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40 IMR SESSIONER + VEILEDNING

4 utbildningsdagar

VAD ÄR IMR?

ILLNESS MANAGEMENT

•
•
•
•

Kunskap
Förutse & förhindra återfall
Påverka förlopp
Hantera symtom & svårigheter

RECOVERY

•
•
•
•

Individuell definition
En positiv identitet bortom sjukdom
Arbeta mot personligt meningsfulla mål
Motivation

Behandlare är som mest effektiva när de kan stötta människor att ta kontrollen över
sina egna liv
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PSYKOSOCIALA BEHANDLINGSINSATSER VID SVÅR PSYKISK SJUKDOM
HAR DE SENASTE TVÅ DECENNIERNA GENOMGÅTT ETT PARADIGMSKIFTE

Återhämtning

Tidig
intervention

Effektiv
behandling

Historiskt:

Nuläge:

• Fokus på symtomkontroll
• Pessimistisk prognos
• Institutioner

• 45-68% återhämtar sig under en
20-40 års period 1 & 2

• Ingen differentiering mellan olika
sjukdomsstadier

• Tidig intervention och kortare
psykotiska episoder leder till
bättre prognos
• Färre ”kroniker” i framtiden

• Utöver läkemedelsbehandling –
inga/få psykosociala insatser
med forskningsstöd

• Tillgång till fler evidensbaserade
behandlingsmetoder
• Delaktighet i beslut och
behandling

Kronicitet är ett resultat av otillräcklig tillgång till kontinuerlig, koordinerad, kollaborativ,
klientorienterad, kompetensbaserad och medkännande vård 3
Källor: 1 Carpenter & Kirkpatrick, 1988; 2 Davidson et al., 2005; 3 Lieberman and Kopelowicz, 2005

TIDIGARE RÅDDE EN MER PESSIMISTISK SYN PÅ KLIENTERNAS
MÖJLIGHETER ATT ÅTERHÄMTA SIG FRÅN SVÅR PSYKISK SJUKDOM
Tidigare antaganden:

Nuvarande antaganden:

• Svår psykisk sjukdom ansågs ha ett
stadigt försämrande förlopp

• Större fokus på att hjälpa klienterna att
skaffa information och färdigheter för
att hjälpa sig själva

• Klienten skulle acceptera att denne led
av en kronisk sjukdom
• Klienten skulle sänka förhoppningarna
för vad han/hon kunde uppnå i livet
• Klienten avråddes från att hysa hopp
inför framtiden
• Klienten avråddes att aktivt arbeta för
att återta kontrollen över sitt liv
• Klienterna är oförmögna att delta i sin
egen behandling

• Kliniker är mest effektiva då de stärker
klienterna att lära sig hantera symtom
och ta kontroll över sina liv

PSYKOPATOLOGI – KVANTITATIV SKILLNAD SNARARE ÄN KVALITATIV

Psykotiska
Affektiva

Negativa
Kognitiva

Schizofreni
Källor: Van Os et al, 2009

1992-1998, INVENTERING - LÅG TILLGÅNG TILL EVIDENSBASERADE
BEHANDLINGSMETODER
Läkemedelsbehandling

EJ evidensbaserad

50
%

50
%

Psykosociala insatser

Evidensbaserad
10
%

EJ evidensbaserad
90
%

Källor: Dixon et al, 2010

Evidensbaserad

AMERIKANSKA INITIATIV FÖR ATT ÖKA TILLGÅNGEN TILL
EVIDENSBASERADE BEHANDLINGSINSATSER
National Implementing Evidence-Based
Practices Project (NIEBPP)
• Amerikanskt initiativ för att öka
tillgängligheten till evidensbaserade
psykosociala metoder
• Har utvecklat program för att underlätta
spridning och implementering av t ex:
• Illness Management and Recovery,
• Assertive Community Treatment
• Family Psychoeducation
• Supported Employment
• Integrated Dual-Disorder Treatment
• Shared Decision Making

Källor: Dixon et al, 2010

Schizophrenia Patient Outcome Research
Team (PORT)
• Amerikanskt initiativ med
behandlingsrekommendationer
baserade på aktuella vetenskapliga
bevis

