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Bedre psykosebehandling 2016 à

• Implementeringsprosjekt

• Nasjonale retningslinjene

• 6 helseforetak, 39 enheter

• Tversnittstudie

• Baseline

• 325 pasienter

PhD-prosjekt
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Recoverybegrepet - historikk

• Borgerrettighetsbevegelsen i USA 60-tallet
• Brukerbevegelsens kritikk mot mangel på menneskerettigheter i psykiatri
• Ny optimisme angående bedring fra psykose (Vermontstudien 1987)
• WHO Mental health action plan 2013
• Tydelige føringer om recovery også i norske tjenester
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Personal recovery 
Personal recovery Clinical recovery

• Brukerbevegelsen • Klinikere/forskere
• Subjektiv prosess

• Egen definerte mål
• Objektiv definisjon
• Symptomreduksjon/økt 

fungering
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«Recovery kan beskrives som en
holdning som fremmer håp og
tro på muligheter for at den
enkelte kan leve et meningsfullt
og tilfredsstillende liv, selv med
en alvorlig psykisk lidelse. Den
individuelle bedringsprosessen
er personlig og unik, men
samtidig også avhengig av
grunnleggende forhold i livet
som bosituasjon, nærmiljø,
arbeidsmuligheter og sosial
tilhørighet».
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TILHØRIGHET
• Støtte fra 

likesinnede
• Relasjoner

• Del av samfunnet

CHIME 
rammeverk

MYNDIGGJØRING
• Personlig ansvar

• Kontroll over livet
• Fokus på styrker

MENING
• Gjenoppbygge livet

• Spiritualitet
• Livskvalitet

IDENTITET
• Gjenbygge 

identitet
• Overkomme stigma

HÅP
• Positiv tenking
• Tro på endring
• Drømmer/Mål
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Characteristics N % M SD Min-max Missing (n)

Gender 1

Female 133 41

Ethnicity 5

Norwegian 277 88

Other 39 12

Age 310 40 12.7 16-77 11

Diagnosis 25

Schizophrenia 158 53

Schizoaffective disorder 59 20

Other 79 27

GAF symptom 321 100 53 13.0 26-90

GAF function 321 100 51 11.3 20-85

Community treatment order 7

Yes 42 13

Table 1. Socio-demographic characteristics of the participants (N = 321)
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1. The importance of personal recovery and perceived 
support  among service users with psychosis*
*Skar-Fröding, R., Clausen, H. K., Šaltytė Benth, J., Ruud, T., Slade, M., & Sverdvik Heiervang, K. (2021). The Importance of Personal Recovery and Perceived 
Recovery Support Among Service Users With Psychosis. Psychiatric Services, appi. ps. 202000223

2. Associations between personal recovery and service 
user-rated versus clinician-rated clinical recovery 

3. Relationship between satisfaction with mental health 
services, personal recovery and quality of life among 
service users with psychosis: a cross-sectional study* 
*Skar-Fröding R, Clausen HK, Benth JŠ, Ruud T, Slade M, Heiervang KS. Relationship between satisfaction with mental health services, personal recovery and 
quality of life among service users with psychosis: a cross-sectional study. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):1-8

Articles
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Article 1. The importance of personal recovery and perceived 
support amongst service users with psychosis*
*Skar-Fröding, R., Clausen, H. K., Šaltytė Benth, J., Ruud, T., Slade, M., & Sverdvik Heiervang, K. (2021). The Importance of Personal Recovery and Perceived 
Recovery Support Among Service Users With Psychosis. Psychiatric Services, appi. ps. 202000223

Forskningsspørsmål: 

• Er personlig recovery viktig for pasienter med psykose?

• Er det noen forskjell mellom pasienter som mener at recovery 
er mer eller mindre viktig? 

• Opplever pasientene seg støttet i personlig recovery?

• Hva henger sammen med støtte til personlig recovery? 

