Kunnskapsbasert
enkeltfamiliebehandling

Møte oversikt
Timene 1-4:
Alliansesamtaler

Timene 5-6: Undervisning
5.

1. Med Pasient
2. Med pårørende
3. Gjennomgåelse av
varselsignalene til
pasienten og eventuelt
kriseplan
4. Mål for behandlingen

6.

Psykoseforståelse,
Stress- sårbarhetsmodell,
stressfaktorer og
mestringsstrategier
Expressed Emotion og
kommunikasjon

Timene 7-11: Problemløsning
Time 12: Avslutning
Oppsummering av programmet
Evaluering

2016

Eksempler: mål for endringer
Selvfølelse
Humør
Selvtillit
Hobbyer og interesser

Håndtere symptomer
Forhold til familiemedlemmer, partner eller andre
Mor, far eller søsken
Partner eller egne barn
Venner eller klassekamerater
Andre

Adferd på skole/jobb
Stå opp om morgenen
Rekke skole/jobb i tide
Få alle arbeidsoppgaver gjort
Trives med arbeidsoppgavene

Å leve selvstendig
Handle matvarer og lage mat
Personlig hygiene
Husarbeid og vaske klær
Økonomi

2016

Mål for behandlingen
Dato:

Idnr:

Pasient:
1. ………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………...
4. ………………………………………………………………...
5. ………………………………………………………………...

Mor:
1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………............
3. ………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………..

Far:
1. ……………………………………………………................
2. …………………………………………………………….....
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….

2016

Mål for behandlingen
Dato:

Idnr:

Pasient:
1. ………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………...
4. ………………………………………………………………...
5. ………………………………………………………………...

Partner:
1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………............
3. ………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………..

2016

Stress-sårbarhets
modellen
økonomi
søvnproblemer
mas
høy EE

biologisk

Stress

Sårbarhet

tap

konflikter
rus

psykologisk

beskyttelsesfaktorer
ferdigheter
sosial støtte
medisiner

symptomer
2016

Stress/Sårbarhetsmodell
Forventninger/
Psykosedebut

Stress

Livshendelser

Psykotiske symptomer
Frustrasjons
terskel

Symptomfri

Medfødt eller tidlig ervervet
funksjonssvikt(sårbarhet)

2016

Tid
Zubin&Spring,1977

Stress- sårbarhetsmodell

Høy

Tilstedeværelse av
symptomer

Stress

Terskel

Fravær av symptomer

Lav
Lav

Høy
Biologisk sårbarhet
2016

Kartlegge stress

Dette kan brukes
sammen med Familiestress

Deg selv
Selvkritiske tanker
For høye forventninger
Problemer med å organisere ting
Liker ikke å våkne om morgenen

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Familien
Uklare regler
Uklare forventninger
Tema vi ikke snakker om
Krangling
Behov for mer uavhengighet

Skole/arbeid
Skolesituasjonen er for krevende
Mobbing
Savner venner
Lærerene liker meg ikke
Jobben krever for mye av meg

______________
______________
______________
______________
______________

___________________
__________________
___________________
___________________
___________________

Nærmiljøet
Utrygt nabostrøk
Fordommer/stigmatisering
Isolert

2016

______________
______________
______________
___

Skjema kan tegnes på tavla

Familie stress
Ungdom

Mor

Meg selv

Familie

Skole/
arbeid

Nærmiljø

2016

Far

Bror/
søster

Skjema kan tegnes på tavlen

Familie stress
Pasient
Meg selv

Familie

Skole/
arbeid

Nærmiljø

2016

Partner

Eksempler på mestringsstrategier
1. Fysisk aktivitet
2. Lytte til musikk
3. Snakke med venner/familie
4. Slappe av
5. Religiøs tilhørighet
6. Hjelp til å sette ting i perspektiv
7. Prøv å tenke positivt
8. Ha det gøy
9. Lage god mat
10. Gjøre noe nytt og annerledes
11. Hobbyaktivt
12. Gjøre noe kjekt sammen med andre
13. Være på nettet
14. Andre forslag …………….
2016

Strategier jeg bruker for å håndtere stress
Kan jeg gjøre noe annerledes?

Stress

Mestringsstrategier
Hva gjør jeg nå?

Meg selv:

Familien:

Skolen /arbeid:

2016

Hva kan jeg
gjøre
annerledes?

Expressed emotion
•
•
•

Fenomen som sier noe om den følelsesmessige atmosfæren
i hjemmet
Grunnlaget for kunnskapsbasert familiearbeid
Høy og lav expressed emotion er ikke mål på gode eller
dårlige familier, men forteller noe om familiens opplevelse
av angst og merbelastning

• 5 variabler:
Høyt nivå av EE;
–
–
–

Kritikk
Fiendtlighet
Emosjonell overinvolvering

øker risikoen for
tilbakefall/
forverrelse ved en
rekke
kroniske sykdommer

mens lav EE;
–
–

Varme
Positive kommentarer

har en beskyttende effekt
Brown et al; Br. J psychiatry 1972

2016

Gi uttrykk for positive følelser
Se på personen
Si helt konkret hva han
gjorde som gjorde deg fornøyd
Fortell ham
hvordan du
følte det

2016

Aktiv lytting
Se på den som snakker
Vær oppmerksom på hva som blir sagt
Nikk med hodet og si:“ akkurat, mm
eller ja”
Still oppklarende spørsmål
Oppsumer hva du har hørt

2016

Side 1

Problemløsningsmodell
1: Hva er problemet? Ønske om endring og målsetting.
Diskuter. Bruk aktiv lytting. Få fram hver enkelt sin
mening.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2: Skriv opp alle forslagene: Brainstorm, alle ideer skal
skrives opp. La hvert enkelt familiemedlem komme med
minst et forslag hver.
IKKE DISKUTER ELLER EVALUER NOEN AV FORSLAGENE
ENNÅ!
1___________________________________________________
2___________________________________________________
3___________________________________________________
4___________________________________________________
5___________________________________________________
6___________________________________________________
3: Diskuter og skriv ned fordeler og ulemper for hvert
forslag.
Fordeler
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

2016

Ulemper
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Side 2
4: Den som eier problemstillingen velger et eller flere forslag
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5: Lag en plan for hvordan løsningen kan gjennomføres og
SETT OPP DATO for start: ____
Spesifiser hvem skal gjøre hva:
___________________________________________________
Bestem hvilke ressurser det er behov for, skriv de ned.
Hvem og hvordan skaffer en disse.
___________________________________________________
___________________________________________________

Plan:
1. …………………………………………..
…………………………………………..
2. …………………………………………..
…………………………………………..
3. …………………………………………..
…………………………………………..
4. …………………………………………..
…………………………………………..
2016

FQ
Oversatt av AnneFjell220807

The Family Questionnaire
Georg Wiedemann et al., Psych.Research 2002, vol.109,3, 265-279.

Sett kryss på det svaret som passer for deg

Dato………………

Slektskap/relasjon:
mor/far
ektefelle
søsken
Annet(spesifiser)
Aldri/veldig
sjelden
1.Jeg forsømmer egne behov
av hensyn til han/henne
2. Jeg må gjenta spørsmål for
at han/hun skal gjøre noe.
3. Jeg lurer på hva som skal
skje med han/henne
4. Han/hun irriterer meg.
5. Jeg grubler på årsaken til
hans/hennes sykdom
6. Jeg må ta meg sammen for
ikke å kritisere han/henne
7. Jeg sover ikke på grunn av
han/henne
8. Det er vanskelig for oss å bli
enige
9. Når jeg bekymrer meg for
han/henne, holder jeg det for
meg selv
10. Han/hun setter ikke pris på
det jeg gjør for han/henne
11. Jeg vurdere mine egne
behov som mindre viktig
12. Han/hun går meg på
nervene
13. Jeg er svært bekymret for
han/henne
14. Han/hun gjør enkelte ting
av ondskap
15. Jeg har tenkt at jeg selv
ville bli syk
16. Det irriterer meg at han/hun
konstant ønsker noe fra meg
17. Han/hun er en viktig del av
livet mitt
18. Jeg må insistere på at
han/hun må oppføre seg
annerledes
19. Jeg må forsake viktige ting
for å bli i stand til å hjelpe
han/henne
20. Jeg blir ofte sint på
han/henne

Sjelden

Ofte

Veldig ofte

FQ
Oversatt av AnneFjell220807

The Family Questionnaire
Georg Wiedemann et al., Psych.Research 2002, vol.109,3, 265-279.
mor/far
ektefelle
søsken
Annet(spesifiser)

Skåringsnøkkel: Aldri / veldig sjelden = 1, Sjelden = 2, Ofte = 3, Veldig ofte = 4
Emosjonell overinvolvering ( EOI )

Kritiske kommentarer ( KK )