PERSONER MED SVÅR PSYKISK SJUKDOM KAN SPELA EN
AVGÖRANDE ROLL I SIN EGEN ÅTERHÄMTNINGSPROCESS

• Grundläggande information om psykisk sjukdom

Effektiv sjukdomshantering
(”illness selfmanagement”) förutsätter

• Grundläggande information om
behandlingsprinciper

• Strategier för att hantera ihållande symtom och
andra problem

PERSONER MED SVÅR PSYKISK SJUKDOM KAN SPELA EN
AVGÖRANDE ROLL I SIN EGEN ÅTERHÄMTNINGSPROCESS

• Hopp & optimism

Kunskap & effektiva
strategier

• Informerade beslut om behandling

• Minskad sjukdomsbörda

SJUKDOMSHANTERING BYGGER PÅ EN BIOPSYKOSOCIAL MODELL
AV SVÅR PSYKISK SJUKDOM
Biologisk
sårbarhet

Stress från miljö

positiva
symtom

Funktionsnedsättning & försämrad livskvalitet

STRESS-SÅRBARHETSMODELLEN GER RATIONAL FÖR BEHANDLING
Biologisk
sårbarhet

• Minska
användning
av alkohol
och droger
• Läkemedel
• Kost, sömn
och motion
• Livsstilsfaktorer

Stress från miljö

positiva
symtom

Minskad sjukdomsbörda, bättre livskvalitet, hopp

• Hantera
stress &
problem
• Socialt stöd
• Effektiva
strategier

SJUKDOMSHANTERING (ILLNESS SELF-MANAGEMENT) MINSKAR
NEGATIVA EFFEKTER AV SVÅR PSYKISK SJUKDOM
•

Lära ut grundläggande fakta om psykisk sjukdom

Psykoedukation

•

Hjälpa klienterna att fatta informerade beslut om behandling

Strategier för
effektiv
läkemedelsbehandling

•

Strategier för att införliva läkemedelsanvändning i klienternas
vardagsliv

•

Snabb respons och intervention vid symtomstegring

•

Minskar återfall och inläggning på sjukhus

•
•

Ökar klienternas förmåga att hantera ihållande symtom
Hopp, ”self-efficacy”

Planering av
återfallspreventions

Färdighetsträning för
att hantera ihållande
symtom & stress

RECOVERY (”ÅTERHÄMTNING/TILLFRISKNING”)

”Recovery involves the development of new
meaning and purpose in ones life as one grows
beyond the catastrophic effects of mental
illness.”
- Anthony, 1993

ÅTERHÄMTNING (RECOVERY) BETYDER OLIKA SAKER FÖR OLIKA
INDIVIDER; ÖVERGRIPANDE BUDSKAPET ÄR HOPP OCH OPTIMISM
Exempel på vad återhämtning kan
innebära:

Återhämtningskomponenter
Baserad
på styrkor

Egenriktad

“Empowerment”

Individualiserad

Respekt

Hopp

“Peer-support”
Icke-linjär

Hollistisk
Ansvar

• Ta sig an nya utmaningar
• Eftersträva drömmar och mål
• Utveckla givande relationer
• Lära sig hantera och växa bortom
psykisk sjukdom trots symtom
och bakslag
• Minska återfall
• Bli fri från symtom
• Undvika att hamna på sjukhus
• Få ett arbete

Det övergripande budskapet är hopp och optimism, mindre betoning på frånvaro av sjukdom.
Minskade symtom och ökad funktion, inte ett mål i sig utan ett medel för att nå personligt
meningsfulla återhämtningsmål
Källor: Substance Abuse and Mental Health Services Administration

UTFORSKA

1.Vänskap
14. Annat:
_________

2. Familj
3. Nära
relationer

13. Samhälle

4. Bostad

12. Fritid/nöjen

11. Kreativitet

5. Ekonomi

10. Mental
hälsa
9. Kroppslig
hälsa

6. Arbete
7. Utbildning
8. Andlighet

DEFINIERA
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2. Familj
3. Nära
relationer

13. Samhälle

4. Bostad

12. Fritid/nöjen

11. Kreativitet

5. Ekonomi

10. Mental
hälsa
9. Kroppslig
hälsa

6. Arbete
7. Utbildning
8. Andlighet
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ÖVERSIKT AV IMR PROGRAMMET
Övergripande syfte
•

Hjälpa klienter och kliniker att samarbeta
i behandlingen av psykisk sjukdom

•

Minska återfall

•

Utveckla effektiva strategier för att
hantera symtom

Format

•

Programmaterialet är utformat för
personer med
−
−
−
−

Schizofreni
Schizoaffektivt syndrom
Depression och bipolärt syndrom
Har implementerats i öppenvård,
slutenvård och på stödboenden

