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Dagens agenda

• Kort informasjon om forskningsprosjektet

• Presentasjon av muligheter og utfordringer

• Oppsummerende tanker



Forskningsprosjektet

• Et kvalitativt forskningsprosjekt

• 7 fokusgrupper gjennomført høsten 2021

• Totalt 36 fagpersoner ble intervjuet

• Fagpersonene er fordelt på 5 ulike 

institusjoner 

• 21 deltakere er tilknyttet sengepost

• 15 er tilknyttet poliklinikk/dagbehandling

• Benyttet IMR fullskala eller implementert deler 

• Individuelt og gruppebehandling

Profesjonsbakgrunn Antall

Sykepleier 19

Vernepleier 3

Lege 3

Sosionom 2

Pedagog 2

Helsevitenskapelig bachelor 2

Helsesekretær & 
helsefagsarbeider

2

Psykolog 1



Hva er IMR ?

• Jeg kaller det et utdanningsprogram om og for livet når 
noen spør meg hva det egentlig er, eller psykoedukasjon 
som det heter på fint

Psykoedukasjonsprogram

• Jeg ville ha sagt at det er et kurs i det å lære seg å 
håndtere hverdagen med en alvorlig psykisk lidelse, med 
tilhørende symptomer. Hvor en i form av strukturer, 
moduler og opplegg lærer seg å håndtere disse 
symptomene på en bedre måte enn det enn gjør. Det er 
ikke et mål å bli symptomfri, men at man kan redusere 
symptomtrykket og ha en bedre hverdag.

Livsmestringskurs

• En verktøykasse kaller jeg det, for det er så mye verktøy 
du lærer som du kan bruke. Noen ganger så trenger du 
noe til å skru opp en skrue, og andre ganger trenger jeg 
å sage en list, noen ganger trenger du å lime. Du har 
mange av svarene i den permen

En verktøykasse
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Nyttig verktøy
Jeg tenker at de personene med dårligst funksjon 
har fått et verktøy, eller vi har fått et verktøy som vi 
kan bruke inn mot dem, sånn at jeg tenker at de 
kan få, i større grad, en form for hjelp, som de 
tidligere ikke fikk (FG1-1)



Fokus på individets mål

Det er pasientene som skal få lov til å ha sine mål. Vi skal ikke tenke at de er urealistiske. Om 
målet er å ha tusen venner, da skal du ikke himle med øynene og si liksom at det er helt 
urealistisk, men ok. Det er selve prosessen å jobbe mot mål som er karakteristisk for IMR
(FG4-3) 

De får lære seg noe med dette å jobbe strukturert mot egne mål (..) at det er deres mål som 
skal stå i fremste rekke  (..) At det å ha en psykisk lidelse er bare en del av en person, så er det 
også andre ressurser i personen som man kan hente frem, og bruke inn mot de målene som 
en setter seg. «Hva er tilfriskning for meg?» Det er jo veldig forskjellig fra person til person. 
Som fagfolk så tenker en ofte symptomlindring eller at en skal bli frisk på en måte, ikke ha 
symptomer, mens det kanskje ligger langt nede på listen i forhold til andre ting som de 
ønsker seg og ønsker å jobbe mot (FG1-1)



Bli bedre kjent 

Jeg føler at personalet lærer hverandre bedre å kjenne, det er kjekt å høre liksom: 

At du stresser når du står ved kassen og legger varer oppi posen... Da får vi sånne 

gode samtaler ut av det (FG4-4) 

Vi lærer jo faktisk veldig mye av disse deltakerne på en helt annen måte enn å 

sitte å være behandler. Og jeg tror vi får mye mer tro på endring, tro på at de 

klarer å mestre sykdommen sin bedre (FG7-3)



Endrer kultur

Det er utrolig holdningsskapende IMR, det har vært enormt 
sterkt tenker jeg. Det har på en måte formet en kultur, ikke bare 
i vår seksjon (..) Holdninger: Hvordan møter vi folk i livet vårt? 

