
Hva er REACT-NOR  

REACT som er en forkortelse for Relatives Education And Coping Toolkit (Mestringsverktøy for 

påørende), er et nettbasert selvhjelpsverktøy for familie og venner til personer med psykiske 

vansker som inkluderer psykose. Det ble utviklet av et team ved Lancaster University Hospital 

under ledelse av Professor Fiona Lobban og klinikere, forskere og pårørende til personer med 

psykose.  

TIPS Sør-Øst har tilpasset verktøyet til norske forhold under navnet REACT-NOR. Den største 

endringen er at vi har valgt å gjøre REACT-NOR til et veiledet nettbasert selvhjelpsverktøy. De 

pårørende får tilbud om ukentlig veiledning, i minimum 16 uker, av en fagperson med 

kompetanse på familiesamarbeid ved psykose.  

 

Bakgrunn og rasjonale for å ta i bruk REACT- NOR 

En alvorlig psykisk lidelse som psykose kan ha en stor innvirkning på personens eget liv og på 

livet til familie og venner. Mange får hjelp til å mestre lidelsen av helsepersonell i 

spesialisthelsetjenesten, fastlege og andre fagpersoner i kommunen. Men det er ingen tvil om at 

den største andelen støtte og omsorg kommer fra familie og venner. Denne omsorgen er av 

avgjørende betydning for mange, og den sparer helsetjenesten for store beløp.  

Det å ha et familiemedlem eller en venn som har en psykoselidelse kan ha mange positive 

aspekter ved seg. Det kan bringe mennesker tettere sammen og gi en mulighet til å være mer 

sammen, lære mer om hverandre og dele erfaringer. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at 

mange opplever det utfordrende å være pårørende, og for noen går det ut over livskvaliteteten. 

De opplever stress og risikoen for egne helseplager øker (Hayes, Hawthorne, Farhall, O'Hanlon, 

& Harvey, 2015; Mittendorfer-Rutz et al., 2019). Mange strever med å forstå de uvanlige 

endringene som skjer med familiemedlemmet og hvordan de best skal forholde seg til disse 

endringene som familie og enkeltpersoner. Men det er stor variasjon i hvilke utfordringer familie 

og venner opplever, det er derfor viktig at pårørende har lett tilgang på oppdatert og god 

informasjon og veiledning. 

 

Det er mye forskning som viser at det å samarbeide med, og støtte familie og venner reduserer 

stress for de nærmeste og bedrer prognosen for personen som opplever psykosen (Claxton, 

Onwumere, & Fornells-Ambrojo, 2017; Lobban et al., 2013; Pharoah, Mari, Rathbone, & Wong, 

2010; Yesufu-Udechuku et al., 2015). I «Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling 

og oppfølging av personer med psykoselidelser» anbefales det at nære familiemedlemmer 

kontaktes snarest mulig for å etablere et samarbeid når pasienten samtykker til det, og at tilbud 

om psykoedukativt familiesamarbeid er tilgjengelig for pasienten og nære familiemedlemmer 

(Helsedirektoratet, 2013). Helsedirektoratets «Veileder om pårørende i helse- og 

omsorgstjenesten» (Helsedirektoratet, 2017) understreker helsetjenestens veiledningsplikt 

overfor pårørende og understreker at «Helsepersonell skal tilby tilpasset opplæring, veiledning 

og rådgivning til pårørende med oppfølgings- og omsorgsoppgaver for personer med langvarig 

sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.» (s. 82). Slik opplæring og veiledning kan skje i 

form av kurs eller gjennom samtaler med den enkelte familie/pårørende. Det vektlegges at 



denne typen veiledning skal ta utgangspunkt i den enkelte pårørendes behov for støtte og bør 

sees på som en prosess heller enn som en tidsavgrenset handling.  

 

REACT-NOR er et vektøy for å støtte denne plikten til pårørendeinvolvering ved at de ulike 

kapitlene i REACT-NOR dekker de temaområdene som Pårørendeveilederen mener bør inngå i 

samarbeidet. REACT-NOR kan tilbys som et supplement til Psykoedukativt familiesamarbeid 

(PEF) blant annet når familiemedlemmet med psykose ikke ønsker PEF eller når det er behov 

for avstandsoppfølging. REACT-NOR tilbyr også høy grad av fleksibilitet og kan slik tilpasses de 

enkelte pårørendes behov.  

 

Erfaringer med REACT-NOR 

Resultatene av forskningen på REACT i England antydet at REACT bør suppleres med tilbud 

om samtaler med fagpersoner ved behov (Lobban et al., 2020). I Norge har vi derfor valgt en 

implementeringsmodell der REACT verktøykassen suppleres med video- eller telefonveiledning 

fra en fagperson med kompetanse på psykoedukativt familiesamarbeid ved psykose og/eller 

kognitiv atferdsterapi. Erfaringene med å ta i bruk REACT-NOR i Norge er så langt gode. I en 

liten pilotstudie av REACT-NOR gjennomført i Vestfold fant man at programmet og veiledningen 

ble godt mottatt (Romm et al., 2020). Intervensjonen var gjennomførbar i en norsk kontekst og 

krevde få ekstra ressurser. Stress og expressed emotions ble redusert på gruppenivå. Studien 

var liten, men ga støtte for at REACT-NOR aksepteres godt av klinikere og pårørende i 

helsetjenesten i Norge og en implementering av REACT-NOR ble iverksatt i 2020 utløst av 

behovet for et nettbasert tilbud til pårørende under koronapandemien. TIPS Sør-Øst er høsten 

2022 i ferd med å avslutte en følgeforskningsstudie av pårørende og klinikeres erfaringer med 

denne implementeringen. I denne studien ser vi på opplevd nytteverdi av verktøyet, påvirkning 

på livssituasjon, relasjoner og bealstninger, brukervennlighet av programmet og hindringer for 

implementering. Parallelt pågår et arbeid med å videreutvikle REACT-NOR med moduler på 

kognitive vansker, rus og bipolar lidelse, områder som har vært etterspurt av pårørende og 

klinikere. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid mellom klinikere, pårørende og forskere 

tilknyttet TIPS Sør-Øst og Universitetssykehuset i Stavanger.  
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