Återhämtningsmål

•

Veckovisa sessioner – eller oftare

•

40 sessioner - individuellt eller i grupp

•

Genomgång av
−
−
−

Målgrupp

Information
Strategier
Färdigheter

•

Hjälpa klienten att sätta upp och
eftersträva meningsfulla mål

•

Målen följs upp och utvärderas under
hela programmets gång

IMR - VÄRDERINGAR
• Att förmedla HOPP är en central aspekt av IMR
• Vi kan inte gissa patientens sjukdomsförlopp
• Hoppfullhet – att man kan påverka sin livssituation
• Aktiva patienter
• RESPEKT, olika åsikter, olika värderingar, olika val
• Hitta ”gemensam mark” att stå på
”Jag har ingen psykisk sjukdom.”
• Gemensam åsikt:

”stress”, ”symtom”, ”problem”

• Gemensam värdering:

”Jag vill vara fri, inte på sjukhus.”

• Gemensam syn på konsekvenser av val: ”Det slutar med att jag blir osams med
alla om jag inte tar min medicin.”

IMR – VÄRDERINGAR (FORTS.)

• EXPERTIS
• Behandlare expert på behandling
• Patienten expert på sina erfarenheter, upplevelser, sitt liv
• Kombinerad expertis – patient/behandlare

IMR PROGRAMMETS UNDERVISNINGSPLAN

Moduler i IMR
1.

Återhämtningsstrategier (5)*

2.

Praktiska fakta om psykisk sjukdom (4-5)

3.

Stress-sårbarhetsmodellen & behandlingsstrategier (4)

4.

Öka socialt stöd (6)

5.

Använda läkemedel effektivt (4)

6.

Drog- & alkoholanvändning (2-6)

7.

Återfallsprevention (4)

8.

Hantera stress (5)

9.

Hantera problem & symtom (2-7)

10.

Få sina behov tillgodosedda i sjukvården (**)

11.

En hälsosam livsstil (**)

* Ungefärligt antal sessioner / modul
** Olika antal sessioner beroende på nationella förhållanden

MODUL 1 - ÅTERHÄMTNINGSSTRATEGIER

Motivation
Personlig återhämtning

Konkreta mål

Sjukdomshantering

•

Introducerar återhämtning som koncept

•

Uppmuntrar klienterna att utforska och utveckla sina egna
definitioner

•

Hjälper klienterna att formulera återhämtningsmål och bryta
ner dessa i delmål och mindre steg

•

Hjälper klienterna att ta steg mot att förverkliga sina mål

MODUL 2 – PRAKTISKA FAKTA OM PSYKISK SJUKDOM

Personlig återhämtning

Identifiera egna symtom
Korrigera missförstånd

Sjukdomshantering

•

Ger grundläggande information om schizofreni, schizoaffektiv
sjukdom, bipolär sjukdom eller depression

•

Förklarar hur psykiatriska diagnoser ställs, deras symtom,
förekomst och förlopp

MODUL 3 – STRESS-SÅRBERHETSMODELLEN

Personlig återhämtning

Behandlingsmodell

Sjukdomshantering

•

Presenterar interaktion mellan biologi och miljö

•

Beskriver hur biologisk sårbarhet och stress kan minskas

•

Ger rational för behandling

MODUL 4 – ÖKA SOCIALT STÖD

Personlig återhämtning

Större chans att lyckas om
andra är involverade i min
behandling

•
•
•

Sjukdomshantering

Beskriver strategier för att förbättra sociala relationer
Kommunikationsträning
Identifiera stöttande personer

MODUL 5 – ANVÄNDA LÄKEMEDEL EFFEKTIVT

Personlig återhämtning

Identifiera biverkningar
Strategier för att hantera
biverkningar
Förbättra behandlingseffekt
Bättre kommunikation med
läkare

Sjukdomshantering

•

Beskriver läkemedels roll i behandling och hur de kan hjälpa
klienter att nå sina mål

•

Behandlingseffekter och biverkningar beskrivs och diskuteras

MODUL 6 – DROG OCH ALKOHOLANVÄNDNING

Personlig återhämtning

Identifiera
riskbruk/missbruk/beroende
Minska biologisk sårbarhet

Sjukdomshantering

•

Beskriver drog och alkoholanvändnings relation till symtom och
återfall

•

Beskriver strategier för att hantera drog och alkoholanvändning

MODUL 7 – ÅTERFALLSPREVENTION

Personlig återhämtning

Identifiera egna
varningstecken
Handlingsplan om man mår
sämre

Sjukdomshantering

•

Tar sin utgångspunkt i att undersöka tidigare erfarenheter av
återfall för att förebygga framtida

