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Seksjon for tidlig psykosebehandling (TPB).  

• Pasienter med psykoseproblematikk i 
alderen 17-30. 

• Sterkt fokus på heving av funksjon og 
motivasjon for arbeid/utdanning. 

• Døgnenhet med 11 senger. 
• Poliklinikk med ca. 70 pasienter.  
• IMR som individuelt tilbud i 

døgnenhet & slow open gruppe i 
poliklinikk.  



IMR ved TPB – fagartikler i Sykepleien & 
Dialog 

•

•

•

•



Min halvtime med dere.. 

• Teoretisk rammeverk for implementering vi har anvendt.
• Fordeler med å implementere smått først. 
• Bruk av retningsgivende, strategiske dokumenter. 
• Hvordan vi har gjort IMR synlig ved egen seksjon, og «innsalg».  
• Veien videre. 



Self determination theory (SDT) 

-Individets autonomi er en følelse av at personens handlinger er 
selvbestemte, og i tråd med egne verdier.

-Individet er ifølge teorien styrt av både indre og ytre motivasjon, men 
gjennomfører i større grad egne mål når det føler seg autonomt.

(Deci, 2018) 



Self determination theory: i praksis 

«Vi skal jobbe mot det som viktig for deg. Ikke ut fra det som er viktig 
for terapeuten din, mora di, eller primærkontakten din. Vi kan jobbe 
mot alle mulige mål, så lenge de ikke er lovstridige eller helseskadelige. 
Dette blir ditt opplegg»



Self determination theory: i praksis 

«Se på tavla bak deg: er det noe 
som er relevant for ditt liv?» 



1. Tilfriskningsstrategier 
2. Nyttige fakta om psykiske lidelser 
3. Nyttige fakta om ruslidelser 
4. Stress-sårbarhetsmodellen 
5. Mestre stress 
6. Bygge sosial støtte 
7. Effektiv bruk av medisiner 

8.  Mestre vedvarende symptomer 
9.   Sunn livsstil 
10. Lage en plan for å forebygge

tilbakefall 
11. Få hjelp til dine behov i den       

norske helsetjenesten 

Self determination theory: i praksis 
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Top down vs bottom up implementering 

Top down

-Føringer kommer fra lederledd   
over de ansatte. 
- Implementeringsstrategien er  

«ferdig formet». 

(Sabatier, 1986) 

Bottom up

- Ansatte får selv ansvar for 
implementering & former egen 
implementeringsstrategi. 



Bottom up implementering i praksis 

Ansatte 
• Har bestemt format på tilbudet (individuelt tilbud/gruppe).
• Lagt opp løp sammen med brukere. 
• Dokumentert antall sesjoner, og selv evaluert tilbudet sammen med 

brukere.
• Aktivt deltatt i vurderinger rundt oppskalering av IMR.  



Fordeler med små team: 
småskalaimplementering først. 

• Oversiktlig: alle vet hva de andre gjør 
• Enklere å bli enige om hvilke verdier som ligger til grunn for 

intervensjonen.
• Synlige verdier viktige ved implementering av tilfriskningsintervensjoner!

• Enklere å møtes og fordele/følge opp oppgaver
• Fokus på kvalitet: kokker og søl osv..



Fordeler med små team: 
Kunnskapsheving gir kunnskapsspredning, og 
spredningen må kunne håndteres. 

-Antall som kurses og antall som kan veiledes tett bør være i 
samsvar. 



Fordeler med små team:
muliggjør kompetansemobilisering. 

-Medarbeidere må tro på egen kompetanse for å være indre motivert 
for en oppgave (Gagne & Deci, 2005) 
-Opplevd kompetansemobilisering reflekterer i hvilken grad 
medarbeider opplever å få adekvate muligheter til å sette egen 
kompetanse i virke (Lai, 2011)



Fordeler med små team:
muliggjør kompetansemobilisering. 

