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UTBILDNINGSDAGARNA I ETT VIDARE PERSPEKTIV

40 IMR SESSIONER + HANDLEDNING

4 utbildningsdagar

AGENDA

• Sammanfattning
• Motiverande-, edukativa-, och inlärningsprinciper

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

PSYKOPATOLOGI – KVANTITATIV SKILLNAD SNARARE ÄN KVALITATIV

Psykotiska
Affektiva

Negativa
Kognitiva

Schizofreni
Källor: Van Os et al, 2009

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
läkemedelsanvändning

•

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

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

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 PROGRAMMETS UNDERVISNINGSPLAN

Moduler i IMR
1.

Återhämtningsstrategier

2.

Praktiska fakta om psykisk sjukdom

3.

Stress-sårbarhetsmodellen & behandlingsstrategier

4.

Öka socialt stöd

5.

Använda läkemedel effektivt

6.

Drog- & alkoholanvändning

7.

Återfallsprevention

8.

Hantera stress

9.

Hantera problem & symtom

10.

Få sina behov tillgodosedda i sjukvården

11.

En hälsosam livsstil

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

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

MÅLARBETE I IMR
• Målarbetet är nästan alltid en icke-linjär process – inte ett resultat eller en prestation
• Det tar tid!
• Det centrala är att personen lär sig en metod för att nå sina mål

ÅTERHÄMTNINGSMÅL
• Personligt meningsfulla
• Individanpassade
• Formulerade med personens egna ord

METOD FÖR ATT ARBETA MOT ÅTERHÄMTNINGSMÅL I IMR
• Målformulering
• Uppföljning av mål
• Utvärdering av mål

MÅLFORMULERING
Konceptuell nivå

Personligt
återhämtningsmål

Konkret nivå
Delmål

Delmål

Delmål

STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG
mikrosteg?

MÅLFORMULERING
Konceptuell nivå
Jag vill ha ett jobb

Konkret nivå

Träffa
människor

Ha något
vettigt att göra
om dagarna

Ringa en
Göra en lista
gammal vän på saker att göra
tillsammans

Boka en tid
med kuratorn

Få bättre
ekonomi

HEMUPPGIFTER
• TVÅ TYPER:
1. Hemuppgifter – integrerar IMR materialet med mål och återhämtning
2. Steg mot mål – direkt relevanta för återhämtningsmål

Hemuppgifter & steg mot mål fungerar på exakt samma sätt!

HEMUPPGIFTER
• HEMUPPGIFTER OCH STEG MOT MÅL SKA VARA:
•

Specifika: Ska vara detaljerade och konkreta

•

Mätbara: Framsteg kan kvantifieras

•

Möjliga att uppnå mellan sessionerna: Deltagaren har möjlighet att
genomföra steget/hemuppgifter (Inga hinder!)
Relevant för IMR: Överensstämmer med IMRs processer (återhämtning,
sjukdomshantering etc.)
Matchar deltagarens önskemål: Stämmer med deltagarens önskemål vad
gäller mål och aktiviteter
Matchar deltagaren: Tar hänsyn till deltagarens aktuella förmåga

•
•
•
•

Aktiv överenskommelse: Så långt det är möjligt formulerar deltagaren
uppgiften

•

Relevans för mål: Tydlig koppling till deltagarens återhämtningsmål

FORMULERING AV HEMUPPGIFTER
Skapa en struktur för att formulera hemuppgifter/steg
Hjälp deltagaren att så långt som möjligt formulera nedanstående med egna ord
Kom ihåg att det tar tid för deltagaren att lära sig strukturen/metoden!
VAD ska göras?
NÄR ska det göras?
Ska uppgiften/steget göras TILLSAMMANS med någon?
Finns det HINDER för att göra uppgiften/steget? (om det finns hinder –
problemlös)
På vilket sätt är uppgiften/steget RELEVANT för dig?

UPPFÖLJNING AV HEMUPPGIFTER
Använd samma struktur för att följa upp hemuppgifter/steg, oavsett om
deltagaren gjort hemuppgifter/steget eller ej
Hjälp deltagaren att så långt som möjligt formulera nedanstående med egna ord
Kom ihåg att det tar tid för deltagaren att lära sig strukturen/metoden!
VAD skulle göras?
NÄR skulle det göras?
Skulle uppgiften/steget göras TILLSAMMANS med någon?
Fanns det HINDER för att göra uppgiften/steget? (om det fanns hinder –
problemlös)
På vilket sätt är uppgiften/steget RELEVANT för dig?