•

Tidiga varningstecken identifieras

•

Plan för att identifiera och förhindra återfall formuleras och
delas med signifikanta andra/stöttande personer

MODUL 8 – HANTERA STRESS

Personlig återhämtning

Identifiera personliga
stressorer
Hantera stress effektivt

Sjukdomshantering

•

Syftar till att identifiera olika typer av stress samt deras relation
till fysiska och emotionella reaktioner

•

Effektiv stresshantering kan minska symtom och obehag samt
öka klienternas förmåga att hantera sin sjukdom och förbättra
sin livskvalité

MODUL 9 – HANTERA SYMTOM

Personlig återhämtning

Identifiera symtom
Effektiva strategier för att
hantera dem

Sjukdomshantering

•

Identifiera ihållande symtom

•

Specifika färdigheter för att hantera symtom och bredda
klienternas färdighetsrepertoar lärs ut och tränas

MODUL 10 – FÅ SINA BEHOV TILLFREDSSTÄLLDA I SJUKVÅRDEN

Personlig återhämtning

Minska hinder till behandling
och andra insatser

Sjukdomshantering

•

Överblick över sjukvårdssystemet samt program och service
som klienterna kan ha rätt till

•

Beskriver även andra former av samhällsstöd som klienterna har
rätt till

MODUL 11 – HÄLSOSAM LIVSSTIL

Personlig återhämtning

Identifiera livsstilsfaktorer som
inverkar på mående

Sjukdomshantering

•

Beskriver hur kost, motion och andra livsstilsaspekter inverkar
på psykiskt välbefinnande, symtom och återfall

•

Beskriver strategier för en mer hälsosam livsstil

SESSIONSSTRUKTUREN SYFTAR TILL ATT SKAPA KONTINUITET OCH
FÖRUTSÄGBARHET FÖR BÅDE KLIENTER OCH KLINIKER

Sessionsstruktur i IMR (45-60 minuter)
1.

Informellt socialiserande

2.

Kort genomgång av förgående session

3.

Genomgång av hemuppgift

4.

Uppföljning av mål (för grupp: 2-3 klienters mål)

5.

Sätta agenda för aktuell session

6.

Lära ut information från aktuell ’handout’; använda edukativa,
motiverande och kognitiv beteendeterapeutiska strategier

7.

Sätta ny hemuppgift tillsammans med klient(-er)

8.

Sammanfatta sessionen och framstegen som gjorts

SESSIONSSTRUKTUREN SYFTAR TILL ATT SKAPA KONTINUITET OCH
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Sessionsstruktur i IMR (45-60 minuter)
1.

Informellt socialiserande

2.

Kort genomgång av förgående session

3.

Genomgång av hemuppgift

4.

Uppföljning av mål (för grupp: 2-3 klienters mål)

5.

Sätta agenda för aktuell session

6.

Lära ut information från aktuell ’handout’; använda edukativa,
motiverande och kognitiv beteendeterapeutiska strategier

7.

Sätta ny hemuppgift tillsammans med klient(-er)

8.

Sammanfatta sessionen och framstegen som gjorts

”TEACHING PRINCIPLES” SYFTAR TILL ATT ÖKA KLIENTERNAS MÖJLIGHETER
ATT TILLGODOGÖRA SIG PROGRAMMATERIALET

1. VAD?

Interaktiv ”utbildning” för effektiv
kommunikation av information
• 2-vägs kommunikation
• Frekvent utvärdera förståelse
• Summera information och
anpassa takten

2. VARFÖR?

Edukativa
strategier
Omsätta information och
färdigheter i praktiken
• Hemuppgifter
• Rollspel
• Steg-för-steg
problemlösning

Motiverande
Motivational-interviewing
• Knyta innehållet i
respektive modul till
klienternas
återhämtningsmål
Inlärningspsykologiska
principer

3. HUR?

VARFÖR EDUKATIVA-STRATEGIER?

•

Kognitiva störningar hos 85-90% av alla med schizofreni (1.3 -2 SD under normen).
Lägre än ca 86% av befolkningen.

VARFÖR EDUKATIVA-STRATEGIER?

