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Langsomt ble livet mitt 
eget

Langsomt???

Tar Ting alltid Tid?

Awareness/Erkjennelse Choice/Valg
Decision/Beslutning 
Courage/Mot

Analyze the drivers and stumbling
stones. Then do it.  



HER OG NÅ OG FRAM

• Nå kan jeg stå her i dag og føle på stolthet og glede

• Jeg har et sterkt nettverk med mennesker i alle former og 
farger.

• Jeg får være med å bidra på mange områder .

• Har grepet alle sjansen som har dukket opp.

• Jeg kan virkelig glede meg til fremtiden .
• Charlotte Risøy Fosse, 

prosjektmedarbeider, Veiviserprosjektet 
2018



• Autonomi, selvråderett, eierskap til eget liv 
innebærer folk lever livet sitt på egne premisser. 

• FNs Menneskerettighetskonvensjon CRPD 2007 
og 2013 hevder at dette gjelder alle mennesker i 
alle livets forhold og at ingen enkeltperson eller 
gruppe er unntatt, selv når de er svekket av 
sykdom 

Recovery og autonomi



Artikkel 1.
Formål
Denne konvensjon har som formål å fremme, verne om 
og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og 
likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og 
grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres 
iboende verdighet. Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne er blant annet mennesker med langvarig 
fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk 
funksjonsnedsettelse som i møte med ulike barrierer kan 
hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i 
samfunnet, på lik linje med andre.

CRPD- Vår 
menneskerettskonvensjon



Core mental health and human rights modules
Understanding human rights 
(WHO/MSD/MHP/17.1) 
Promoting human rights in mental health 
(WHO/MSD/MHP/17.2) 
Improving mental health and related service environments and promoting 
community inclusion 
(WHO/MSD/MHP/17.3) 
Realising recovery and the right to health in mental health and related 
services 
(WHO/MSD/MHP/17.4) 
Protecting the right to legal capacity in mental health and related services 
(WHO/MSD/MHP/17.5) 
Creating mental health and related services free from coercion, violence and 
abuse
(WHO/MSD/MHP/17.6) 

WHO QualityRights initiative –
improving quality, promoting human 
rights LØP OG LES!!!!

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254801/1/WHO-MSD-MHP-17.1-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254802/1/WHO-MSD-MHP-17.2-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254803/1/WHO-MSD-MHP-17.3-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254804/1/WHO-MSD-MHP-17.4-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254805/1/WHO-MSD-MHP-17.5-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254806/1/WHO-MSD-MHP-17.6-eng.pdf?ua=1


Advanced modules
Realising supported decision making and advance planning 
(WHO/MSD/MHP/17.8) 
Strategies to end the use of seclusion, restraint and other 
coercive practices 
(WHO/MSD/MHP/17.9) 
Promoting recovery in mental health and related services 
(WHO/MSD/MHP/17.10). 

Promoting recovery in mental health and related services: 
handbook for personal use and teaching
(WHO/MSD/MHP/17.11) 

WHO QualityRights initiative 
– improving quality, 
promoting human rights

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254808/1/WHO-MSD-MHP-17.8-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254809/1/WHO-MSD-MHP-17.9-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254810/1/WHO-MSD-MHP-17.10-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254811/1/WHO-MSD-MHP-17.11-eng.pdf?ua=1


C: jeg kunne delta i samfunnet
H: det var håp for meg også
I: jeg hadde min egen identitet
M: at det kunne være mening i dagene og tilværelsen
E: empowerment var noe som kom innenfra meg selv. 

Hva har tusenvis av brukere 
av tjenester selv sagt var 
viktig for å få et bedre liv? 
1. Da jeg forsto at Connectedness

hope and 
optimism 
about the future 
identity 
meaning in life
empowerment 



Green	et	al:	Når	en	møter	ungdom	som	målgruppe,	er	det	viktig	å

• være kultur- og aldersspesifikk: snakk vårt språk! 
• Støtt oss i å utvikle autonomi, selvstendighet
• Se MEG, ikke en diagnose
• Bry deg om oss. Og hvis du sier du bryr deg om oss, må du 

mene det! 
• Hjelp oss å bygge trygge og støttende omgivelser/ 

nettverk

Hva har brukerne av 
tjenester selv sagt var viktig 
for å få et bedre liv? 2.

