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En guide for å kartlegge status  
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Bakgrunn for recovery-satsningen  

Besvar disse spørsmålene for å skape en grunnmur for  recovery-satsning 

 Hvorfor vil kommunen ha recovery som faglig perspektiv? 

 Hvilke kunnskap har dere om tema fra før? 

 Hvordan har prosessen vært hittil?  

 Har brukere / brukerorganisasjoner vært involvert? 

 
Hva er målet for recovery-satsningen? 

Besvar spørsmålene for å forme tjenestens mål bak recovery-satsningen. 

 Hva ønsker dere å oppnå?  

 Er det en recovery-satsing i enhet psykisk helse, eller i fler enheter? 

 Hvordan vil det merkes konkret i tjenestene og i administrasjonen?  

 Hvordan vil brukerne merke det?  

 

Status på lederforankring 

Besvar spørsmålene for å skape forståelse om hvor langt din kommune har 

kommet hva gjelder forankring av recovery-satsning  

 Er recovery-satsingen forankret politisk?  

o Finner vi recovery-satsingen i planverk innen rus – og psykisk 

helsearbeid? 

 Er recovery-satsingen forankret administrativt?  

o I ledelsen på rådmannsnivå, helse – og omsorgsnivå, enhetsnivå? 

 



 

Plan for utviklingsarbeid 

Besvar spørsmålene for å sette en plan for utvikling av arbeidet slik at 

problematikk underveis i struktur og organisering ikke forekommer.   

 Hvem har lederansvaret? 

 Hvem er faglig ansvarlig? Ildsjeler? 

 Hvilke fora er aktuell for å jobbe med perspektivskiftet? 

 Hvor stor tidsressurs er satt av til utviklingsarbeid?  

o Før oppstart og underveis 

o På de forskjellige nivåene 

 Organisering av arbeidet ?  

 
Tre viktige spørsmål å ha i hodet fra start til slutt! 

Dette er tre spørsmål som bør være tilstede  i alle stadier av guiden for kartlegging 

 Hvilke aktører tenker dere inn i satsningen?  

o Ideelle og frivillige organisasjoner 

o Kultur og idrett osv 

 Har dere verktøy, metoder eller tilnærminger som kan støtte opp om den 

enkeltes recovery-prosess 

 Har dere noen tilnærminger dere vil velge bort?  

 

 

* TO TIPS TIL VIDERE LITTERATUR PÅ OMRÅDET * 

 100 råd som fremmer recovery, NAPHA;  

 Recovery- orienterte praksiser, en systematisk 

kunnskapssammenstilling, NAPHA;  

 

 

 

 

 

http://www.melkeveien.me/NAPHA-Rapport-2-2017/Rapport-2-2017.html#p=1
https://www.napha.no/multimedia/4281/NAPHA-Rapport-Recovery-web.pdf
https://www.napha.no/multimedia/4281/NAPHA-Rapport-Recovery-web.pdf
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