Kognitiva ströningar försämrar
• Sysselsättning
• Sociala relationer
• Levnadsvillkor
• Motivation
• Insikt i sjukdom och behandling
• Terapeutisk allians (Olfson et al., 2000)
- (Keefe and Gold, 2006)
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• Material
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PROGRAMMATERIALET ÄR SAMMANFATTAT I PRAKTISK MANUAL

EXEMPEL PÅ HUR MATERIALET ÄR ORGANISERAT

Modul

Återhämtningsstrategier

• MODUL NUMMER

1

Inledning
Denna stencil handlar om återhämtning från psykisk sjukdom. Den innehåller en diskussion
om hur olika personer definierar återhämtning och uppmuntrar varje person att utveckla sin
egen definition av återhämtning.
Att arbeta mot mål är en del av återhämtningsprocessen. Denna stencil kan hjälpa dig att ställa

• TOPIC (HUVUDÄMNE)

upp återhämtningsmål, dela upp dem i hanterbara steg, och välja strategier som att hjälpa dig att
arbeta mot dina återhämtningsmål.
Det finns fem huvudämnen i denna stencil:

Definiera och lära sig vad som hjälper människor under återhämtningsprocessen
Utforska områden i livet som du skulle vilja förbättra
Identifiera ett personligt återhämtningsmål
Dela upp ditt mål och ta de första stegen mot att uppnå det
Följa upp ditt mål och lösa problem

Vi rekommenderar i allmänhet en IMR-session per ämne. Du kan dock med utgångspunkt i dina
preferenser och hur bekväm du känner dig vilja ägna fler eller färre sessioner som täcker dessa fem
ämnen. Flera ämnen i denna stencil inkluderar en del som kallas "Kolla in". Dessa delar innehåller
saker som du ska tänka på eller pröva på under IMR-sessionerna, så att du ska vara bättre förberedd att
använda dig av vad du har lärt dig när tillfället infinner sig.
I slutet av varje ämne kommer du att hitta en hemuppgiftsformulär för att hemma använda
dig av vad du har lärt dig under sessionen. Varje hemuppgift har en rad alternativ, inklusive
möjligheten att skapa ett eget alternativ. Varje IMR-session börjar med en genomgång av din senaste
hemuppgift, inklusive vad som gick bra och var som var besvärligt. Genom att du använder dig av
kunskaper och färdigheter praktiskt kommer du att göra snabbare framsteg mot att uppnå dina
återhämtningsmål.
I slutet av denna stencil finns en lista över hjälpmedel och kontaktinformation Där hittar du
en lista över organisationer, psykiska sjukvårdstjänster och utbildningstjänster som du kanske vill kontakta
för mer information allteftersom du gör framsteg i din återhämtning.

ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY PROGRAM
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EXEMPEL PÅ HUR MATERIALET ÄR ORGANISERAT

• HUVUDÄMNE
• CHECKLISTOR

Modul

Utforska områden i livet som du
skulle vilja förbättra

1

ÄMNE 2

Så som nämns i ämne 1 definierar människor återhämtning på sina egna sätt och
använder sina egna personliga styrkor för att gå framåt i återhämtningsprocessen. De
har också sina egna "återhämtningsprioriteringar" — saker de känner de speciellt
behöver, eller vill ta itu med. Det kan hjälpa att ta lite tid för att fundera över de områden i livet

• HEMUPPGIFTER

som är viktiga för dig som individ.

Utforska dina värderingar
Dina värderingar är de ideal som du tycker är viktiga i ditt eget liv. Symtom eller andra
Module

livsproblem kan ha hindrat dig att få ut det du vill av livet. En del människor som har

1

sådant att kämpa med ger upp. Ge inte upp! Att göra klart för sig vad som är viktigt för en

Defining Recovery and Learning What Helps People in the Recovery Process

och uttrycka sina värderingar är ett väldigt viktigt steg mot positiva förändringar för att få
ut det mesta av livet.

Summarizing
Strategies

Denna del innehåller en lista över allmänna områden i livet tillsammans med en del
frågor som hjälper dig att klargöra dina värderingar om varje område. Det brukar hjälpa att
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TOPIC 1

Du kan använda följande checklista för att
sammanfatta de strategier du redan

använder och de som du skulle vilja försöka
diskutera dessa frågor med någon som du känner dig bekväm med (som din IMR-utövare ),
vidareutveckla. Det finns också utrymmer till
eller i en grupp. Efter att du har diskuterat varje livsområde och läst igenom följande
att fylla i ytterligare strategier.
exempel kommer du att ombes fundera över hur nöjd du med detta livsområde på det hela
taget och om det finns någonting du skulle vilja ändra. Tala om hur nöjd du är med din
IMR-utövare eller andra gruppmedlemmar. Du Du kan under tiden överföra dina svar till
arbetsformulären "Belåtenhet med områden i mitt liv", som du hittar i slutet av detta
ämne, på sidan 7.