Green, C et al: Engaging Youths With Serious Mental Illnesses in 
Treatment, STARS Study Consumer Recommendations Psychiatric 
Rehabilitation Journal  2012 2012, Vol. 35, No. 5, 360–368



Bjørnestad et al: Personer med alvorlig psykisk sykdom som har oppnådd klinisk 
recovery:
• Selvråderett, egen myndighet over livet, autonomi
• Støttende omgivelser og mildt press
• Personlig tilpasset behandling

Ashcraft et al :The five pathways to recovery: 
• Håp
• Valg
• Mål og mening
• Støttende omgivelser
• Empowerment
«Recovery Practices in Leading and Coaching» av Lori Ashcraft et al 2010, © Recovery Innovations, 

Hva har brukerne av 
tjenester selv sagt var viktig 
for å få et bedre liv? 3. og 4. 

Bjornestad, Jone, Kolbjorn Bronnick, Larry Davidson, Wenche ten VeldenHegelstad, Inge Joa, Oyvind Kandal, Tor 
Ketil Larsen, Johannes Langeveld, Marius Veseth, Ingrid Melle & Jan Olav Johannessen (2016): The central role of self-
agency in clinical recovery from first episode psychosis, Psychosis, DOI: 10.1080/17522439.2016. 1198828 



• Delprosjekter om «brukermedvirkning»
• Veiviseren m /veileder og kurs
• Verktøykassa
• Selvhjelpshefte – nettside
• Teamutvikling om hva er brukermedvirkning hos oss
• Samvalg

• Delprosjekt trygg ansettelse
• Delprosjekt opplæring av likemenn
• Nettside for kursdeltakere

• Evaluering/forskning
https://trello.com/b/YHTH3hZO/selvhjelpsgrupper

Hva består Veiviserprosjektet 
av? 

https://trello.com/b/YHTH3hZO/selvhjelpsgrupper


Veiviseren
Verktøykassa

Jeg har peiling -
på mitt liv



Recovery and ABC –
hand in hand

we connect
we celebrate life
we dare to love
we dare to speak about
meaning
we talk people-language
it’s all about life

Stunder av lycka..
C.Vennersten



• Ansette MANGE likemenn
• Felles refleksjon i tjenestene om hva 

autonomi betyr: personen eier livet sitt. Det er 
en menneskerettighet å velge sine egne 
grunnleggende verdier. 

• Personen setter sine mål og fremdriftsplaner: 
velger alle tiltak: redefinere fagfolks viktige 
rolle

• Recoverysamtalen er en gjensidig givende 
samtale. Begge er i vekst - hjelperne må lære 
et nytt språk

• Sette i gang en åpen refleksjonsprosess om 
brukermedvirkning og autonomi

• Støtte personen i søken etter identitet og 
livsmål 

• Støtte personene i å bygge og reparere sine 
naturlige støtter i samfunnet – det store og 
det lille nettverket

Enkle grep videre: 

Sosial kontekst
Venner roller relasjoner 

gjensidighet aktet borger 
oppgaver plikter ansvar 

avhengighet 
samfunnsstøttesandkorn 

tilværelsensutroligeletthet
lekendeskapendediktende

Fenomenologisk sted

Jeg og min livsplan 

Behandling



• „Menneskehetens overlevelse
avhenger av vår evne til å leve
ut vår medfølelse og kjærlighet, 
og til ikke være – eller å bli -
avhengige av lydighet.

Den som har mot til ulydighet, 
greier ikke bare å frigjøre seg
fra såkalte autoriteter, men tar
menneskene levende og
medfølende inn over seg. 

Hvorfor all denne 
lydigheten? Bare den 

som er ulydig, kan 
være friANALYSER MOTKREFTENE!



Jeg tar skrittet fullt ut


