skulle også evalueringa byggje vidare på tidlegare forsking om
tema som læringsnettverk, recovery orientering av tenester og om sidestilling av erfaringskompetanse og fagkompetanse.
Basert på evalueringsarbeidet som er utført kan me sei at læringsnettverket ser ut til å ha gitt
satsingar på recovery i kommunane eit tydelegare fagleg grunnlag og auka legitimitet. Kommunane har innført tiltak som dei assosierer med recovery-orientering av tenestene, og dette endrings-arbeidet har fått større fart og meir kraft. Bidraget til nettverket vart antakeleg større fordi det var ope for alle kommunar, uavhengig av kor mykje dei tidlegare hadde satsa på recovery.
Til slutt kan ein slå fast at nettverket har bidrege til at mange fleir er blitt merksame på omgrepet recovery. Dette gjeld tilsette og leiarar i ulike tenester i kommunane så vel som politikarar
og rådmenn.
VEDLEGG 8 - EVALUERING AV NETTVERKSSAMLINGENE

Evaluering

Samling 1

Samling 2

Samling 3

Samling 4

Alt i alt har denne samlingen vært
nyttig for vår kommune

5,1

5,1

5,4

4,5

Samlingen har gitt ny innsikt/
kunnskap som vi kan bruke

5,1

5,1

5,3

4,6

Tidsbruk og organisering av
samlingen har vært god

4,4

4,8

4,9

4,1

Arbeid i egen kommunegruppe var
nyttig for oss

5,3

5,2

5,2

4,7

5,4

5,2

5,3

Erfaringsdeling og gruppearbeid på
tvers av kommuner var nyttig for
oss
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Evaluering

Samling 1

Samling 2

Samling 3

Samling 4

Vi hadde nytte av å høre på faglige
innlegg

5,1

5,3

5,2

4,3

Våre forventninger til samlingen har
blitt innfridd

4,8

4,7

5,0

4,0

Vi har forberedt oss til samlingen
ved å ha felles arbeidsmøte el.l.

3,5

5,3

3,4

4,8

Gjennomsnittlig tilfredshet er målt på en score fra 1 (dårlig) til 6 (best).

VEDLEGG 9 - SOSIOGRAM

nr I hvor stor grad (på en skala fra 1-10) er
du enig i følgende utsagn:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

21

21

24

2

10

Sum

1

I hvor stor grad kan du fortelle venner og
kollegaer hva recovery handler om?

2

Vi kartlegger i større grad brukernes evner,
ønsker, håp og ressurser?

12

18

19

22

18

3

Læringsnettverket har bidratt til å utfordre
holdningene våre?

8

18

28

31

5

90

4

I hvor stor grad vet du mer om hva som fremmer
håp?

1

4

2

9

22

25

24

3

90

5

I hvor stor grad har dere endret syn på
erfaringskompetanse?

2

3

5

12

27

19

15

7

90

6

Jeg er fornøyd med formen på samlingene.

10

8

28

24

20

7

Jeg er fornøyd med aktiviteten mellom
samlingene

14

16

17

18

15

10

8

For meg har det vært viktigere å treffe andre
som er interesserte i recovery enn ha
forelesinger om recovery.

14

19

19

15

15

8

90

9

Har deltagelsen i LN gjort hverdagen din mer
trivelig?

15

23

19

18

15

90

10

Brukertilbakemeldinger blir brukt i utvikling og
evaluering av tiltak i vår kommune.

14

17

16

15

12

90

11

I hvor grad har din kommune verktøy
som fremmer recovery orientert praksis?

27

28

12

Læringsnettverket har bidratt til bedre tjenester.

3

2

12

16

18

19

20

13

Vi har gjennom læringsnettverket knyttet gode
kontakter som vi kommer til å ha mer samarbeid
med?

7

12

16

22

20

13

14

Det har vært lett å få innpass for recoverytenking i vår kommune

10

24

26

27

2

8
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8

90

1

90

90
90

35

90

90
90

2

1

90

nr I hvor stor grad (på en skala fra 1-10) er
du enig i følgende utsagn:
15

1

2

Vi mener vi bør ha jevnlig fagdager/seminar/WS
med fokus på recovery (på tvers av kommunane,
fag- og brukermiljø).
Sum

0

VEDLEGG 10 - FELLES VERDIGRUNNLAG

!52

3

3

4

5

6

7

8

9

1

3

20

22

23

19

2

50

70

180

252

244

233

102

10

Sum

90

36
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