Checklista för återhämtningsstrategier

0 Vänskaper

Jag har använt denna
strategi

Återhämtningsstrategier
Vilka slags vänskaper är viktiga för dig? Fundera över gamla vänner, nya vänner,

Jag skulle vilja försöka
vidareutveckla detta

arbetskamrater, grannar, studiekamrater, eller gruppdeltagare.
1. mycket
Hålla sig
Vilka slags vänner har du nu? Hur
tidaktiv
tillbringar du med
dem? Vilka slags aktiviteter ägnar ni er åt tillsammans? Vilka av
2.
Utveckla ett stödsystem
dina vänskaper skulle du vilja förbättra?
Hur nöjd är du på det hela taget med vänskaperna i ditt liv?
3.
Hålla sig i fysisk form
Finns det något du skulle vilja ändra på detta område, I så
4.
fall, vad?
Vara uppmärksam på omgivningen
och hur den påverkar en
SIDA 1 AV 9
5.

Skapa tid för fritid och rekreation

6.

Uttrycka kreativitet

ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY PROGRAM

7. or group
Uttrycka
andlighet
© 2011 by Dartmouth and Hazelden Foundation. All rights reserved. Duplicating this material for personal
use is permissible.
8.

Defining Recovery and Learning What Helps People in the Recovery Process

Hemuppgiftsformulär för "Definiera återhämtning och lära
hjälper människor under återhämtningsprocessen

Slutföra behandlingsval

Namn:
9.

X PAGE 9

Delta i självhjälpsprogram

Datum:

DEL A. Hur ska jag använda mig av någonting som jag har lärt mig under da
session? (Du kan välja bland följande alternativ eller skapa ditt eget.)

MODUL 2 - SPECIAL

2A – PRAKTISKA FAKTA OM SCHIZOFRENI
2B – PRAKTISKA FAKTA OM SCHIZOAFFEKTIV SJUKDOM
2C – PRAKTISKA FAKTA OM BIPOLÄR SJUKDOM
2D – PRAKTISKA FAKTA OM DEPRESSION

SINGEL DIAGNOS
(4 SESSIONER)

2E – PRAKTISKA FAKTA OM PSYKISK SJUKDOM
MULTI DIAGNOS
(5 SESSIONER)

ÖVRIGA MODULER IDENTISKA OAVSETT DIAGNOSGRUPP

AGENDA

• Introduktion till utbildningsdagarna
• Bakgrund
• Illness Management & Recovery (IMR)
• Material
• Forskning

IMR PROGRAMMETS KUNSKAPSBAS
Programdesign

Pilotstudier
Effektstudier

Effektfältstudier

Evidensbaserad
metod

Studier:
• Mueser et al 2006 USA & Australien

• Hasson-Ohayon et al (2007) Israel
Klinisk
applikation och
anpassning

• Levitt et al (2009) USA
• Fujita et al (2010) Japan
Evidensbaserad
praktik

Tvärkulturell &
tvärnationell
applikation

• Färdig et al (2011) Sverige
Work in progress:
• Dalum et al (?) Denmark
• Goossens et al (?) Nederländerna
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ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR) PROGRAMMET
INTEGRERAR METODER MED GOD - TILL - MYCKET GOD EVIDENS
•

Xia, et al., 2011. Psychoeducation for schizophrenia. Cochrane
Review

•

Lyman, et al., 2014. Consumer and Family Psychoeducation:
Assessing the Evidence. Psychiatric Services, 65:416-428

•

Psykoedukation basal strategi för effektiv läkemedelsbehandling!

•

Bäuml, et al., 2016. Psychoeducation Improves Compliance and
Outcome in Schizophrenia … Schizophrenia Bulletin, early access

•

Psykoedukation basal strategi för återfallsprevention!

•

Effektiv läkemedelsbehandling viktig strategi för återfallsprevention!

•

Mueser, et al., 2002. Illness Management and Recovery: a review of
the research. Psychiatric Services, 53:1272-1284

•

Brett område: från social färdighetsträning till
problemlösningsstrategier.
Granholm, et al., 2014. Randomized clinical trial of cognitive
behavioral social skills training for schizophrenia … Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 82:1173-1185

Psykoedukation

Strategier för
effektiv
läkemedelsbehandling

Planering av
återfallspreventions

Färdighetsträning

•

FEM STUDIER HAR UNDERSÖKT IMR PROGRAMMETS EFFEKTER
2006
2010

2007
2011

2009

FORSKNING STÖDER ANTAGANDET ATT EFFEKTIV SJUKDOMSHANTERING
MINSKAR NEGATIVA KONSEKVENSER AV SVÅR PSYKISK SJUKDOM
Studie

Metod

Deltagare

Förbättringsområden

Mueser et al (2006)