Hvordan møter vi mennesker? Hvordan møter vi hverandre på 
jobb? Hvordan møter vi hverandre og hva tenker vi? Altså 
tankesettet, dette med at ting er mulig, en positiv tilnærming til 

mennesker. Og det synes jeg er en bieffekt som har vært mye 
sterkere enn jeg har forestilt meg, for det ser vi til og med 
rekrutteringsprosessen våre når vi tilsetter. Vi er innom recovery

tankegangen, vi har en case som går på recovery. Altså det er 
med oss inn i egentlig alle ledd i behandlingen (..) Jeg kjenner at 
det har skapt en solid plattform for vår seksjon. Det er en måte 

man kommuniserer på grunn av at vi innehar et visst sett med 
holdninger (FG7-2)



Noen utfordringer med IMR

•Opplæring & veiledning

• Tid 

•Manualen



Opplæring
• Den gangen vi startet opp så hadde vi opplæring fra samme mann fra Sverige. Han hadde 

opplæringen ut til alle DPS i Norge (..) Ukentlig veiledning, ble veiledet direkte, fikk tatt videotape 
med gruppen og fikk tilbakemelding på metodene (FG7-3)

• Jeg tror at den strategien til N1 og N2, har vært veldig viktig, i forhold til å bare sette i gang med 
det, og på en måte bare forvente at alle skal kunne holde i det, for hvis vi skal tenke at vi må ha 
sånn og sånn type rom, vi må sitte på den og den måten, vi må ha de og de utdanningene og vi må 
kunne det og det, ikke sant, før vi skal starte, så kommer vi ikke i gang, så det er ikke så mye mer 
enn at man må kunne samle folk, inn i ei gruppe. Det er på en måte IMR permen som er faktoren 
som er viktig (FG2-7)

• Det var jo ikke satt i system, når du og jeg begynte. Det var det ikke. Du ble nesten kastet litt ut i 
denne permen, og nå er det jo sånn at vi alltid er to stykker (..) det var jo litt sånn som å gå ut på 
glattisen, og da ble det veldig mekanisk. Da blir det nesten å lese fra en bok. Du fikk ikke det 
levende, men nå har det jo blitt satt i et system. Nå har vi jo de som er ekspert på det, de 
sertifiserer jo oss; vi går gjennom emner, de er med på undervisningen, så nå er jo alt satt i ramme, 
men sånn var det ikke i begynnelsen. Når jeg kom tenkte jeg "hjelp!" (FG3-2)



Veiledning 
Det [veiledning] tenker jeg det kunne ha vært mer av. Det er noe jeg har etterlyst. Altså så lenge kanskje den nyhetsinteressen, nå er det ikke akkurat 

nyhetsinteresse, men folk holder motivasjonen oppe, og er ganske selvgående over lengre tid, men jeg tror det er viktig for at de skal fortsette, og i 

hvert fall når det butter litt imot, at det kan være litt tungt. Da er det kjempeviktig at vi har en plass å ventilere det ut, få noen nye input, og få noen 

oppmuntrende ord. Det er ikke så mye som skal til før vi er oppe og går igjen (FG5-2)

Vi er ikke så kravstore (FG5-1)

Hvis det ikke blir satt av tid og løftet frem av ledelsesnivået at vi kan bruke tid på det, og at det blir frigjort tid, hvordan skal vi da holde 

engasjementet oppe? (FG5-3)

Ressurspersonene får gjerne fast veiledning, men så skal de føre det videre til resten av oss i miljøet (FG5-1)

Det jeg etterlyser er at de får mer tid og aksept for når det kan gjøres (FG5-2)

Vi har fast veiledning en time hver fredag og det har fungert bra i mange år. Jeg skulle ønske at dere i sengeposten kunne delta for det gir jo en 

ekstra inspirasjon å høre hvordan andre tenker og har løst det. Mange gode tips (FG5- 2)