Spørsmål nr. 1

Spørsmål nr. 2

Spørsmål nr. 3

Spørsmål nr. 4

Spørsmål nr. 5

Spørsmål nr. 6

Spørsmål nr. 7

Spørsmål nr. 8

Spørsmål nr. 9

Spørsmål nr. 10

Spørsmål nr. 11

Spørsmål nr.12

Spørsmål nr. 13

Spørsmål nr. 14

Spørsmål nr. 15

Spørsmål nr. 16

Spørsmål nr. 17

Spørsmål nr. 18

Spørsmål nr. 19

Spørsmål nr. 20

Totalskåre:
FQ-skåre EOI: lav < 27 > høy

Totalskåre:
FQ-skåre KK: lav < 23 > høy

Totalskåre
KK 1. gang (dato)
2.gang(dato)
EOI 1. gang (dato)
2.gang(dato)

Lav

Høy

Sjekkliste av oppfølging av manualen

IDnr:________

Enkeltfamiliebehandling
Sted:

Gruppeleder:

Dato

Frammøte
Pasienten

1. Alliansesamtale med
pasienten
2. Alliansesamtale med
foreldrene/partner
Pårørende har fylt ut
Family Questionnaire
3. Gjennomgåelse av
varselsignalene
/kriseplan
4. Samarbeid og mål for
behandlingen
5. Undervisning
Psykoseforståelse
Stresssårbarhetsmodellen
Stressfaktorer
Mestringsfaktorer
6. Undervisning
Expressed Emotion
Kommunikasjon
Pårørende har fylt ut
Family Questionnaire
7.
Problemløsning
8.
Problemløsning
9.
Problemløsning
10. Problemløsning
11. Problemløsning
12. Avslutningsmøte

Mor

Far

Partner

ID nr: ……..

Varselsignaler
Kryss av for om det er varselsignaler ved:
psykose

depresjon

hypomani/mani

Gruppeleder gir et eksemplar til alle som deltar i denne samtalen og gir følgende introduksjon til
pasient og pårørende:
Når en begynner å få influensa, så kjenner vi at vi blir litt frosne, vondt i halsen, snufser litt, kanskje
muskelsmerter og vondt i kroppen. Dette er varselsignaler på influensa. På samme måte kan vi lære
oss å kjenne igjen varselsignaler på psykose.
Tenk tilbake på tiden før du ble syk. Før du kom i behandling poliklinisk eller ved innleggelse.
Nå skal vi gå igjennom en del eksempler på varselsignaler. Noen vil du kjenne deg igjen i mens andre
ikke vil passe for deg. Hvis du har varselsignaler som ikke står på listen, er det plass for dem også.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Varselsignaler
Følte du deg anspent eller nervøs?
Følte du deg deprimert?
Hadde du problemer med å sove?
Følte du deg rastløs?
Hadde du vanskelig for å konsentrere deg?
Var du mindre glad?
Hadde du dårlig appetitt eller spiste du mer enn vanlig?
Hadde du vansker med å huske?
Følte du deg iakttatt, overvåket eller forfulgt?
Var du mindre sammen med vennene dine?
Følte at du ble sett ned på eller latterliggjort?
Følte du at andre snakket om deg?
Mistet du interesse for ting rundt deg?
Grublet du mer over religiøse og/eller åndelige ting?
Følte du deg utilpass uten grunn?
Følte du deg mer oppstemt/glad enn vanlig?
Hørte du stemmer andre ikke hørte?
Så du syner andre ikke så?
Følte du deg mindreverdig eller verdiløs?
Orket du ikke gjøre noe?
Var du mindre nøye med hvordan du kledde og stelte deg?
Så du lite mening og håp for framtiden?
Var du plaget av mareritt og vonde drømmer?
Opplevde du deg aggressiv?
Ble du lettere irritert over småting?

Før du ble syk

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Hadde du tanker om å skade deg eller ta ditt eget liv?
Hadde du tanker om å skade/drepe andre? (stryk det som ikke passer)
Hadde du oftere smerter /fysiske plager?
Steg ditt forbruk av alkohol, medisiner eller narkotika?
Opplevde du at deler av kroppen din forandret seg?
Opplevde du at omgivelsene ble uvirkelige?
Sov du mer eller mindre enn vanlig? (stryk det som ikke passer)
Sa andre at du oppførte deg annerledes enn vanlig?
Var du mer opptatt av seksuelle tanker enn vanlig?
Kom du lett i krangel med andre?
Gikk du opp/ned i vekt? (stryk det som ikke passer)
Følte du at andre ville gjøre deg vondt?

Dato:
Problemstilling…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Forslag

Fordeler

Ulemper

Plan for gjennomføring :
(velg en eller to av forslagene, sett opp når du vil begynne, trenger du hjelp av noen, har du
bruk for andre ressurser) Bruk evnt. baksiden av arket til planen.

ID:

EVALUERINGSSKJEMA FOR PASIENT
I ENKELTFAMILIEBEHANDLING, PSYKOSE
( Fylles ut i starten på et møte) PS: skjemaet skal ikke sendes med hjem.

1. Hva har hatt mest betydning for deg ved å delta i familiebehandlingen?
(beskriv med egne ord)

2. Har strukturen hatt betydning for deg?
Ja
Nei
Vet ikke
(Hvis ja, på hvilken måte?)

3. Har du lært å gjenkjenne dine varselsignaler?
Ja
nei
vet ikke

(sett ring rundt det som passer)

(sett ring rundt det som passer)

4. Har du lært om stress/sårbarhetsmodellen og hvordan stress kan virke inn på din
lidelse?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

5. Har din deltakelse hjulpet deg til en bedre forståelse av psykose?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

6. Hvor nyttig har problemløsningsmodellen vært for deg?
Svært nyttig
nyttig
ikke nyttig i det hele tatt
(sett ring rundt det som passer)

7. Har din deltakelse bidratt til å forebygge tilbakefall?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

8. Har din deltakelse bidratt til at dere har fått en bedre kommunikasjon i familien?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

9. Fikk du hjelp til å nå målene du hadde satt opp?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

10. Vil du anbefale andre til å delta i familiebehandling?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

11. Vi er takknemlig dersom du gir tilbakemelding, både ris og ros angående
familiebehandlingen. Dette vil hjelpe oss til å bli bedre.

Tusen takk for at du brukte av din tid til å hjelpe oss med disse spørsmålene.

EVALUERINGSSKJEMA FOR PÅRØRENDE

ID:

I ENKELTFAMILIEBEHANDLING, PSYKOSE
( Fylles ut i starten på et møte) PS: skjemaet skal ikke sendes med hjem.

Mor

far

søster

bror

annet

(sette ring rundt det som passer)

1. Hva har hatt mest betydning for deg ved å delta i familiebehandlingen?
(beskriv med egne ord)

2. Har strukturen i gruppen hatt betydning for deg?
Ja
Nei
Vet ikke
(sett ring rundt det som passer)
(Hvis ja, på hvilken måte?)

3. Har du lært å gjenkjenne din sønns/datters varselsignaler?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

4. Har du lært om stress/sårbarhetsmodellen og hvordan stress kan virke inn på din
sønns/datters lidelse?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

5. Har din deltakelse hjulpet deg til en bedre forståelse av hva psykose er?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

6. Hvor nyttig har problemløsningsmodellen vært for deg?
Svært nyttig
nyttig
ikke nyttig i det hele tatt
(sett ring rundt det som passer)
7. Har din deltakelse bidratt til å forebygge tilbakefall for din sønn/datter?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

8. Har din deltakelse bidratt til at dere har fått en bedre kommunikasjon i familien?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

9. Fikk du hjelp til å nå målene du hadde satt opp?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

10. Vil du anbefale andre til å delta i familiebehandling?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

11. Vi er takknemlig dersom du gir tilbakemelding, både ris og ros angående
familiebehandlingen. Dette vil hjelpe oss til å bli bedre.

Tusen takk for at du brukte av din tid til å hjelpe oss med disse spørsmålene.

ID:

EVALUERINGSSKJEMA FOR PARTNER
I ENKELTFAMILIEBEHANDLING, PSYKOSE
( Fylles ut i starten på et møte) PS: skjemaet skal ikke sendes med hjem.

1. Hva har hatt mest betydning for deg ved å delta i familiebehandlingen?
(beskriv med egne ord)

2. Har strukturen i gruppen hatt betydning for deg?
Ja
Nei
Vet ikke
(sett ring rundt det som passer)
(Hvis ja, på hvilken måte?)