Pilot

Schizofreni, schizoaffektiv,
bipolär (n=24)

Illness self-management,
symtom, funktion,
återhämtning

Hasson-Ohayon et al (2007)

RCT

Schizofreni, psykos UNS,
bipolär, depression, ångest
(n=210)

Illness self-management,
coping, socialt stöd

Levitt et al (2009)

RCT

Schizofreni, schizoaffektiv,
psykos UNS, bipolär,
depression (n=104)

Illness self-management,
livskvalitet, symtom

Fujita et al (2010)

Kvasi-experimentell

Schizofreni (n=25)

Symtom, livskvalitet, socialt
stöd

Färdig et al (2011)

RCT

Schizofreni & schizoaffektiv
(n=41)

Symtom, sjukdomsinsikt,
illness self-management,
coping, självmordstankar

RCT = Randomized Controlled Trial
UNS = Utan Närmare Specifikation

FORSKNING STÖDER ÄVEN ANTAGANDET ATT OLIKA PATIENTGRUPPER
KAN HA NYTTA AV IMR PROGRAMMET

American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 12: 191–204
Taylor & Francis Group, LLC # 2009
ISSN: 1548-7768 print=1548-7776 online
DOI: 10.1080/15487760903066305

2009

ORIGINAL PAPER

Integrating Assertive Community Treatment and Illness
Management and Recovery for Consumers with Severe
Mental Illness

A Pilot to Enhance the Recovery
Orientation of Assertive Community
Treatment Through Peer-Provided
Illness Management and Recovery
Michelle P. Salyers
ACT Center of Indiana; VA HSR&D Center on
Implementing Evidence-based Practice, Roudebush
VAMC and IU Center for Health Services and Outcomes
Research, Regenstrief Institute, Inc.; Department of
Psychology, Indiana University-Purdue University
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2010

Community Ment Health J (2010) 46:319–329
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in consumer outcomes at the ACT team level; however,
Abstract This study examined the integration of two
consumers exposed to IMR showed reduced hospital use
evidence-based practices for adults with severe mental
over
illness: Assertive community
(ACT) andRehabilitation,
illness
American treatment
Journal of Psychiatric
15:time.
131–156, 2012
management and recovery
(IMR)
with peer
specialists
as LLC
Copyright
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IMR practitioners. Two
of four
ACT teams
were randomly
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1548-7768
print=1548-7776
online Keywords Illness management and recovery !
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10.1080/15487768.2012.679558
Assertive community treatment ! Fidelity ! Mental illness !
assigned to implement
IMR.
Over 2 years, the ACT–IMR
Evidence-based practice
teams achieved moderate fidelity to the IMR model, but
low penetration rates: 47 (25.7%) consumers participated
in any IMR sessions and 7 (3.8%) completed the program
In light of national policies encouraging the implementation
during the study period. Overall, there were no differences
Lia J. Hicks
of evidence-based practices that focus on recovery from
mental illness (President’s New Freedom Commission on
Adult & Child Mental Health Center/ACT Center of
M. P. Salyers (&) ! A. B. McGuire
Mental Health 2003), we sought to integrate two evidenceVA HSR&D Center on Implementing Evidence-Based Practice,
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rigorously supported evidence-based approaches for adults
Alan B. McGuire
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with severe mental illness (SMI) is assertive community
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Department of Psychology, Indiana University Purdue
team. ACT is also designed to address the intensive treatUniversity Indianapolis (IUPUI), Indianapolis, IN, USA
University-Purdue University Indianapolis, Indiana, USA
ment needs of consumers with SMI who have not engaged in
traditional, office-based treatment, such as consumers who
M. P. Salyers
Regenstrief Institute, Inc.,
Indianapolis,
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are repeatedly hospitalized. Over 40 years of research
Kim
T. Mueser
Objective: Illness management and recovery is a structured program that
tive interventions for recovery from
indicates ACT is effective at reducing hospitalization rates,
G. R. Bond
helps consumers with severe mental illness learn effective ways to manmental illness (3). Initial research, in-Department of Psychiatry,
Center
for Psychiatric
Rehabilitation,
of retention,
stabilizing housing, Department
and facilitating treatment
Dartmouth Medical
School,
age illness and pursue recovery goals. This study examined the impact of
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University,
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Support
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2011

. Mueser] at 03:43 14 June 2012

Impact of Illness Management and Recovery
Programs on Hospital and Emergency
Room Use by Medicaid Enrollees

Integrated Illness Management and
Recovery: A Program for Integrating
Physical and Psychiatric Illness
Self-Management in Older Persons
with Severe Mental Illness

NYLIGEN PUBLICERAD SAMMANSTÄLLNING AV IMR-FORSKNING

2013

• IMR demonstrerar genomgående
lovande förbättringar för patienter
• Mer forskning behövs vad gäller
implementering av IMR

Illness Management and Recovery:
A Review of the Literature
Alan B. McGuire, Ph.D.
Marina Kukla, Ph.D.
Amethyst Green, B.S.
Daniel Gilbride, B.S.
Kim T. Mueser, Ph.D.
Michelle P. Salyers, Ph.D.