UTVÄRDERING AV MÅL
• Det finns TVÅ typer av (kortsiktiga-) MÅL
• Vi kallar dem HÄNDELSER och ETABLERADE RUTINER
• En HÄNDELSE genomförs en gång vid ett tillfälle, därefter är MÅLET genomfört
• Exempel på HÄNDELSER: ringa ett samtal, gå på ett möte, genomföra en uppgift,
etc.
• HÄNDELSER är relativt enkla att utvärdera – har den genomförts/inträffat (JA/NEJ)?
• ETABLERADE RUTINER innebär att man siktar på att komma igång med något,
exempelvis, träna, spela ett instrument, lära sig ett språk, städa hemmet, etc.
• ETABLERADE RUTINER kan vara relativt svåra att utvärdera, man behöver vanligtvis sätta
ett godtyckligt gräns som MÅL, exempelvis, träna tre dagar per vecka, eller att man
följer upp vid ett uppsatt datum.
• ”Jag har nått mitt mål när jag har tränat tre dagar per vecka i två månader.”

SAMMANFATTNING MÅL OCH HEMUPPGIFTER
• Målformulering
• Undersök vad personen vill uppnå i sitt liv (Återhämtningsmål)
• Undersök på vilket sätt målet är personligt meningsfullt för personen (På vilket sätt
kommer personens liv bli bättre? Vad kan personen göra då som den inte kan göra
nu? etc.)
• Formulera delmål (kortsiktiga mål) och bryt ner dem i steg (utgå från diskussionen
kring varför återhämtningsmålet är meningsfullt, kan ge viktig information till
delmål)
• Uppföljning av mål
• Steg följs upp varje vecka – delmål och återhämtningsmål följs upp varannan vecka
eller vid uppsatt datum
• Problemlös kring hinder innan steg, delmål eller återhämtningsmål modifieras
• Utvärdering av mål
• När målet formuleras bestäm vilken typ av mål det är
• Använd problemlösning och målet ej genomförts eller genomförts delvis

MÅLFORMULERING
Konceptuell nivå

Personligt
återhämtningsmål

Konkret nivå
Delmål

Delmål

Delmål

STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG
Vad? När? Tillsammans
med vem? Hinder?
Relevans

HEMUPPGIFT TILL 10 OKTOBER
• VAD SKULLE GÖRAS? Upprätta en lista på potentiella deltagare i IMR, 6-8
deltagare/grupp
• NÄR SKULLE DETTA GÖRAS? Innan 10 oktober - bestäm tidpunkt tillsammans med
dina kollegor så snart som möjligt, helst idag
• SKULLE DETTA GÖRAS TILLSAMMANS MED NÅGON? Ja, tillsammans med kollegor
och ledning oavsett individuell/grupp IMR
• FANNS DET POTENTIELLA HINDER/PROBLEM? Om ja, problemlös tillsammans med
kollegor och ledning
• VARFÖR ÄR DENNA HEMUPPGÅVA RELEVANT/VIKTIG FÖR DIG?

AGENDA

• Sammanfattning
• Motiverande-, edukativa-, och inlärningsprinciper

”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?

EDUKATIVA STRATEGIER

Syftar till att hjälpa personer att lära in och processa information effektivt

• 2-vägskommunikation
• Undersök förståelse

• Summera

2-VÄGSKOMMUNIKATION

SYFTE

BESKRIVNING

• Öka personligt engagemang i det
som ska läras in – det ökar
inlärning

Pausa ofta och:
• Hur ser du på detta?
• Betyder det här något för dig?
• Har du några frågor kring detta?

UNDERSÖK FÖRSTÅELSE

BESKRIVNING
SYFTE
• Kontrollera OM och HUR
personen har förstått det du lär
ut

Ställ frågor som hjälper
personen att summera:
• Vad tänker du om det jag just
nämnde?
• Om du skulle beskriva detta för
någon annan hur skulle du
förklara då?

SUMMERA

SYFTE

BESKRIVNING

• Hjälp personen att dra ut det
viktigaste av det som sagts och
lyssna in dig på hur personen
förstått det ni pratar om

• Gruppledaren kan summera det
som sagts
• Klienten kan summera saker
som sagts (för dig eller för
någon annan)

MOTIVERANDE STRATEGIER

Syftar till att aktivera deltagarna och knyta information till återhämtningsmål

• Uttryck empati

• Öppna frågor

• Hantera motstånd

• Utveckla diskrepans

UTTRYCK EMPATI

SYFTE

BESKRIVNING

• Öka personens känsla av att vara
förstådd – använd alltid!

Försök förstå klienten och
uttryck det:
• ”Det låter som om du …”

HANTERA MOTSTÅND

SYFTE

BESKRIVNING

• Undvik argumentation när
motstånd dyker upp, fokusera på
positiv förändring

Fokusera inte på motståndet
• ”Det låter som att det varit
många motgångar men jag
uppfattar att du ändå vill … ,
stämmer det?”

