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Recovery 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PqY2H

e4KWK4&feature=related 

 

Å arbeide med «å komme seg» er for 

meg å fokusere folks relasjonelle og 

eksistensielle forhold, det vil si med deres 

mening. 
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• Praktisk 
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Recovery 

• Ideologisk 

- Liv er endring. Å skape seg et liv. 

- Alle kan «komme seg». Humanistisk p. 

- Det du gjør for deg selv for å bli bedre 

- Kontekstavhengig (hva får frøet til å gro) 

- WHO: Ottawa charter om helsefremme 

- WHO: Helsedeterminanter 

- 1980: Utfordre den profesjonelle makten 

 



Recovery 

• Teoretisk 

Anthony (1993): «En personlig prosess 

med forandring av holdninger, verdier, 

mål, ferdigheter og roller. En måte å leve 

et tilfredsstillende liv, på tross av 

begrensninger. Involverer ny mening og 

hensikt med ens liv. Man vokser på tross 

av virkningene av … lidelse» 



Recovery 

• Teoretisk (tre betydninger) 

1. En spontan og naturlig hendelse (mål) 

2. Konsekvens av behandling (mål) 

3. Selv om man har funksjonssvikt og 

symptomer har man håp og ambisjoner 

om å leve et godt og meningsfylt liv 

(prosess) 

 

 



Recovery 

• Prosess: 

 

- Moratorium (venter) 

- Oppvåkning (alt er likevel ikke tapt) 

- Erkjennelse (vendepunkt, håp, relasjon) 

- Gjenoppbygning (av seg selv/sin rolle) 

- Vekst (et meningsfullt liv med andre) 

 



Recovery 

• Teoretisk 

• Beslektede begreper: 

- empowerment  

- mestring 

- livskvalitet 

- velvære 

- resiliens og self-management 

- salutogenese 

 



Recovery 

• Teoretisk 

• Åtte grunnleggende antakelser: 

- Bedring kan opptre uten 

profesjonell intervensjon. Vendepkt. 

- Tilgang til folk som tror på en og er 

tilgjengelige  

- A-teoretisk (bred forforståelse) 

- Bedring kan opptre selv om sympt. 

er der/kommer tilbake 

 



Recovery 

• Teoretisk (antakelser forts.) 

- Bedring forandrer frekvens og   

   varighet av symptomer 

- Bedring er ikke en lineær prosess 

- Innebærer også å komme seg igjen  

  fra konsekvensene av lidelsen 

- Bedring betyr ikke at man ikke var  

   syk/hadde en lidelse 

 

 



Recovery 

• Oppgave: 

 

Hvilke muligheter (3) og hindre (3) er 

det på din arbeidsplass for å utøve 

en praksis som bidrar til og støtter 

folk i «å komme seg»?  



Recovery 

• Praksis 

 

• Det personlige: 

 

- Redefinering av selvet 

- Inkorporering av lidelse 

- Symptommestring 



Recovery 

• Praksis 

 

• Det relasjonelle: 

 

- Hjelpende relasjon (håp, det lille ekstra) 

- Gjenvinne kontroll 

- Nettverksstøtte (sosial inkludering) 



Recovery 

• Praksis 

 

• Det sosiale: 

 

- Overvinne stigma. «Likemannsarbeid» 

- Delta i meningsfulle aktiviteter 

- Samfunnsmessige plikter og rettigheter 

 



• Praksis 

 

• Det spirituelle: 

 

- Håp/håpefullhet, forpliktelse, fellesskap 

- Spirituell/kunstnerisk praksis 

- Modning/mening gjennom motgang  

- Tilhørighet i/med naturen 

 



Recovery 

• Prinsipper for bedringsorientert praksis: 

 

• Verdsett personens «stemme». Narrativ 

• Respekter personens språk. Metaforer 

• Unngå kategoriseringer 

• Bli «lærling» Likeverd og samarbeid 

• Fremhev den personlige kunnskapen 

• Vær åpen og tenk bredt om løsninger 

 



Recovery 

• Prinsipper: 

 

• Bruk «verktøy» personen har, før egne 

• Forestille dere neste trinn. Aktør.  

• Gi tid som gave 

• Erkjenne at forandring er uungåelig, 

men at personlig vekst krever andre 

valg 

 

 

 



Recovery 

• Mulige måleinstrumenter: 

 

• Stages of Recovery Instr. (STORI) 

• Recovery Assesment Scale (RAS) 

• Mental Health Recovery Measure 

(MHRM) 

• Person-Centred Planning Quest. (3) 

  

 

 

 



Recovery 

 

 

Et livsprosjekt- 

 

Hva vil du skal være ditt prosjekt? 

Tilby deg å være følgesvenn. 