3. Har du lært å gjenkjenne din partner sine varselsignaler?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

4. Har du lært om stress/sårbarhetsmodellen og hvordan stress kan virke inn på din
partner sin lidelse?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

5. Har din deltakelse hjulpet deg til en bedre forståelse av hva psykose er?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)
6. Hvor nyttig har problemløsningsmodellen vært for deg?
Svært nyttig
nyttig
ikke nyttig i det hele tatt
(sett ring rundt det som passer)

7. Har din deltakelse bidratt til å forebygge tilbakefall for din partner?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

8. Har din deltakelse bidratt til at dere har fått en bedre kommunikasjon i familien?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

9. Fikk du hjelp til å nå målene du hadde satt opp?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

10. Vil du anbefale andre til å delta i familiebehandling?
Ja
nei
vet ikke
(sett ring rundt det som passer)

11. Vi er takknemlig dersom du gir tilbakemelding, både ris og ros angående
familiebehandlingen. Dette vil hjelpe oss til å bli bedre.

Tusen takk for at du brukte av din tid til å hjelpe oss med disse spørsmålene.

Veiledning Gausel
Hei.
Vi får bli enige etter hvert hvor veiledningen skal foregå, men det er fint om dere kan holde av disse
datoene.
Her er datoene for veiledningen:
19.10 kl. 10.00 – 11.00
09.11 kl. 10.00 – 11.00
14.12 kl. 10.00– 11.00
Deres veileder blir Åse Sviland. Mitt mobilnr. er 91356706
Ase.karin.sviland@sus.no

Video veiledning Ahus BUP
Hei.
Når det gjelder veiledning må dere ringe ISDN/IP-nr for oppkobling: 51513966 (ISDN). IP-adresse:
sus.psyk.f212@hshf.nhn.no
Her er datoene for veiledningen:
11.10 kl. 10.00 – 11.00
08.11 kl. 10.00 – 11.00
06.12 kl. 10.00– 11.00
Deres veileder blir Åse Sviland. Mitt mobilnr. er 91356706
Ase.karin.sviland@sus.no

Video veiledning DPS Aust Agder
Hei.
Når det gjelder veiledning må dere ringe ISDN/IP-nr for oppkobling: 51513966 (ISDN). IP-adresse:
sus.psyk.f212@hshf.nhn.no
Her er datoene for veiledningen:
13.10 kl. 12.15 – 13.15
10.11 kl. 12.15 – 13.15
08.12 kl. 10.00– 11.00
Deres veileder blir Åse Sviland. Mitt mobilnr. er 91356706
Ase.karin.sviland@sus.no

Video veiledning Midt Troms
Hei.
Når det gjelder veiledning må dere ringe ISDN/IP-nr for oppkobling: 51513966 (ISDN). IP-adresse:
sus.psyk.f212@hshf.nhn.no
Her er datoene for veiledningen:
12.10 kl. 10.15– 11.15
09.11 kl. 10.15– 11.15
07.12 kl. 10.15– 11.15
Deres veileder blir Anvor Lothe. Mitt mobilnr. er 95494052
Anvor.lothe@sus.no

Video veiledning SS 1 gangs VA
Hei.
Når det gjelder veiledning må dere ringe ISDN/IP-nr for oppkobling: 51513966 (ISDN). IP-adresse:
sus.psyk.f212@hshf.nhn.no
Her er datoene for veiledningen:
18.10 kl. 10.00– 11.00
29.11 kl. 10.00– 11.00
13.12 kl. 10.00– 11.00
Deres veileder blir Åse Sviland. Mitt mobilnr. er 91356706
Ase.karin.sviland@sus.no

Video veiledning Sør Troms
Hei.
Når det gjelder veiledning må dere ringe ISDN/IP-nr for oppkobling: 51513966 (ISDN). IP-adresse:
sus.psyk.f212@hshf.nhn.no
Her er datoene for veiledningen:
19.10 kl. 10.15– 11.15
10.11 kl. 10.15– 11.15
14.12 kl. 10.15– 11.15
Deres veileder blir Anvor Lothe. Mitt mobilnr. er 95494052
Anvor.lothe@sus.no

Video veiledning Tynset
Hei.
Når det gjelder veiledning må dere ringe ISDN/IP-nr for oppkobling: 51513966 (ISDN). IP-adresse:
sus.psyk.f212@hshf.nhn.no
Her er datoene for veiledningen:
20.10 kl. 10.15– 11.15
30.11 kl. 10.15– 11.15
15.12 kl. 10.15– 11.15
Deres veileder blir Anvor Lothe. Mitt mobilnr. er 95494052
Anvor.lothe@sus.no

Protokoll for
Troskapsskala for familiearbeid (familie psykoedukasjon - FPE)
Denne protokollen forklarer hvordan du skårer hvert element på FPE troskapsskalaen.
Protokollen inneholder følgende:
x
x

x

x

En definisjon og begrunnelse for hvert troskapselement. Elementene bygger på
omfattende kunnskapsbasert litteratur.
En liste over informasjonskilder som er aktuelle for det enkelte element i
troskapsskalaen (for eksempel gjennomgang av pasientjournaler og intervjuer med
koordinator for familieintervensjoner, famileiarbeidere, pasienter eller
familiemedlemmer).
Der det er hensiktsmessig er det foreslått sonderende spørsmål som hjelp til å få fram
den informasjonen du trenger for å skåre elementet. Spørsmålene er utformet for å
hjelpe deg å samle informasjon fra nøytrale informanter .
Beslutningsregler som vil hjelpe deg å skåre hvert element på riktig måte. Når du samler
informasjon fra ulike kilder, vil dette hjelpe deg i å skåre hvert element riktig.

1.Koordinator for familiearbeidet
Definisjon: En klinisk administrator er utpekt til å kordinere familiearbeidet som en vesentlig
del av jobben (tiden avhenger av størrelsen på familiearbeidet). Dette arbeidet omfatter
slike aktiviteter som følgende:

x
x
x
x
x

Etablere, monitorere og lage rutiner for inntak av familier og for å engasjere diss
Fordele potensielle FPE brukerne på familiearbeidere
Monitorere og justere antall familier som hver familiearbeider arbeider med
Tilrettelegge opplæring av nye medarbeidere og etterutdanning av eksisterende ansatte
Veilede familiearbeidere

Begrunnelse: Familiearbeid skal gjennomføres på en ansvarlig måte og dokumenteres. En
effektiv måte å monitorere familiearbeid på er å etablere en stilling for en koordinator for
familiearbeidet. Koordinator vil være kontaktperson for familiearbeidet, fremme
kommunikasjon mellom ansatte og familier, og veilede familierarbeidere.
Informasjonskilder: Før besøket for troskapsmåling avklares det om tjenesten har noen som
er koordinator eller har en tilsvarende rolle. Under besøket intervjuer en lederen for
enheten, koordinator for familiearbeidet, familiearbeidere, pasiener og familiemedlemmer.
Skåring av elementet: Enhetens leder og koordinatoren for familiearbeidet er de viktigste
informasjonskildene dette elementet. Hvis andre informanter ikke svarer at koordinator
utfører oppgavene, skal troskapsmålerne følge opp med oppklarende spørsmål og se på
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dokumetnasjon (ved slutten av besøket eller pr telefon etter besøket). Hvis enheten ikke har
en som er koordinator for familiearbeidet, skåres elementet til "1". Hvis enheten har en
utpekt kordinator som utfører alle fem oppgavene, skåres elementet til "5".
Sonderende spørsmål
Til koordinator for familiearbeidet:
Hva er din rolle i familiearbeidet? Hvor mye tid bruker du på dette? Hva har du ansvar for?
(Sjekk hvem som utfører de oppgavene som er angitt ovenfor.)
Kan du fortelle om inntaksprosedyrer, monitorering, opplegg for opplæring og veiledning?
Til familiearbeidere:
Hvilke oppgaver utføres av koordinator for familiearbeidet?
(Les opp de fem oppgavene som er nevnt ovenfor.) Er det noen som har ansvar for disse
oppgavene?
Til pasienter og familiemedlemmer:
Hvilke oppgaver utfører (koordinators navn)?

