
 

Program: 

08.30-08.55 Hjelp til pålogging  

08.55  Alle skal være pålogget 

09.00-09.10 Velkommen og presentasjon av Nasjonalt nettverk – arbeidsgruppen/Inger Stølan 

Hymer 

09.10-09.40 Forskningsprosjektet Bedre pårørendesamarbeid(BPS) -Implementering av PEF-
metoden og kvalitative tilbakemeldinger om betydningen av familiesamarbeid/Kristin 
Heiervang 

09.40-09.50 Pause 

09.50-10.20 REACT- Relatives Education and Coping Toolkit. /Erlend Mork og Kristin Lie Romm 

10.20-10.30 Pause 

10.30-10.50 Pårørende deler erfaringer fra PEF og REACT/Tommy K 

10.50-11.05 Presentasjon av Metodebok for FlerFamilieGrupper (FFG)-arbeidsgruppen /Kristin 

Hatløy 

11.05-11.15 Pause 

11.15-11.30 Hovedperson deler erfaring fra å delta i pargruppe og hvilken betydning det har hatt 

for tilfriskning/Monika Blikø    

11.30-12.00 Kommentarer, spørsmål, oppsummering og avslutning 

 

Litt om programmet og formidlere/foredragsholdere:  

Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid 

Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid ble opprettet i 1988. Alle som er interessert i 

psykoedukativt familiesamarbeid kan melde seg inn i nettverket via Face book-gruppen med samme 

navn.  

Nettverket er forankret i TIPS Sør-Øst og styres av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 

alle helseregioner i Norge. Inger Stølan Hymer er leder av nettverket og Irene Norheim er nestleder. 

Utdanningsstedene; TIPS Sør-Øst, TIPS Stavanger og Vestre Viken har et spesielt ansvar for å bidra 

inn i det nasjonale nettverket.  

Arbeidsgruppen har følgende oppgaver 

 organiserer nettverket 
 være et forum for diskusjon og kritisk refleksjon 

 Arrangere en nasjonal nettverkssamling pr år 

 Bidra til en god delingskultur hvor man kan bidra på tvers av helseregioner både med 
ressurspersoner og ved å dele på kurs og kursmateriell 

 Sørge for oppdaterte manualer 

 Bidra til utvikling av godt PEF opplæringsmaterie 

 Utarbeide felles kriterier for godkjenning av gruppeledere og veiledere 
 
Nettverket har siden oppstarten i 2018 utviklet ny metodebok for enfamiliegruppe, utviklet felles 
undervisningsmateriell, arrangert 2 nettverkskonferanser og er i gang med del 4 i metodeboken som 
omhandler hvordan man driver flerfamiliegrupper.  

 

 



Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) 

Implementering av anbefalinger for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer.  

Hovedmålet med dette prosjektet er å bedre samarbeidet mellom pårørende, pasienten/brukeren og 
de profesjonelle, og slik bedre den psykososiale helsen til brukerne og pårørende, samt kvaliteten på 
tjenestene. Det vil skje gjennom følgende delmål: 

 Kartlegge i hvilke grad utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid ved psykoselidelser blir 
brukt. 

 Undersøke hemmere og fremmere for godt pårørendesamarbeid på ulike nivå.   
 Utforske de viktigste etiske utfordringene og hvordan disse kan håndteres. 
 Forbedre implementeringen av utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid. 
 Undersøke betydningen av bedre implementering av familiesamarbeid for brukerne, pårørende, 

ansatte og tjenestene. 
 Undersøke om gevinstene ved bedre familiesamarbeid står i forhold til kostnadene. 
 
15 enheter på DPS-nivå (distriktspsykiatriske sentre) ble med høsten 2018 og har vært med i 

prosjektet i ca. 2 år. Halvparten av enhetene fikk ekstra implementeringsstøtte i 

intervensjonsperioden (1,5 år f.o.m. 1. april 2019) etter loddtrekning. De andre enhetene får ekstra 

implementeringsstøtte etter intervensjonsperioden. Ved hver enhet vil pasienter med deres 

nærmeste pårørende bli inkludert i studien etter informert samtykke. 
Foredragsholder:  

Kristin Sverdvik Heiervang er seniorforsker, psykolog Phd ved FoU-avdeling psykisk helsevern ved 
Akershus Universitetssykehus. Hun har også en bistilling ved Senter for medisinsk etikk. Hennes 
forskningsområder inkluderer psykososial behandling ved alvorlige psykiske lidelser, implementering 
av kunnskapsbaserte praksiser, oppsøkende behandlingsteam (ACT/FACT), implementering og bruk 
av blant annet IMR, pårørendesamarbeid og PEF. 
 

REACT (Relatives Education And Coping Toolkit)  

REACT- NOR er den norske versjonen av www.reacttoolkit.no som er en nettbasert verktøykasse for 

pårørende til personer med psykose. Programmet er et selvhjelpsverktøy supplert med veiledning fra 

familiebehandlere. 

Dette er et nettbasert, veiledet selvhjelpsverktøy til pårørende. REACT inneholder både en 

psykoedukativ del og CBT-baserte oppgaver som skal hjelpe pårørende å implementere kunnskapen i 

egen hverdag. 

For å forbedre og videreutvikle REACT-NOR verktøyet slik at det er best mulig tilpasset norske forhold 
og brukernes behov, gjøres det følgeforskning ved å innhente erfaringer fra pårørende og REACT-
veiledere. Dette utføres parallelt med implementeringen av REACT-NOR i Norge. Prosjektleder Kristin 
Lie Romm og prosjektansvarlig Erlend Mork (TIPS Sør-Øst) formidler erfaringer og foreløpige funn.  

Pårørende deler erfaringer fra PEF og REACT 

Tommy K er far til en ungdom under 18 år og har vært deltaker i PEF og REACT.  Han vil fortelle om 

sine erfaringer i møte med hjelpeapparatet og betydningen av familiesamarbeid med utgangspunkt i 

disse verktøyene.  

 

 

 

http://www.reacttoolkit.no/


Metodebok for flerfamiliegrupper (FFG) 

Arbeidsgruppen for FFG-metodebok fra nasjonalt nettverk har arbeidet med å videreutvikle og 

revidere metodebok for FFG. Arbeidsgruppen har bestått av Kristin Hatløy og Anvor Lothe fra 

Stavanger, Mia Iversen fra Vestre Viken og Gunn Henanger fra Sykehuset Innlandet 

 

PEF pargruppe 

Monika Blikø (33) er fra Trondheim, og bosatt i Stavanger. Hun hadde ingen erfaringer med psykisk 

sykdom fra tidligere, men etter sin første fødsel i 2016 fikk hun en alvorlig fødselspsykose. Som et 

ledd i behandlingstilbudet deltok Monika i pargruppe for affektive lidelser i Stavanger. Hun vil holde 

et kort innlegg om hvordan det var å delta i pargruppe, og hvilke erfaringer hun og ektemannen 

gjorde seg, og hva deltakelse i pargruppen har betydd for tilfriskningen. 

 