TID
• At en rydder bort den tiden, at da har en ikke lov til å dobbelt-booke. Da kan en ikke si at, "nei, jeg må på et kurs eller et møte," 

Dette er den tiden vi skal ha og da må en prøve å finne andre tidspunkt for de andre tingene. Den disiplinen var viktig for oss i 

hvert fall, for det er veldig fort at en, eller at hvis en først begynner å skli ut, så sklir resten av teamet ut. Så det ble sånn hellig 

tid, og det er jo ganske ressurskrevende å drive med grupper da, for en trenger ganske mye både forarbeid og etterarbeid, og i 

tillegg veiledning, så for å få, og i hvert fall for å komme gang og få de beste prosessene, så må en være villig til å investere den 

tiden det tar, som selvfølgelig er penger, dessverre (FG1-2)

• Tid til forberedelse. Det er liksom: Shit, hvor var vi egentlig. 2 minutter før vi skal starte: Hvor var det vi var hen egentlig, hva er 

det vi egentlig driver med? Det også blir jo litt ugreit på en måte for oss som driver gruppen på en måte og deltakerne (FG5-2)

• Når jeg var helt fersk så var det godt å ha den teksten jeg kunne lene meg til; Det er dette vi skal gå igjennom i dag. Men den 

dag i dag sitter jeg og leser meg igjennom teksten for å være forberedt. Så det med å forberede seg, merker stor forskjell når jeg 

har fått forberede meg godt til gruppen enn å ikke ha gjort det. For da merker jeg at jeg har en helt annen ro med meg inn, jeg 

har hele oversikten over hva som skal skje og hva det er vi faktisk skal ta opp i dag. Også er det mye lettere å ta imot de små 

tingene som kommer, for det vil det alltid være (FG6)



IMR Manual
Medisinsk rettet

Hvis du skal kritisere det [IMR programmet] for noe, så skinner det gjennom den medisinske tenkningen, i hele programmet 
egentlig, så hvis jeg skulle ønske meg noe, så kunne jeg tenkt meg at det er mer bedringsrettet (..) Det er mange metoder 
som ikke kommer med, jeg tenker sånn som musikkterapi, kunst- og uttrykksterapi. Jeg tenker at det er noe som vi kan ta 
inn, som jeg tenker kan være til hjelp. Du har jo en hel modul med det sosiale, altså det å øke den sosiale kompetansen da, 
men jeg tenker at det også kunne være mer gjennomsyret gjennom hele, for det er en så viktig del, det med relasjon, at jeg 
tenker at det kunne det vært sterkere vekt på (FG1-1) 

Det er jo en forståelse av at det er en medisinsk tilstand (FG1-2)

Ja, du har jo også sårbarhetsmodellen da, dette her med biologisk sårbarhet og stress og at det kan føre til tilbakefall eller 
til sykdom og sånt (FG1-1)

Men der også kommer det jo lite frem at det er en modell blant veldig mange andre, for det er den stress- og 
sårbarhetsmodellen som vi har brukt gjennom hele (FG1-2)

Det gjennomsyrer hele programmet, men jeg tenker også på det med forklaringen på sykdom, for vi vet jo egentlig ikke, og 
det kommer ikke så godt frem at vi ikke vet egentlig hva schizofreni er, hvordan oppstår det? Hvorfor noen utvikler sånne 
typer lidelser? Det vet en jo egentlig ikke, vi vet jo forferdelig lite om det, og det kommer ikke frem, du har en sårbarhet, og
så blir det for mye stress, og så er det liksom det, og det kan du jo si at blir en medisinsk tenkning, da (FG1-1)



IMR Manual
Omfattende og gjentakende

Forenklet det (FG6-1)

Ja (FG6-3)

Mye  mer forenklet ja (FG6-2)