2.Hyppighet av familiesesjoner
Definisjon: Familier og pasienter deltar i familiesesjoner minst annenhver uke.
Begrunnelse: Det antas at familier har mer nytte av familiearbeidet hvis sesjonene er
hyppige og på faste tidspunkter.
Informasjonskilder: Gjennomgang av journaler, lister over familiesesjoner, og intervjuer
med koordinator, familiearbeidere, pasiener og familiemedlemmer .
Skåring av elementet: Dokumentasjon for dette elementer vil primært være lister som er
ført over deltakelse eller en kalender med planlagte sesjoner, hvis slike dokumenter finnes.
Enheten bør ha noe som dokumenterer hyppigheten av famileisesjoner. Hvis
dokumentasjonen tyder på at sesjonene gis minst annenhver uke, skåres elementet til "5."
Sonderende spørsmål
Til koordinatog familiearbeidere:
Hvor ofte er det familiesesjoner for familiemedlemmer?
Har du lister over deltakelse , en kalender over sesjoner eller annen dokumentasjon som viser
dette?
Til pasienter og familiemedlemmer:
Hvor ofte er det familiesesjoner for familiemedlemmer?
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3.Langsiktig familiearbeid
Definisjon: Familier og pasienter gis langsiktig familiearbeid, og minst ett familiemedlem per
pasient deltar i familiesesjoner i minst 9 måneder.
Begrunnelse: Generelt trens det 9 måneder med familiesesjoner annenhver uke for at
familier og pasienter skal få lært seg nødvendig kunnskap og ferdigheter i problemløsning.
Etter fullført program kan familier og pasienter også ha nytte av booster sesjoner eller
støttegrupper.
Informasjonskilder: Gjennomgang av journaler, lister over familiesesjoner, og intervjuer
med koordinator, familiearbeidere, pasiener og familiemedlemmer.
Skåring av elementet: Dokumentasjon for dette elementer vil primært en rapport som
inneholder antall familier og som har deltatt i familiesesjonene og hvor lenge de deltok,
registreringer av varigheten av sesjonene eller lister over deltakelse. I mangel av skriftlige
kilder, vil vurderingen avhenge av intervjuer. Om de som har droppet ut holdes utenom,
skåres elementet til «5» dersom det er dokumentert av 90 % eller mer av familiene får minst
9 måneder med familiesesjoner.
Sonderende spørsmål
Til koordinator eller familiearbeidere:
Hvor lenge deltar familiemedlemmer i familiesesjoner før de anses å ha fullført?
Har dere lister over deltakelse , en kalender over sesjoner eller annen dokumentasjon som
bekrefter dette?
Til pasienter og familiemedlemmer:
Hvor lenge har du/dere deltatt i familiesesjoner?
Hvor lenge har du/dere tenkt å delta?

4.Kvalitet på allianse mellom kliniker, pasient og familie
Definisjon: Familiearbeiderne engasjerer familiemedlemmer og pasienter med varme,
empati, aksept og oppmerksomhet for hver enkelts behov og ønsker.
Begrunnelse: Når alliansen mellom familiearbeidere, pasienter og familier er dårlig, er det
mindre sannsynlig at familiemedlemmer og pasienter vil fullt ut eller i det hele tatt i
familiearbeidet, og at det som resultat av dette er mindre sannsynlig at de har nytte av
familiearbeid.
Informasjonskilder: Intervjuer med familiearbeidere, pasienter og familier. Observasjoner av
familiesesjoner.
Skåring av elementet: Den primære kilden for vurdering dette elementet er direkte
observasjon. Dette krever klinisk skjønn og er basert på troskapsmålerens erfaring. Negative
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indikatorer kan inkludere kommentarer i intervjuer, familiesesjoner, eller formuleringer i
journalnotater som uttrykker dømmende eller klandrende holdninger. Hvis kildene
konsekvent indikerer en sterk allianse for alle familiearbeiderne, skåres elementet til "5."
Sonderende spørsmål
Til familiearbeidere:
Hvordan etablerer dere kontakt eller utvikle en allianse med familiemedlemmer og
pasienter?
Hvordan vil du vurdere eller beskrive din allianse med [navn på familie og pasient]? (Velg en
familie og pasient som familiearbeideren arbeider med).
Er det noen familiemedlemmer eller pasienter der du føler at ditt forhold til dem er negativt
eller dårlig?
Til pasienter og familiemedlemmer:
Hvordan vil du beskrive ditt forhold til (familiearbeiderens navn)?
Føler du at (familiearbeiderens navn) har arbeidet for å etablere et godt forhold til deg? Hva
har han eller hun har gjort for å få kontakt med deg? Hva har han eller hun har gjort som
gjør det vanskeligere for deg å samarbeide med ham eller henne?
Hva ville du endre i ditt samarbeid med (familiearbeiderens navn) for å gjøre det bedre?

5.Arbeid med familiens reaksjoner
Definisjon: Familiearbeidere identifiserer og spesifiserer familiens reaksjon på pasientens
psykiske lidelse. Dette gjelder emosjonelle reaksjoner og atferdsmessige responser (merk at
dette er noe annet enn mestringsstrategier som omtales i element 8).
Begrunnelse: Et sentralt prinsipp i familiearbeid er å hjelpe familiemedlemmer å oppnå en
grunnleggende forståelse av alvorlige psykiske lidelser, samt å løse familiekonflikter ved å
lytte og respondere sensitivt til hver familiens emosjonelle påkjenninger knyttet til å ha et
familiemedlem med alvorlig psykisk lidelse.
Informasjonskilder: Journalgjennomgang (spesielt behandlingsplan ) og intervjuer med
familiearbeidere, pasienter og familiemedlemmer.
Skåring av elementet: Hvis dokumentasjon i behandlingsplaner og intervjuer med
famileiarbeidere, pasienter og familier viser at familiens reaksjoner identifiseres og
spesifiseres i familiesesjoner for 80 % eller mer av involverte familiene, skåres elementet til
"5".
Sonderende spørsmål
Til familiearbeidere:
Hva slags problemer diskuterer dere i familiesesjoner?
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Tar du opp hvordan familier reagerer følelsesmessig eller atferdsmessig til pasientens
psykiske lidelser?
Hva slags aktiviteter engasjere du deg i for å hjelpe dem å håndtere sine reaksjoner?
(Bruk et journalnotat for en pasient som familiearbeideren arbeider med, og be
familiearbeideren om å forklare hva som spesifikt gjøres.)
Til pasienter og familiemedlemmer:
Hva slags problemer diskuterte dere i løpet av de første par familiesesjonene?
Brukte dere i tidligere familiesesjoner tid på å diskutere hvordan dere følte og reagerte på
sykdommen?
Ledet familiearbeiderne dere i aktiviteter for å hjelpe dere å håndtere følelser og reaksjoner
dere hadde?

6.Utløsende faktorer
Definisjon: Familiearbeidere, pasienter og familier identifiser og spesifiser utløsende
faktorer for pasientens psykiske lidelser.
Begrunnelse: Kartlegging av faktorer som tidligere har utløst tilbakefall er et viktig stegi å
utvikle individuelt tilpassede strategier for å forebygge tilbakefall og mestre sykdom .
Involvering av pasienter og familier som likeverdige partnere i planlegging og gjennomføring
av behandling er en av de sentrale prinsippene i familiearbeid.
Informasjonskilder: Journalgjennomgang (spesielt behandlingsplan ) og intervjuer med
familiearbeidere, pasienter og familier.
Skåring av elementet: Hvis dokumentasjon i behandlingsplaner og intervjuer med
familiearbeidere, pasienter og familier viser at utløsende faktorer identifiseres og
spesifiseres i familiesesjoner for 80 % eller mer av involverte familiene, skåres elementet til
"5".
Sonderende spørsmål
Til familiearbeidere:
Diskuterer du i familiesesjoner de utløsende faktorene for sykdommen med familier og
pasienter? (Hvis ja, kan du beskrive prosessen du bruker til å diskutere dem? Kan du vise meg
eksempler? ) (Be familiearbeideren å forklare det spesifikke i et journalnotat.)
Til pasienter og familiemedlemmer:
Tidligere i familiesesjoner, var det slik at familiearbeiderne identifiserte utløsende faktorer
for (din eller din slektnings) sykdom? (Hvis ja, vennligst gi eksempler.)
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Diskutere dere ha dere kan gjøre når dere merker slike faktorer? Har dere gjennomgått på
nytt slike strategier i seinere familiesesjoner?

(7.Prodromal-fase -tas ikke med i vårt prosjekt og vår bruk av skalaen)
8.Mestringsstrategier
Definisjon: Familiearbeidere identifiserer, beskriver, avklarer og underviser om
mestringsstrategier. Mestringsstrategier er tilsiktede og gjennomtenkte forsøk på å endre
atferd eller symptomer relatert til psykiske lidelser (merk at dette er noe annet enn
familiens reaksjoner som er omtalt i element 5).
Begrunnelse: Karltegging av mestringsstrategier som har og ikke har fungert er et viktig steg
i å utvikle individuelt tilpassede strategier for å forebygge tilbakefall og mestre sykdom.
Innsikt i mønstre av ineffektive interaksjoner og atferd kan sannsynligvis motivere pasienter
og familier til å ønske endring.
Informasjonskilder: Journalgjennomgang (spesielt behandlingsplan ) og intervjuer med
familiearbeidere, pasienter og familier.
Skåring av elementet: Hvis dokumentasjon i behandlingsplaner og intervjuer med
familiearbeidere, pasienter og familier viser at familiearbeidere hjelper 80 & eller mer av
involverte familier og pasienter til å identifisere, beskrive, avklare og lære mestringsstrategier i familiesesjoner for 80 % eller mer av involverte familiene, skåres elementet til
"5".
Sonderende spørsmål
Til familiearbeidere:
Identifiserer du mestringsstrategier med pasienter og familiemedlemmer? (Hvis ja, kan du
beskrive den prosessen du bruker?) (Be familiearbeideren å forklare det spesifikke i et
journalnotat.)
Til pasienter og familiemedlemmer:
Har dere diskutert mestringsstrategier? Hva slags ting snakket dere om?
Diskutere dere alternative måter å takle (din eller din slektnings) sykdom?

