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Hva ønsker brukere med alvorlige psykiske lidelser hjelp til?

1.Permanent bolig til overkommelig pris
2.Nok penger å leve av
3.Betalt arbeid
4.Meningsfull hverdag
5.Venner og sosialt nettverk
6.God fysiske helse
7.Bedring av symptomer
8.Mulighet til å være en vanlig borger
Prof. Geraldine Strathdee, Oxleas NHS Trust, London UK, Oslo 2006
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Støttende omgivelser

Forebygging av tvang

Behandlingsmiljø som lykkes best i å regulere bruk av tvang er miljø som
bygger på en:
§ Recovery-orientert tilnærming
§ Person-sentrert tilnærming
§ Traumebevisst tilnærming
§ Ressursorientert tilnærming
Felles for disse tilnærmingene er at de bygger på omsorgsfilosofier basert
på humanistiske verdier og som ser psykiske lidelser kontekstuelt. Disse
omsorgsfilosofiene vektlegger deltakelse og brukerkunnskap som likestilt
med fagkunnskap.
(Huckshorn, 2004, LeBel et al. 2014, Epinosa et al. 2015)
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Michael Lambert sin endringssirkel
Placebo,
håp og forventning 15%
Relasjon 30%
Metode/teknikk 15%

1. kvt.
2. kvt.

Utenomterapeutiske forhold 40%

3. kvt.
4. kvt.

Lampert, M.J.: Psychotherapy outcome research: Implications for integrative and eclectic therapists (1992)

Brukererfaringer: Relasjoner til hjelp eller besvær?
Hjelpsomme relasjoner:
Fagfolk som utfordret den diagnostiske kulturen og som hadde en subjekt
– subjekt holdning til brukeren.
(Topor & Denhov, 2014)

Ikke hjelpsomme relasjoner:
§ Fagpersoner som uttrykte pessimisme, som behandlet brukerne med
paternalistisk og respektløst og der brukeren ikke opplevde omsorg.
§ Kontekstuelle forhold som diskontinuitet, mangel på tid
og utøvelse av tvang.
(Ljungberg, Denhov, & Topor, 2016)
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Husum og Norvoll; «Som natt og dag» 2011
Pasienter
§

Opplevelse av å bli sett på som et mindreverdig
menneske.

Helsepersonell
§

Oppfatninger av gode holdninger og holistisk
tilnærming.

Eks: ‘’Når jeg blir lagt inn er det som personen Hans blir borte’’.

§

Pasientfellesskapet og sosiale relasjoner har stor
verdi.

§

Pasienter med psykoselidelser tåler lite stimuli og
kontakt.

§

Miljømessige forhold og dårlig kommunikasjon er
årsaken til aggresjon.

§

Pasientenes psykiske tilstand er årsaken til
aggresjon.

§

‘’Det er jo ingen behandling, du sitter der jo fordi
du ikke skal ha inntrykk, ingen som snakker til
deg. Personalet sitter jo der utenfor på gangen og
du er alene på rommet. Sitter jo bare der i et
avlukke og har ingen å snakke med’’.

§

Personer som er psykotiske eller med andre
urotilstander har behov for reduksjon av stimuli.
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https://www.napha.no/multimedia/2245/Som-natt-og-dag-3.pdf

Florence Nightingale:
(1820 – 1910)

”Sykepleierens oppgave er
å sette pasienten i den
best mulige tilstand
slik at naturen kan virke
på han”
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Keyes CLM. Promoting and Protecting Positive
Mental Health: Early and Often Throughout the
Lifespan. 2013, p. 3-28.

Nina
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Sykepleiere har et særlig ansvar for samarbeid med brukerne om:
§
§
§
§
§
§

Ernæring
Fysisk aktivitet (Dauwan et al.2016, Firth et al. 2017)
Søvn og hvile
Nikotin og alkoholvaner
Seksuell helse
Medikamenthåndtering
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