ÖPPNA FRÅGOR

SYFTE
• Att få mer information än ”ja”
eller ”nej”

BESKRIVNING
Ställ frågor som inte går att svara
”ja” eller ”nej” på:
• ”Vad är det som får dig att tycka
…”

UTVECKLA DISKREPANS

SYFTE
• Hjälpa personen att upptäcka att
egna beteenden inte överensstämmer med personliga mål

BESKRIVNING
Istället för att säga emot kan
man hjälpas åt att undersöka
konsekvenserna med hjälp av 4
frågor:
1. Vad finns det för fördelar med
att göra som du gör nu?
2. Vad finns det för nackdelar med
att göra som du gör nu?
3. Vad finns det för nackdelar med
förändring?
4. Vad finns det för fördelar med
förändring?

KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISKA STRATEGIER
Hjälpa klienten att praktisera information och arbeta med hinder för att använda
information och färdigheter i sin vardag
• Formulera mål

• Hemuppgifter

• Problemlösning

• Modellinlärning

• Positiv förstärkning

• Rollspel

• Stegvis förstärkning (shaping)

PROBLEMLÖSNING

Lär klienten att använda aktiv problemlösning. Minskar stress och ökar möjligheterna
att lyckas.

•
•
•
•

Använd formuläret för Steg-för-steg problemlösning
Vänta in klientens egna förslag och önskemål innan du själv föreslår något
Låt klienten själv fylla i formuläret om det är möjligt
Använd stegvis förstärkning och klienten har problem att fylla i formuläret

POSITIV FÖRSTÄRKNING
Ökar beteenden
• Ta reda på vad som får klienten att reagera positivt och gör detta när klienten utför
något av sina målbeteenden, ex-vis:
• Ge beröm, leenden, visa intresse
• Ge uppmärksamhet och visa entusiasm
• Lär klienten att förstärka sig själv (positivt ”självprat”)

STEGVIS FÖRSTÄRKNING
Att stegvis träna in ett beteende eller uppnå ett mål
• Ge positiv förstärkning (se förgående) för små steg mot målbeteendet och öka
stegvis kraven/svårighetsgraden
• Man kan exempelvis börja med mycket enkla hemuppgifter och successivt utöka
dem
• Principen är att man ska lyckas hela tiden

MODELLINLÄRNING
Att visa färdigheter innan klienten utför dem
• Beskriv stegen
• Visa (modellera) stegen
• Fråga deltagarna vad de såg

ROLLSPEL 1:3
• Rollspel baseras på principen ”shaping” det vill säga stegvis inlärning och förstärkning
• Shaping innebär stegvis ökad komplexitet eller svårighetsgrad – börja alltid enkelt!
• I grupp kan det vara bra att ha ett gemensamt tema – till exempel, starta en
konversation – och därefter ”skräddarsy” rollspelet efter varje individs önskemål och
förutsättning
• Minimera distraktioner - undvik att diskutera eller prata om saker som inte hör till den
konkreta uppgiften
• Rollspel är inte minnestest! Hjälp deltagarna att minnas alla steg! Använd tavla eller
liknande för att skriva ner alla steg, etc!
• TRÄNA

ROLLSPEL 2:3
1. Identifiera ett målbeteende (tex, starta en konversation)
2. Identifiera målbeteendets första steg (tex, ta ögonkontakt och säg ”hej!”)
3. Fokusera på det aktuella steget – inte på målbeteendet!
4. Konkretisera och specificera det aktuella steget – be om deltagarnas input
5. Modellera det aktuella steget – be om deltagarnas feedback (vad såg de?)
6. Engagera deltagaren i ett rollspel av det aktuella steget
7. Fokusera på det som gick bra och ge specifik verbal förstärkning
8. Om något gick mindre bra eller om deltagaren glömde något steg – upprepa rollspelet
och be deltagaren fokusera på detta (undvik att nämna att det inte gick bra)
9. Be om positiv feedback från övriga deltagare (Vilka steg såg du? Vad tyckte du gick
bra?)
10. Utöka rollspelet med ytterligare ett steg (ta ögonkontakt och säg ”hej!” PLUS berätta
vad du heter och fråga vad den andra personen heter)

ROLLSPEL 3:3
1. Skapa små grupper om 3-4 personer
2. Turas om att rollspela ”Att starta en konversation”
3. STAY IN CHARACTER!

ROLLSPELA MÅLFORMULERING
Konceptuell nivå

Konkret nivå

Personligt
återhämtningsmål

Delmål

Delmål

Delmål

STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG

• 2-vägskommunikation

• Summera

• Undersök förståelse

• Öppna frågor

• Hantera motstånd

• Positiv förstärkning

VARFÖR APP?

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