9.Standardisert pensum
Definisjon:
Familiearbeidere bruker en standardisert pensum for å undervise familier om psykiske
lidelser. Pensum omfatter seks emner:
x Psykobiologi ved den spesifikke psykiske lidelse
x Diagnose
x Behandling og rehabilitering
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x
x
x

Virkningen av psykiske lidelser på familien
Forebygging av tilbakefall
Retningslinjer for familier

Begrunnelse: Effektivt undervisning av familier i ny informasjon og ferdigheter krever
struktur og systematisk bruk av spesifikke kunnskapsbaserte teknikker og strategier. Det er
derfor viktig at familiearbeid har et standardisert pedagogisk pensum som spesifiseres hva
det undervises i og hvordan det undervises .
Informasjonskilder: Gjennomgang av pensum, timeplan over gjennomførte sesjoner, og
intervjuer med koordinator, familiearbeidere og familier.
Skåring av elementet: Hvis 80 prosent eller mer av involverte familier gjennomgår et
standardisert pedagogisk pensum som dekker alle seks emner, skåres elementet til "5."
Sonderende spørsmål
Til koordinator for familiearbeidet:
Har dere har en standardisert pedagogisk pensum? (Hvis ja, kan jeg få en kopi for vurdering?
Hvordan ble det utarbeidet?]
Hvordan sikrer dere at pensum blir fulgt? Har dere med jevne mellomrom en gjennomgang
og oppdatering av pensum? Har dere en oversikt over fullførte sesjoner og deres innhold?
Spør om hvert område som er nevnt ovenfor, og om de er inkludert.
Til familiearbeidere:
Bruker du en standardisert pedagogisk pensum? (Hvis ja, Er det noen områder du underviser
annerledes fra pensum?)
Har du en oversikt over fullførte sesjoner og deres innhold?
Spør om hvert område som er nevnt ovenfor, og om de er inkludert.
Til familiemedlemmer:
Har du deltatt på et en-dags pedagogisk seminar? (Hvis ja, hvilke temaer ble dekket?)
Spør om hvert område som er nevnt ovenfor.
Gikk familiearbeiderne gjennom disse pedagogiske emnene med deg individuelt eller i en
gruppesesjon?

10. Multimedia undervisning
Definisjon: Pasienter og familiemedlemmer får undervisningsmateriell om psykiske lidelser i
flere formater (for eksempel papir, video og nettsteder).

7

Begrunnelse: Pasienter og familier har nytte av å få læremidler i en rekke formater. Noen vil
sannsynligvis heller se en video eller besøke et nettsted enn å lese samme informasjon i et
dokument.
Informasjonskilder: Gjennomgang av undervisningsmateriell og intervjuer med koordinator,
familiearbeidereog familier.
Skåring av elementet: Hvis undervisningsmateriell er gis til familier og pasienter i alle tre
formater, skåres elementet til "5."
Sonderende spørsmål
Til koordinator og familiearbeidere:
Be om å se materialet.
Gir du/dere pedagogisk materiale til familier og pasienter? Hvor mange familier og pasienter
som du arbeider med eller i familiearbeidet her har fått undervisningsmateriell ?
Kan du gi eller vise meg eksempler eller hvilke typer materialer som du/dere gir til familier og
pasienter?
Til pasienter og familiemedlemmer:
Hvilke typer undervisningsmateriell har du/dere mottatt gjennom familiearbeidet? Hvis de
bare nevner at de har fått skriftlig materiale: Har du noen gang blitt tilbudt eller gitt videoer,
nett-adresser, eller materiale i andre formater?

11.Strukturerte sesjoner/gruppesesjoner
Definisjon: Familiearbeidere holder seg til en strukturert prosedyre som inkluderer følgende
komponenter:

x
x
x
x
x
x

Starte med sosialisering
Gjennomgang av handlingsplan/hjemmeleske fra forrige sesjon
Ta en runde
Velge ett problem
Strukturert problemløsning
Avslutte med sosialisering

Begrunnelse: Familier og pasienter har nytte av strukturerte sesjoner som følger et
forutsigbart mønster. Familiearbeidere bør utarbeide en klar agenda, mål og forventninger
for hver familiesesjon.
Informasjonskilder: Observasjon av familiesesjoner (enfamilie eller flerfamilie) og intervjuer
med koordinator, familiearbeidere, pasienter og familier.
Skåring av elementet: Hvis familiesesjoner omfatter alle de seks komponentene nevnt
ovenfor, skåres elementet til "5".
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Sonderende spørsmål
Til koordinator og familiearbeidere:
Kan du beskrive den typiske familiesesjonen (enfamilie eller flerfamiliesesjon)?
Til pasienter og familiemedlemmer:
Kan du beskrive hva dere gjør i begynnelsen av hver familiesesjon? I midten? På slutten?
Ser det ut til at familiearbeideren har en strukturert tilnærming i hver familiesesjon?
Er det klart for deg hva dere skal gjøre i hver familiesesjon?

12.Strukturert problemløsning
Definisjon: Familiearbeidere bruker en standardisert tilnærming for å hjelpe pasienter og
familier med problemløsning, som inkluderer:
x
x
x
x
x
x

Definer problemet
Utvikle løsninger
Diskuter fordeler og ulemper ved hver løsning
Velg de beste løsninger
Lage en handlingsplan
Gå gjennom handlingsplanen

Begrunnelse: Studier viser at samarbeidsbaserte og strukturerte problemløsningsteknikker
som involverer å sette realistiske mål og prioriteringer, og bryte målene bed i små konkrete
trinn, er effektive i å forbedre pasienters fungering og familiers mestring.
Informasjonskilder: Observasjon av familiesesjoner (enfamilie eller flerfamilie) og intervjuer
med koordinator, familiearbeidere, pasienter og familier.
Skåring av elementet: Hvis alle de seks komponentene i strukturert problemløsning brukes,
skåres elementet til "5".
Sonderende spørsmål
Til koordinator og familiearbeidere:
Fokuserer du/dere på problemløsning i familiesesjoner (enfamilie eller flerfamilie)? (Hvis ja,
hvilke strategier bruker du? Følger du den samme prosessen på hver sesjon?)
(Lytt etter listen over de seks komponentene som er listet opp ovenfor. Hvis en komponent
ikke nevnes, spør konkret om den er inkludert.)
Til pasienter og familiemedlemmer:
Diskuterer dere i familiesesjoner (enfamilie eller flerfamilie) du/dere kan løse problemer som
kan oppstå? (Hvis ja, hva slags aktiviteter gjør dere i familiesesjoner for å jobbe med

9

problemer du/dere kan ha? Lager du noen gang handlingsplaner? Er den i så fall en trinn-fortrinn prosedyre? Kan du beskrive trinnene?]

13.Trinnvis progresjon i familiearbeidet
Definisjon: Familiearbeid gjennomføres som en progresjon i følgende rekkefølge:
1.
2.
3.
4.