Objective: Illness Management and Recovery (IMR) is a standardized
psychosocial intervention that is designed to help people with severe
mental illness manage their illness and achieve personal recovery goals.
This literature review summarizes the research on consumer-level effects
of IMR and articles describing its implementation. Methods: In 2011, the
authors conducted a literature search of Embase, MEDLINE, PsycINFO,
CINAHL, and the Cochrane Library by using the key words “illness management and recovery,” “wellness management and recovery,” or “IMR”
AND (“schizophrenia” OR “bipolar” OR “depression” OR “recovery” OR
“mental health”). Publications that cited two seminal IMR articles also
guided further exploration of sources. Articles that did not deal explicitly
with IMR or a direct adaptation were excluded. Results: Three randomizedcontrolled trials (RCTs), three quasi-controlled trials, and three pre-post
trials have been conducted. The RCTs found that consumers receiving IMR
reported significantly more improved scores on the IMR Scale (IMRS) than
consumers who received treatment as usual. IMRS ratings by clinicians and
ratings of psychiatric symptoms by independent observers were also more
improved for the IMR consumers. Implementation studies (N=16) identified
several important barriers to and facilitators of IMR, including supervision
and agency support. Implementation outcomes, such as participation rates
and fidelity, varied widely. Conclusions: IMR shows promise for improving
some consumer-level outcomes. Important issues regarding implementation
require additional study. Future research is needed to compare outcomes of
IMR consumers and active control groups and to provide a more detailed
understanding of how other services utilized by consumers may affect outcomes of IMR. (Psychiatric Services in Advance, November 1, 2013; doi:
10.1176/appi.ps.201200274)

I

llness Management and Recovery
(IMR) is a standardized psychosocial intervention that is designed
to help people with severe mental
illness better manage their illness and
achieve personally meaningful goals
(1,2). IMR was created in conjunction with the National Implementing
Evidence-Based Practices (NIEBP)
project (3), with the aim of incorporating empirically supported illness selfmanagement strategies into a single
program.
IMR is organized into modules, each
covering a different topic. The modules
are premised on the stress-vulnerability
model of mental illness (2,4), in which
mental illness is thought to be affected
by both biological vulnerabilities and
psychosocial stressors. Therefore, the
modules include information on mitigating these vulnerabilities and stressors as well as developing “recovery
strategies,” such as relapse prevention
plans. The third edition of IMR includes 11 modules covering the following topics: recovery, practical facts
about mental illness, the stressvulnerability model, building social
support, using medication effectively,
drugs and alcohol, reducing relapses,
coping with stress, coping with persistent symptoms, getting your needs

SAMMANFATTNING
Summering av IMR programmet
Övergripande
målsättning

Klienterna lär sig information, strategier och färdigheter för att
hantera sin psykiska sjukdom och för att göra framsteg i sin
återhämtningsprocess

Format

Veckovisa – individuellt eller mindre grupp (max 8)

Sessionslängd

45-60 minuter (beroende på antalet deltagare)

Programlängd

4-9 månader (längre vid gruppintervention)

Personliga mål

Under hela programmet identifierar och eftersträvar klienterna
personliga återhämtningsmål

Signifikanta andra

Med den enskilde klientens tillåtelse involveras signifikanta
andra i programmet, deltar i sessioner, tar del av material,
hjälper klienten att genomföra hemuppgifter, samarbetar i
formulering av återfallspreventionsplan, stöttar klienten att
eftersträva personliga mål

Undervisningsplan

Undervisningsmaterial av de 11 modulerna

”Teaching principler”

Edukativa strategier, motiverande strategier, kognitiv
beteendeterapeutiska strategier

Träning

Färdighetsövningar under sessioner & hemuppgifter

VARFÖR APP?

ISO/IEC 29100 Privacy framework, GDPR and
Privacy by Design principles, following a
Privacy Impact Assessment (PIA).