Hovedutfallsmål: The INSPIRE Measure of Staff Support for Personal 
Recovery
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INSPIRE measure of staff support for personal recovery

1. Føle meg støttet av andre 
mennesker

Nei Ja

2. Ha positive relasjoner til andre 
mennesker

Nei Ja

3. Ha støtte fra andre personer 
som har erfaring med tjenestene

Nei Ja

4. Føle meg som en del av 
samfunnet

Nei Ja

5. Føle meg håpefull for 
fremtiden min

Nei Ja

6. Tro at jeg kan bli bedre Nei Ja

7. Føle meg motivert til å gjøre 
endringer

Nei Ja

8. Ha håp og drømmer for 
fremtiden 

Nei Ja

9. Føle at jeg kan takle
stigmatisering

Nei Ja

10. Føle meg fornøyd med meg 
selv

Nei Ja

1. Vennligst les hver setning nedenfor, og sett ring 
rundt Nei om det ikke er viktig for deg, og ring rundt 
Ja om det er viktig for deg

2. Hvis Ja, kryss av for hvor mye støtte du får fra din 
tjenesteyter når det gjelder dette
Ikke i det 
hele tatt Lite Noe

Ganske 
mye

Veldig 
mye
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• Er personlig recovery viktig for pasienter med psykose?

• Er det noen forskjell mellom pasienter som mener at recovery er mer
eller mindre viktig? 

• Opplever pasientene seg støttet i personlig recovery?

• Hva henger sammen med støtte til personlig recovery? 

Resultater:

JA

NEI

TJA

• Illness management and recovery treatment (IMR) 
• Plan for å oppdage tidlige tegn og hindre tilbakefall HØY STØTTE
• Kunnskap om mestring av stress og psykisk lidelse

• Høyere depressive symptomer
• Lavere GAF-S skåre LAV STØTTE
• Mann
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Betydning av recovery:
• En stor majoritet av en sammensatt gruppe pasienter med psykose

rapporterer at personlig recovery er viktig for dem.

• Dette funnet underbygger at recoveryorientert behandling er relevant for 
de fleste pasienter med psykose innen forskjellige psykiske helsetjenester.

• Recovery-orientert behandling, som for eksempel IMR, hjelp med å mestre
stress og symptomer og det å ha en god plan for å oppdage tidlige varsler
og forhindre tilbakefall er forbundet med opplevd støtte for personlig
recovery.

• Pasienter som opplever høyt symptomtrykk og symptomer på depresjon
bør vies spesiell oppmerksomhet fordi disse opplever mindre støtte til
personlig recovery, selv om personlig recovery er like viktig for dem.



Menneskelig nær – faglig sterk

Article 2. Associations between personal 
recovery and service user-rated versus clinician-
rated clinical recovery
Aim: examine the relationship between personal recovery reported by patients 
and clinical recovery rated by both clinicians and patients. 
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Aim and research questions
Aim: examine the relationship between personal recovery reported by service 
users and clinical recovery rated by both clinicians and service users. 

Research questions:

• Is there a relationship between personal recovery and 
clinical recovery rated by clinicians? 

• Is there a relationship between personal recovery and 
clinical recovery rated by service users? 

• Is there a relationship between personal recovery and 
different subdomains of clinical recovery when rated by 
clinicians and by service users?
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Method

QPR 
(The Questionnaire about 
the Process of Recovery)

BASIS-24
The Behavior and Symptom 

Identification Scale 

HoNOS
Health of the Nation 

Outcome Scale 

Personal recovery

Clinical recovery (patients) Clinical recovery (clinicians)



QPR Questionnaire about the Process of Recovery

Regina Fröding, Avdeling FoU psykisk 
helsevern, Akershus sykehus 

universitetssykehus

0
Helt uenig

1
Uenig

2
Hverken enig eller

uenig

3
Enig

4
Helt enig

1. Jeg har det bedre med meg selv

2. Jeg føler meg I stand til å ta sjanser I 
livet

3. Jeg er i stand til å utvikle positive 
forhold til andre mennesker

4. Jeg føler meg som en del av
sammfunnet og ikke isolert

5. Jeg er i stand til å hevde meg selv

6. Jeg føler at livet har en mening

7. Mine erfaringer har endret mig til det
bedre

0-60, higher score indicate higher personal recovery



Er det nødvendigvis en motsetning 
mellom klinisk og personlig recovery?

• Klinisk recovery henger sammen med personlig recovery både når
pasienter og klinikere skårer. 

• Når pasientene selv skårer sin kliniske tilstand finner vi at høyere
personlig recovery henger sammen med lavere nivå av depresjon, 
selvskading og mindre problemer med relasjoner. 

• Når klinikerne skårer pasientenes kliniske tilstand finner vi også at 
personlig recovery henger sammen med mindre grad av problemer
med relasjoner.

• Å bidra til å forbedre sosiale relasjoner og øke sosial støtte er viktig
for personlig recovery og vi vet fra tidligere forskning at det også er
avgjørende for klinisk recovery. 