Engasjering
Tre eller flere «bli- med-sesjoner» (?)
Pedagogisk verksted
Familiesesjoner (enfamilie eller flerfamilie)

Begrunnelse: Familiearbeid er mest effektivt dersom alle komponentene i den
kunnskapsbaserte modellen blir fulgt i en bestemt rekkefølge. Effektivt familiearbeid sikrer
at pasienter og familier blir godt informert om arbeidsmåten, etablerer en sterk
arbeidsallianse, får et standardisert pedagogisk pensum, og utvikler klare behandlingsmål før
de eventuelt blir med i en flerfamiliegruppe.
Informasjonskilder: Journalgjennomgang og intervjuer med koordinator, familiearbeidere,
pasienter og familier.
Skåring av elementet: Hvis kildene bekrefte at engasjering, familiesesjoner og pedagogisk
verksted er gjennomført på en trinnvis måte før en eventuelt blir med i flerfamiliegruppe,
skåres elementet til "5".
Sonderende spørsmål
Til koordinator og familiearbeidere:
Hvordan engasjerer du pasienter og familier som vil ha nytte av famiiearbeid?
Tilbyr du bli-med-sesjoner for pasienter og familier? (Hvis ja, hvor mange slike sesjoner har
hver pasient eller familie hatt av de du arbeider med? Hva slags emner dekker du i slike
sesjoner?]
Har du tilbudt et en-dags pedagogisk verksted? Når vardet? Hvor mange pasienter og
familiemedlemmer deltok? Var alle deltakere med på tre eller flere bli-med-sesjoner før de
deltok i verkstedet?
Når begynte eventuelt flerfamiliegruppen Var alle deltakere med på tre eller flere bli-medsesjoner og deltok i verkstedet før de eventuelt ble med i flerfamiliegruppen?
Til pasienter og familiemedlemmer:
Spør om han eller hun har fått hver av de fire trinnene som er omtalt ovenfor. Sondere videre
om tidsramme og innhold for hver av trinnene.
Følte du at du hadde en god forståelse av familiearbeid før flerfamiliegruppen begynte?
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14.Aktivt oppsøkende rekruttering
Definisjon: Familiearbeidere arbeider kontinuerlig og aktivt for å engasjere alle potensielle
pasienter og familiemedlemmer ved telefon, mail/post eller personlig (helsetjenesten eller i
samfunnet).
Begrunnelse: Alle pasienter og familier som kan ha nytte av familiearbeid burde bli informet
om praksisen slik at de kan ta informerte beslutninger om deltakelse. Effektivt familiearbeid
er fleksibelt i å møte behovene til den enkelte familie og pasient, og bruker en rekke
virkemidler for å nå ut til dem. Aktivt og oppsøkende engasjement er også avgjørende for å
overvinne barrierer mot deltakelse, som for eksempel stigma og håpløshet.
Informasjonskilder : Journalgjennomgang og intervjuer med koordinator, familiearbeidere,
pasienter og familier.
Skåring av elementet: Hvis familiearbeidere fortløpende aktivt engasjerer alle potensielle
pasienter og familiemedlemmer ved alle nødvendige midler, skåres elementet til "5."
Sonderende spørsmål
Til koordinator og familiearbeidere:
Hvordan engasjerer du/dere pasienter og familier som vil ha nytte av familiearbeid?
Hvordan engasjere du/dere pasienter og familiemedlemmer som er vanskelige å nå? For
eksempel er det noen pasienter som ikke har et telefonnummer de kan kontaktes på. Elleret
er noen familiemedlemmer som ikke kan nås på dagtid fordi de arbeider.
Hva ville du gjøre hvis en forbruker eller et familiemedlem fortalte deg at han eller hun ikke
var klar for familiearbeid?
Hva gjør du med familier som ikke møter opp til behandling? Hva med familier som dropper
ut av behandlingen? Hvordan engasjerer eller re-engasjerer du disse familiene?
Til pasienter og familiemedlemmer:
Hvordan kom du til å delta i familiearbeid? Gjorde familiearbeidere en god jobb i å hjelpe deg
å forstå familiearbeid, utforske dine forventninger, og ta en avgjørelse om å delta?
Har du noen gang følt deg mismodig eller ambivalent til å delta i familiearbeid eller sluttet å
møte opp til familiesesjoner? (Hvis ja, hva gjorde familiearbeideren for å engasjere deg på
nytt i familiesesjonene?)
Hva synes du om hvor tilgjengelig familiearbeideren er? Føler du at familiearbeideren aktivt
når ut til deg? (Hvis ja, hvordan gjør han eller hun det?)
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2

Familiearbeiderne engasjerer familiemedlemmer
og pasienter med varme, empati, aksept og
oppmerksomhet for hver enkelts behov og
ønsker

Kvalitet på allianse mellom kliniker, pasient og
familie

Familier og pasienter tilbys langsiktig
familiearbeid. Minst ett familiemedlem pr pasient
deltar i familiesesjoner i minst 9 måneder.

Langsiktig familiearbeid

Sjeldnere enn hver
3. måned
ELLER
kan ikke skåres
fordi det ikke er
aktuelt
De fleste familier
og pasienter får
familiesesjoner i
mindre enn 6
måneder
ELLER
kan ikke skåres
fordi det ikke er
aktuelt
Høyt frafall (drop
out)
ELLER
kan ikke skåres
fordi det ikke er
aktuelt

Enheten har ikke
en utpekt
medarbeider
ELLER
kan ikke skåres
fordi det ikke er
aktuelt
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Enheten har en definert/utpekt klinisk
administrator som utfører følgende oppgaver:
x Etablerer, skjermer og automatiserer familie
inntak og utførte handlingene
x Tildeler potensielle FPE forbrukerne å FPE
utøvere
x Skjermer og justerer FPE utøveren caseloads
x Tilrettelegger for opplæring av nye FPE
utøvere og etterutdanning av eksisterende
FPE ansatte
x Overvåker FPE ansatte
Hyppighet av familiesesjoner

Familier og pasienter delta annenhver uke i
familiesesjoner

Koordinator for familiearbeidet

1

Element

Kildene indikerer
at alliansen ofte
er dårlig, og fører
til høyt frafall
(høy drop out)

De fleste familier
og pasienter får
familiesesjoner i
6-7 måneder

Hver 3. måned

Enheten har en
utpekt
medarbeider som
utfører 1 eller 2
av oppgavene

Kildene indikerer at
alliansen er
varierende eller så
vidt adekvat, og
fører til moderat
frafall (drop out),
ELLER

De fleste familier
og pasienter får
familiesesjoner i 78 måneder

Hver 2. måned

Enheten har en
utpekt
medarbeider som
utfører 3 av
oppgavene

Troskapsskala for familiearbeid (familiepsykoedukasjon – FPE)
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3

Kildene indikerer en
ganske sterk allianse

De fleste familier og
pasienter får
familiesesjoner i 8-9
måneder

Månedlig

Enheten har en
utpekt medarbeider
som utfører 4 av
oppgavene

4

Kildene er i samsvar
med hverandre og
indikerer en sterk
allianse

Mer enn 90% av
familier og pasienter
får minst 9 måneder
med familiesesjoner

Minst to ganger i
måneden

Enheten har en
utpekt medarbeider
som utfører alle 5
oppgaver

5

Familiearbeiderne bruker et standardisert
pensum for å undervise familier om psykiske
lidelser. Pensum dekker seks emner:
x Psykobiologi ved den spesifikke psykiske
lidelse
x Diagnose
x Behandling og rehabilitering
x Virkningen av psykiske lidelser på familien
x Forebygging av tilbakefall
x Retningslinjer for familier
Multimedia undervisning

10

Mindre enn 33% av
familier og
pasienter får slikt
materiell

Pasienter og familiemedlemmer mottar
undervisningsmateriell om psykiske lidelser i flere
formater (for eksempel papir, video og lenker til
Troskapsskala for familiearbeid (familiepsykoedukasjon – FPE) 2016 0503 norsk

Standardisert pensum

9

Familiearbeiderne identifiserer, beskriver,
klargjør og underviser i mestringsstrategier

Det er konsistent
bevis for mindre
enn 33% av
involverte familier
og pasienter
Mindre enn 33% av
involverte familier
får en standardisert
undervisning, det
finnes det ingen
standardisert
pensum,
ELLER
bare 1-2 emner er
dekket

Mestringsstrategier

8

7

6

Det er konsistent
bevis for mindre
Familiearbeiderne identifiserer og spesifiserer
enn 33% av
familiens reaksjon på pasientens psykiske lidelser
involverte familier
Utløsende faktorer
Det er konsistent
bevis for mindre
Familiearbeiderne, pasienter og familier
enn 33% av
identifiserer og spesifiserer utløsende faktorer for
involverte familier
pasientens psykiske lidelser
og pasienter
(Element om prodromal-fase, tas ikke med i vårt
prosjekt og vår bruk av skalaen)

Arbeid med familiens reaksjoner

5

Element

33-49% av
familier og
pasienter får slikt
materiell

Det er konsistent
bevis for 33-49%
av involverte
familier og
pasienter
33-49% av
involverte
familier får
standardisert som
dekker alle 6
emner
ELLER
bare 3 emner er
dekket

Det er konsistent
bevis for 33-49%
av involverte
familier
Det er konsistent
bevis for 33-49%
av involverte
familier og
pasienter

50-64% av familier
og pasienter får
slikt materiell
ELLER

50-64% av
involverte familier
får standardisert
undervisning som
dekker alle 6
emner
ELLER
bare 4-5 emner er
dekket

Det er konsistent
bevis for 50-64% av
involverte familier
og pasienter

Det er konsistent
bevis for 50-64% av
involverte familier
og pasienter

informasjonen er
sprikende
Det er konsistent
bevis for 50-64% av
involverte familier

Troskapsskala for familiearbeid (familiepsykoedukasjon – FPE)
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5

65-79% av familier
og pasienter får slikt
materiell i alle 3
formater

65-79% av involverte
familier får
standardisert
undervisning som
dekker alle 6 emner