-Kompentansemobilisering: robust sammenheng med indre 
motivasjon, affektiv organisasjonstilhørighet og turnoverintensjon på 
tvers av mange utvalg
(Lai,2011). 

-Så mange som mulig må få anledning til å bruke kompetansen sin.  
Antall som kurses og antall som får anledning til å utøve bør være i 
samsvar.



Strategiske dokumenter gir en overordnet 
plan. 

-Strategiske dokumenter med klart definerte arbeidsmål gir teamet   
retning. 
- Spesielt verdifullt ved søknader og i møte med beslutningstakere. 

- Prosjektledelse! 



Strategiske dokumenter: 
Overordnet endringsplan: hvor står vi, hvor går 
vi?   



Strategiske dokumenter: 
Milepælplan med effektmål 



Strategiske dokumenter: Interessentanalyse: 
hvem påvirkes?  
Interessentanalyse gir en oversikt over hvem som påvirkes av 
prosjektet, hvilken påvirkningskraft de har og hvordan prosjektleder 
bør tilnærme seg de. 



Strategiske dokumenter: 
Teamkontrakt: hvem gjør hva, og når. 

- «Prosedyre» for hvordan teamet jobber sammen: 
- Eks: 

- Hvem rekrutterer til prosjektet 
- Hvem overlapper med hvem rundt hva 
- Hvem veileder hvem 
- Osv…



Innsalg: synlighet 

• Aktiv deltakelse i tverrfaglige møter (burde ikke denne brukeren tilbys IMR?) 
• Egen IMR tavle på vaktrom. 
• Brosjyre til ansatte, behandlere, brukere. 
• Nevnes i pårørendeundervisning. 
• Info/undervisning i så mange fora som mulig: 

• Miljøfaglig forum
• Seksjonsseminar 
• Avdelingsseminar 
• Kahoot 
• Markering av nådde milepæler med enkel servering 
• Implementeringsstøtte hos samarbeidspartnere i spesialistlinja. 



Innsalg: et steg foran «dette gjør vi jo 
allerede».



Innsalg: et steg foran «dette gjør vi jo 
allerede».
Argumentasjonsrekke: 

• IMR er validert på RCT-nivå i internasjonale studier. 

• Brukermedvirkning som kjerneverdi. 
• Ikke «nytt» i seg selv, men en manualbasert intervensjon som bygger på solide faglige tradisjoner. 

• Sykepleiere/vernepleiere får drive et eget behandlingsløp (alliansebygging, oppgaveglidning, 
jobbtilfredshet, kan utøves på kveldsvakt, osv.)

• Lite kostbar intervensjon (pris for kurs/frikjøp av ansatte ÷ antall sesjoner bruker får) 
• Dokumenter antall sesjoner. 

• «Manus» for vanskelige samtaler. 



«Manus for vanskelige samtaler»



Innsalg: vignetter

Begynne på høyere utdanning. 
- innen 6 måneder. 



Innsalg: vignetter

• Få oversikt over gjeld til 
lånekassen 
• Budsjett – bo hjemme eller på 

hybel? Hva har jeg råd til? 
- Innen 6 uker 



Innsalg: vignetter

• Få tak i kodebrikke og logge inn 
på lånekassen.no 
• Snakke med sosionom: kan noe 

av studielånet godskrives?  
• Innen 6 dager 



Innsalg: IMR «snakker godt» med andre 
faglige tilnærminger. 

• Brukers mål ofte lett forenelig med CBT og KMT. 
• Bruker får psykoedukasjon i IMR, pårørende i strukturert 

familiearbeid (PEF) og ved pårørendeundervisning. 
• Motivasjonsarbeid satt i system. 
• Mentalisering.
• Antistigma arbeid! 



Veien videre…

• Tilby alle ansatte som ønsker det opplæring i IMR. 
• Drifte to IMR grupper i poliklinikk. 
• Økt samarbeid med andre i spesialisthelsetjenesten. 
• Evaluere IMR i kvalitativ kvalitetsstudie i regi av seksjonen. 
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