Menneskelig nær – faglig sterk

Article 3. Relationship between satisfaction with services, personal recovery
and quality of life among service users with psychosis: a cross-sectional study

Aim: examine level of service satisfaction among service users with psychosis in 
Norway, and the relationship between service satisfaction and self-reported 
outcome measures 

CSQ-8 
(The Client Satisfaction

Questionnaire)

Personal recovery (QPR)
Perceived support for personal recovery (INSPIRE)
Quality of life (MANSA)

Outcome measure:

Covariates:

Confounding variables:
Age
Depressive symptoms (BASIS-24)
Illness severity (GAF)
CTO (yes/no)
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Bakgrunn

• Tilfredshet med tjenestene er en anerkjent 
kvalitetsindikator i psykiske helsetjenester (S. Priebe & Miglietta, 
2019).

• Vi trenger mer kunnskap om tilfredshet blant pasienter 
med psykose (Vermeulen et al., 2018). 

• Sammenheng med kliniske faktorer:, reduksjon i
positive symptomer, alvorlig psykopatologi,   
tvangsinnleggelser (Ruggeri, 2003)

• Ingen studier har undersøkt sammenhengen mellom
tilfredshet og personlig recovery .

• Blandede resultater når det gjelder subjektive utfall
som livskvalitet. 
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CSQ-8
Regina Fröding, Avdeling FoU psykisk helsevern, Akershus sykehus universitetssykehus

1
N (%)

2
N (%)

3
N (%)

4
N (%) Mean (Std)

1. Hvordan vil du vurdere kvaliteten
på tjenesten du har mottatt?

10 (3) 49 (17) 140 (48) 93 (32) 3.08 (0.79)

2. Fikk du den typen tjeneste du 
ønsket?

10 (3) 28 (10) 163 (56) 91 (31) 3.15 (0.72)

3. I hvilken grad har tjenesten møtt
dine behov?

7 (2) 54 (19) 148 (51) 83 (28) 3.05 (0.75)

4. Hvis en venn skulle trenge lignende
hjelp, ville du da anbefale denne
tjenesten til ham/henne?

18 (6) 19 (7) 143 (49) 112 (38) 3.20 (0.81)

5. Hvor fornøyd er du med hvor mye
hjelp du har mottatt?

13 (5) 21 (7) 158 (54) 100 (34) 3.18 (0.75)

6. Har tjenestene du har mottatt
hjulpet deg å takle problemene dine 
på en bedre måte?

8 (3) 14 (5) 154 (52) 116 (40) 3.29 (0.69)

7. Alt I alt, hvor fornøyd er du med 
tjenesten du har mottatt?

9 (3) 23 (8) 149 (51) 111 (38) 3.24 (0.73)

8. Hvis du skulle søke hjelp igjen, ville
du gå tilbake til denne tjenesten?

11 (4) 19 (6) 135 (46) 127 (44) 3.29 (0.75)
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Tilfredshet og recovery

1. Hvor tilfredse er pasienter med psykose med 
helsetjenestene?

2. Er det en sammenheng mellom personlig recovery og
tilfredshet med tjenestene?
3. Er det en sammenheng mellom livskvalitet og tilfredshet med 
tjenestene?
4.  Er det en sammenheng mellom opplevd støtte til personlig 
recovery og tilfredshet med behandlingen?
5. Er pasienter under tvang mindre tilfredse? 

NEI

NEI

JA

89% 
moderat/høy

JA
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Tilfredshet og recovery:

• Tilfredshet med tjenestene var høyere enn i tilsvarende internasjonale
studier.

• Tilfredshet med behandlingen hang ikke sammen med opplevd
livskvalitet eller personlig recovery. Det trengs studier som undersøker
disse sammenhengene over tid.

• Den lave tilfredsheten til pasienter underlagt tvang viser viktigheten av
tilpassede intervensjoner for å øke tilfredsheten i denne gruppen.

• De som følte seg støttet i sin personlige recovery var mer tilfredse med 
behandlingen de mottok, noe som underbygger behovet for 
recoveryorientert behandling for pasienter med psykose.
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Oppsummert om recovery i 
Bedre psykosebehandling:
• Personlig recovery er viktig for pasientene
• Tilbud om IMR, kriseplan og mestringstrategier

henger sammen med opplevd støtte til 
recovery

• De som opplever støtte til recovery er mer 
tilfredse med behandlingen

• Klinisk og personlig recovery henger sammen, 
særlig sosiale relasjoner og depressive 
symptomer
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Takk for meg!