Det er konsistent
bevis for 65-79% av
involverte familier og
pasienter

80% eller mer av
familier og pasienter
får slikt materiell i
alle 3 formater

80% eller mer av
involverte familier
får standardisert
undervisning som
dekker alle 6 emner

Det er konsistent
bevis for 80% eller
mer av involvert
familier og pasienter

Det er konsistent
bevis for 80% eller
mer av involverte
familier
Det er konsistent
Det er konsistent
bevis for 65-79% av
bevis for 80% eller
involverte familier og mer av involvert
pasienter
familier og pasienter

Det er konsistent
bevis for 65-79% av
involverte familier

4

Familiearbeid gjennomføres som en progresjon i
følgende rekkefølge:
ͻŶŐĂƐũĞƌŝŶŐ

Trinnvis progresjon i familiearbeidet

Familiearbeidere bruker en standardisert
tilnærming for å hjelpe pasienter og familier med
problemløsning, som inkluderer:
x Definer problemet
x Utvikle løsninger
x Diskuter fordeler og ulemper ved hver
løsning
x Velg de beste løsninger
x Lage en handlingsplan
x Gå gjennom handlingsplanen

Strukturert problemløsning

Familiearbeidere følger en strukturert prosedyre
som inkluderer følgende komponenter:
x Starte med sosialisering
x Gjennomgang av handlingsplan/hjemmeleske
fra forrige sesjon
x Ta en runde
x Velge ett problem
x Strukturert problemløsning
x Avslutte med sosialisering

Strukturerte sesjoner/gruppesesjoner

Familier og
pasienter begynner
i flerfamiliegrupper
med minimal eller
manglende

Ikke mer enn 2 av 6
komponenter av
det strukturerte
problemløsning er
anvendt

ELLER
kan ikke skåres
fordi det ikke er
aktuelt
Grupper omfatter 2
eller færre av de 6
komponentene
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11

nettsteder).

Element

Engasjering er
minimalt og bare
1 bli-med-sesjon
er gjennomført
før start i

3 av 6
komponenter av
det strukturerte
problemløsning
er anvendt

Grupper omfatter
3 av de 6
komponentene

ELLER
materiell gis i
bare ett format

Engasjering og 2
bli-med-sesjoner er
gjennomført før
start i
flerfamiliegruppe.

4 av 6
komponenter av
det strukturerte
problemløsning er
anvendt

Grupper omfatter 4
av de 6
komponentene

materiell gis i bare
2 formater

Troskapsskala for familiearbeid (familiepsykoedukasjon – FPE)
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1
2
3

De fleste trinn er
gjort i rekkefølge.
Men familier starter i
flerfamiliegruppe før
3 bli-med-sesjoner

Alle 6 komponenter
av det strukturerte
problemløsning er
anvendt

Grupper omfatter 5
av de 6
komponentene

4

Engasjement, alle 3
bli-med-sesjoner, og
pedagogisk verktsted
er fullført før start i
flerfamiliegruppe

Alle 6 komponenter
av det strukturerte
problemløsning er
anvendt

Grupper inkluderer
alle 6 komponenter.

5

Familiearbeidere arbeider kontinuerlig og aktivt
for å engasjere alle potensielle pasienter og
familiemedlemmer ved telefon, mail/post eller
personlig (helsetjenesten eller i samfunnet).

Aktivt oppsøkende rekruttering
Familiearbeidere
engasjere ikke
potensielle
forbrukere og
familiemedlemmer

engasjering, ingen
bli-med-sesjoner
og ikke pedagogisk
verksted
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ͻϯĞůůĞƌĨůĞƌĞďůŝ-med-sesjoner
ͻWĞĚĂŐŽŐŝƐŬǀĞƌŬƐƚĞĚ
ͻ&ĂŵŝůŝĞƐĞƐũŽŶĞƌ;ĞŶĨĂŵŝůŝĞĞůůĞƌĨůĞƌĨĂŵŝůŝĞͿ

Element
flerfamiliegruppe.
Pedagogisk
verksted er
forsinket eller
mangler
Familiearbeidere
engasjerer
potensielle
pasienter og
familiemedlemm
er bare en gang
som ledd i
opprinnelig
engasjement
Familiearbeidere
engasjerer
potensielle
pasienter og
familiemedlemmer
to ganger som ledd
i opprinnelig
engasjement

Pedagogisk
verksted er
forsinket eller
mangler

Troskapsskala for familiearbeid (familiepsykoedukasjon – FPE)
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1
2
3

Familiearbeidere
engasjerer aktivt
noen potensielle
pasienter og
familiemedlemmer
ved tidsbegrenset
bruk av nødvendige
metoder

eller pedagosisk
verksted er fullført

4

Familiearbeidere
engasjerer aktivt
alle potensielle
pasienter og
familiemedlemmer
ved fortløpende bruk
av all nødvendige
kontaktmåter.
Familiearbeidere
viser ved mild
oppmuntring
toleranse for ulike
nivå av beredskap til
å bli med

5

”Nå kan jeg og min datter klare
å snakke sammen om det som er vanskelig.
Det hadde vi ikke klart uten hjelp
fra gruppen”

-

”Nå forstår jeg bedre
hvordan jeg kan hjelpe min sønn”

-

”Vi har fått redskaper til
å klare og løse vanskelige ting”

-

”Vi har fått det mye bedre i familien
etter at vi begynte i gruppen”

-

”Nå forstår foreldrene
mine hvordan jeg har det”

-

”Vi hadde ikke overlevd
uten denne gruppen”

Jan Johnsens gate 12, postboks 8100, 4068 Stavanger, telefon 05151, helse-stavanger.no

Psykiatrisk divisjon
Undervisnings- og forskningsavdelingen

Administrativ ansvarlig
Berit Lode Helland, 51 51 52 36, skbe@sus.no

Kontaktpersoner
Åse Sviland, 51 51 56 54 / 913 56 706, aasvvs@sus.no
Anvor Lothe, 51 51 52 31 /954 94 052, aloton@sus.no

Undervisningsplan og påmelding
Fullstendig undervisningsplan, priser, praktisk informasjon
og skjema for læringsportalen finner du på sus.no og tips-info.com.

Vil du bli gruppeleder?

RELOAD.NO, TRYKK: CENTRUM TRYKKERI, MARS 2016

Stavanger Universitetssjukehus
Psykiatrisk Divisjon, Undervisnings- og forskningsavdelingen
Institutt for kunnskapsbasert familiebehandling

Gruppelederutdanning
i kunnspasbasert familiebehandling

23,5%

12,5%

Familiearbeid med enkeltfamilier

Familiearbeid med flerfamiliearbeid

McFarlane et al. (1995)

49,9%

Dynamisk orientert flerfamiliearbeid

støttespiller i behandling og rehabilitering. I tillegg rustes
familien til å mestre en situasjon som ofte oppleves som
belastende, både følelsesmessig og rent praktisk.
Flerfamiliegruppene samles hver 14. dag over 1 1/2
til 2 årsperiode og ledes av to gruppeledere.

Kort om undervisningen
Gruppelederutdanningens teoridel strekker seg over 50
timer fordelt på 4 + 4 dagers undervisning og rollespill.
Vanligvis deles undervisningen i to perioder på 4 dager
hver. Det er lagt opp til ca 1000 sider litteratur. Kurset
er godkjent som meritterende for klinisk spesialitet for
psykiatrisk sykepleie og ekvivaleres med studiepoeng
innenfor FO for sosionomer.

Utdanningen er basert på den amerikanske professor
William McFarlanes metode, men er videreutviklet og tilpasset norske forhold. Vi har til enhver tid gjennomsnittlig
20 grupper gående.

Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitessykehus (SUS),
har sterkt fokus på tidlig oppdagelse og behandling av
psykoser, og arbeidet med flerfamiliegrupper startet tidlig.
Sykehuset har siden 1997 utdannet 547 gruppeledere som
i dag virker over hele landet.

Opptakskrav
Sykepleiere, leger, psykologer, sosionomer og andre
med 3 årig helsefaglig utdanning kan søke om opptak
ved gruppeleder utdanningen.
Deltakerne vil få komplett undervisningsmateriell under
utdanningen.

Veiledning er obligatorisk
Når en er aktiv gruppeleder er det obligatorisk veiledning
1 1/2 time pr. måned.

Bli veileder for Gruppeledere
Kravet er at man er utdannet Gruppeleder og deretter har
veilederpraksis sammen med godkjent gruppeleder/veileder
over en periode på to år.

Når en har fullført gruppelederutdanningen og vært gruppeleder i en gruppe samt deltatt på veiledning er en ferdig
utdannet gruppeleder i psykoedukativt familiebehandling.