Sånn at det er litt mer rom for at man heller kan prate rundt det. Samtidig som en av fordelene har vært at du kanskje ikke 
trenger å ha så mye kunnskap for du kan egentlig bare lese manualen. Men sånn som det er nå, så er det innmari mye. Også 
er det veldig mye Hvis du bare gjør sånn, så får du et mye bedre liv (FG6-3)

For det er jo ikke sånn (FG6-4)

Nei. Noe av teksten kunne vært tatt ut og lagt ved som vedlegg i stedet, at det kunne ha vært forenklet hovedtekst liksom, at
dersom det ikke blir mulig å prate da, at man kan hente inn noe fra et slags kartotek innenfor de emnene, men at teksten i 
seg selv er forenklet veldig. Hvor mange sider var det egentlig? (FG6-3)

Over 500 tror jeg. Også er det veldig mye gjentakelser og... Og selvfølgelig er det fint med forutsigbarhet, men liksom veldig 
mye da. Den er jo beregnet på alvorlig psykisk syke  (FG6-1) (..)  

Hvis man liksom skulle ha ønsket seg et sånt kartotek så kunne man forenklet det sånn at det kunne ha vært for alle type 
diagnoser egentlig. Så henter man inn det som det er bruk for da. For sånn som nå så er det jo ruslidelser, og det har jo vært 
etterlyst fra de som jobber med rus at det skal være mer integrert, men hos oss så har det ikke vært så mye rusutfordringer, 
og da blir det liksom veldig sånn gjentakende om rus som ingen har utfordringer med på en måte. Og det blir feil (FG6-3)



IMR Manual
Ny og gammel versjon

Gjennom bedre psykose behandlingsprosjektet som de hadde på Ringerike, der fikk de laget en IMR-manual, og 
den har vi fått kjøpt inn. Men det er til den forrige versjonen som vi har brukt i tekst, det henger sammen, mens 
den nye versjonen med tekst som vi bruker nå som er mer både rus og psykisk lidelse, der har vi ikke en manual. 
Det tilsvarer ikke. Du kan bruke den litt sånn hvis du vet hva du gjør, men den samsvarer ikke (..) Det er et stort 
ønske for oss alle, det å få en oppdatert IMR manual. En manual som er på norsk, og ikke bare er oversatt. Vet 
at de jobber med å få til en, men det har ikke blitt..(FG7-1)

Men i og med at det er så effektivt og mange som bruker det, så burde det vel kanskje vært prioritert det å lage 
en god norsk oversettelse. I og med når kommunen begynner å bruke det sant (FG7-)

Det må gjerne komme ovenfra. Det er noe med å få dette her fram (FG7-1)
Gi noen penger til at dette blir ordentlig (FG7-3)

Ja. At Helsedirektoratet må få vite om det, om hva vi holder på med her og at vi driver med kunnskapsbasert 
praksis, men vi må få det norsk (FG7-1)
Det hadde vært veldig lett å å si at dette gidder vi ikke, dette er så vanskelig og rotete. Vi bruker det til tross for 
at mye kunne ha vært bedre med selve manualen. Og det betyr at vi har tro på det, og at vi ser at det har en 
effekt på ikke alle deltagerne, men på en ganske stor del av deltagerne (FG7-5)



Avsluttende tanker
Hvordan sikre bærekraftig praksis?

§ Tydeliggjøre målarbeidet

§ Systematisk opplæring og veiledning

§ Tilrettelegge for forberedelser (forarbeid og etterarbeid)

§ Mulighet for erfaringsdelinger innad i institusjonen og mellom institusjoner

§ Oppdatere eller utvikle en mer bedringsorientert IMR manual



Takk for oppmerksomheten!

Kristin Berre Ørjasæter
Førsteamanuensis i helse- og sosialvitenskap/Leder forskningsgruppe psykisk helse 

Telefon: 742 12337/ 90 14 15 86
E-mail: kristin.b.orjasater@nord.no