Gruppelederutdanning innen familiebehandling

Nyere forskning viser at psykoedukativ familiebehandling gir bedre resultater i forhold til:
-Reduserer tilbakefall - Reduserer symptomer - Gir bedre sosial fungering - Mer kunnskap angående psykose
-Bedrer samarbeidet i forhold til medikamentell behandling.
Pitchel-Waltz et al 2001, Pekkala & Merinder 2002, Berntsen 2003, Murray-Swank & Dixson 2004.

Færre tilbakefall og reinleggelse

Resultatet blir best når familien deltar i behandlingen
Kunnskapsbasert flerfamiliebehandling er et tilbud til familier
der et av familiemedlemmene har en psykoseproblematikk.
Gjennom kunnskap om sykdommen, metoder for problem
løsning og erfaringsutveksling, blir familien en viktig

Kunnskapsbasert/psykoedukativ flerfamiliebehandling

Åse Sviland og Anvor Lothe
er faglig ansvarlige for Gruppelederutdanningen.

Flerfamiliegrupper ble i utgangspunktet utviklet for familier der et medlem har en psykoseproblematikk.
Det har vist seg at metoden har stor overføringsverdi og kan brukes både til enkeltfamilier og andre diagnoser. De gode resultatene har gjort at det er et uttalt mål å kunne opprette familiegrupper over hele landet.

Intervensjonen blir dekket på følgende områder
-Følelsesmessig støtte
-Undervisning
-Kunnskap om utvikling av psykose og behandling
-Kunnskap og råd til å senke et forhøyet engasjement
og for høye forventninger
-Hjelp til å løse dagligdagse utfordringer
på en strukturert måte ved hjelp
av problemløsningsmodellen
-Virksom kommunikasjon
-Dette er med på å bidra til å redusere stress og senke
Expressed Emotion
-Å bedre pasientens skole/jobb og sosial funksjon
-Å bedre samarbeidet mellom pasient, pårørende
og helsevesen

Tidlig oppdagelse og systematisk behandling
øker mulighetene for å bli frisk av en psykoselidelse
Synet på mulighetene for bedring har tidligere vært preget
av pessimisme, men dette understøttes ikke av forskningslitteraturen.
Tvert imot, det er mange som opplever bedring og kommer
ut i ordinært arbeid hvis de hjelpes med riktig behandling,
oppfølging og støtte.

har behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta
sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ
(kunnskapsformidlende) flerfamiliegruppe.

Family Psycho education is a method for working with
families and other caregivers who are supportive of persons
with mental illness. Based on a family-patient-professional
partnership, it combines clear, accurate information about
mental illness with training in problem solving, communications skills, coping skills and developing social supports.
The goals are to markedly improve patient outcomes and
quality of life, as well as to reduce family stress and strain.

This approach is particularly beneficial in the early years
of the course of a mental illness, when improvements
can have a dramatic and long-term effect and while family
members are still involved and open to participation.
The family work consists of meetings between the family
group leaders, the patient and each individual family,
education and Multifamily group meetings during at least
one to two years.

Family TIPS - The result is best
when the family is joining the treatment

I en tidlig fase av en psykose bør pasient og nære familiemedlemmer inviteres til et psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid i en enkeltfamiliegruppe.
Pasienter som på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad

Nasjonale retningslinjer
Retningslinjen gir anbefalinger til utredning, behandling
og oppfølging av pasienter fra 13 år og oppover. Formålet
med retningslinjen er å bedre kvaliteten på tilbudet til
pasienter og deres pårørende og den legger ikke bare vekt
på symptombehandling, men gir en bred omtale av tiltak
som både gjelder psykologiske og sosiale forhold, fysisk
helse og betydningen av utdanning og arbeid. Fokus på
ressurser, bedringsprosesser og individuelt tilpassede
tjenester skal bidra til mestring, økt livskvalitet
og deltakelse i samfunnet.

Målsettingen med psykoedukativ familiebehandling
Familiebehandlingen tar sikte på å redusere Expressed
Emotion (EE). All forskning viser at for høy EE øker risikoen
for tilbakefall. Expressed Emotion er en index som innbefatter kritiske bemerkninger, følelsmessig overinvolvering,
fiendtlig innstilling, men også varme og positive bemerkninger overfor personen som har eller har hatt en psykose.
En tenker at EE kan være et produkt av en opplevelse av
stress og belastning samt pessimisme om pasientens evne
til å kontrollere symptomer og usikkerhet om hvordan
symptomene kan påvirkes.

FamilieTIPS
Kunnskapsbasert/psykoedukativ familiebehandling

I tillegg til selve organiseringen av gruppene står også
familiepoliklinikken ansvarlig for å utdanne nye gruppeledere. Det er familieskole en gang i året både for interne
og eksterne deltakere.
Interne deltakere melder seg på via læringsportalen.

Lavterskel tilbud
I 2002 ble familiebehandlingen inkludert i selve driften
i sykehuset. Det er et lavterskeltilbud, slik at både
behandler, pårørende og pasienter kan ta kontakt med
familiepoliklinikken som organiserer familiebehandlingen.

Familieskole for POP/familiefokusert behandling
Undervisningen for gruppeledere for POP/familiefokusert
behandling går over 2+2 dager eller over 4 dager.
Gruppe- leder filmer underveis i gruppen. Filmen blir brukt
i veiledning. Veiledning er obligatorisk så lenge en driver
gruppe. Det er en fordel dersom deltakerne har familieskolen fra før, men det er ikke et krav.

POP-Familiebehandling/familiefokusert behandling
Vi har egen utdanning for POP-familiebehandling
(Prevention Of Psychosis). Det er et tilbud til Ultra High
Risk gruppen, altså for personer som står i fare for å utvikle
psykose. Et tilbud som gis til familiemedlemmet sammen
med pårørende i en enkeltfamiliegruppe med en gruppeleder. Behandlingen består av 18 timer/temaer. Timene er
på 60 minutt. De første 11 timene går hver uke, fra den
12. timen går en over til annen hver uke. Før en starter
familiebehandlingen, må en ha alliansesamtaler med
ungdom og pårørende. Her bruker vi manualen til David J.
Miklowitz, Ph.D.,Mary P. O’Brien, Ph.D. et.al, University
of California in Los Angeles (October 31, 2010).

Pasienten og familien velger løsning. Gruppeleder lager plan som familien
prøver ut i løpet av neste 14 dagene.
5. Småsnakk - 5 min.

Medlemmene kommer med løsningsforslag som skrives på tavlen
Deretter gjennomgås forslagene.
Fordeler og ulemper blir vurdert.

Gruppelederne velger et problem som gruppen i felleskap
skal komme med løsningsforslag til
4. Problemløsning - 45 min.

Hvordan har familien hatt det siden sist møte? Er det noen problemer?
Hvordan gikk det med forslag til løsning av forrige problem?
3. Velge problem - 5 min.

1. Småsnakk - 15 min.
2. ”Runden” - 20 min.

En familiebehandling består av tre trinn:
• Alliansesamtaler mellom gruppeledere, pasient og pårørende
• Undervisningsseminar for pasient og pårørende
• Gruppemøter hver andre uke i ett til to år.

Metode for flerfamiliebehandlingen
Hovedelementene i kunnskapsbasert familiebehandlingen er problemløsning, kommunikasjon og undervisning.
Flerfamiliegruppen består av fem familier og to gruppeledere.

Mål
Målet etter et psykotisk gjennombrudd er primært å unngå
tilbakefall.

Enkeltfamiliegruppe
For familier som har behov for enkeltfamiliebehandling,
har vi tilbud for dem. Der er intervensjonen psykoedukativ
og går over 12 møter. Hvert møte varer 1,5 time. Gruppeleder og familie møtes hver 14. dag. Her har vi egen manual
som er tilpasset enkeltfamiliebehandling. Før en starter
familiebehandlingen, må en ha alliansesamtaler med
pasient og pårørende. Obligatorisk veiledning så lenge en
driver gruppe.

Målgrupper
Tilbudet vi har i Stavanger er først og fremst rettet mot
familier der et av medlemmene har en psykoselidelse
eller en affektiv lidelse med psykose. Vi har også grupper
for rus/psykisk lidelse, der rusen er hovedproblemet
til pasienten. I tillegg har vi grupper for pårørende til
hjemmeboende demenspasienter. Vi har samme tilbud
til pargrupper der den ene partneren har en alvorlig psykisk
lidelse.

Flerfamiliegruppene ble i utgangspunktet utviklet for familier der et medlem har en psykose lidelse. Det har vist seg
at metoden har stor overføringsverdi og brukes også
til grupper med andre alvorlige psykiske lidelser

-Å hjelpe pårørende til en bedre forståelse og
kommunikasjon med pasienten
-Å hjelpe pårørende til å bedre mestre situasjonen slik
at de kan være gode støttespillere

