
 
 
Dette er en RAPPORT knyttet til å prøve ut KOR (klient- og 
resultatstyrt praksis) som pilotprosjekt innen Rus- og 
psykososial oppfølging i Bærum kommune. 
 
Forskning viser at brukers perspektiv og kompetanse er den viktigste faktor for å skape god 
behandling. KOR kjennetegnes ved at bruker er aktiv deltager i behandlingsprosessen både 
gjennom samtaler og gjennom å fylle ut evalueringsskalaer. KOR kan sees på som et 
arbeidsredskap som kan integreres i samtalen og skape en struktur for å trekke i samme 
retning og sammen definere tydeligere hva en trenger i samarbeidet I denne rapporten 
dokumenteres prosjektets erfaringer med bruk av KOR i Bærum kommune.  
 
 
Utgangspunkt 
Utgangspunktet for pilotprosjekt var å utprøve KOR med tanke på å tydeliggjøre 
brukermedvirkning, samt ha fokus på utvikling av en meningsfull allianse mellom bruker og 
fagperson. Brukermedvirkning er ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller 
ikke, men en lovfestet rettighet. Reell brukermedvirkning forutsetter at tjenesteutøvere 
anerkjenner og ser på brukernes kompetanse som likeverdig og utfyllende i forhold til egen 
fag- og systemkompetanse. 
 
Ved utprøving av KOR kan tjenesten få kunnskap om målgruppens erfaring med tilbudet og 
gi grunnlag for videreutvikling av tjenesten, samlet og ift. hvert persons tilbud. Dette vil kunne 
være et sentralt og viktig utgangspunkt for videreutvikling av kvalitativt godt arbeid. KOR kan 
gi brukerne en unik mulighet til å påvirke egne behandlingstilbud. 
 

 

Målsetting 
Gjennom å teste ut KOR kan en: 

 bidra til å forberede tjenesten til brukerne innen psykisk helse, rusfeltet og sosialfaglig 
tjenester ved at bruker skal delta mer aktivt i utformingen av sin tjeneste og at 
tjenesten ved sine fagpersoner evalueres fortløpende av bruker i forhold til relasjon 
og metode. 

 øke kunnskap og bevissthet om brukerens perspektiv  

 bidra til / utvikle tilnærminger for å skape åpenhet i forhold til mest mulig oppriktig 
tilbakemelding   

 dyktiggjøre prosjektgruppen ved at de skal bidra som ressurspersoner ved eventuelt. 
senere implementering i større deler av Rus og psykososial oppfølging  

 
Sentrale spørsmål som ønskes besvart i pilotprosjektet er om KOR som pilotprosjekt: 

 er egnet tilnærming for økt brukermedvirkning i psykososialt helsearbeid? 

 kan som instrument bidra til å tydeliggjøre endringsaspektet? 

 kan bidra som utgangspunkt for læring – fagutvikling? 

 vil gi grunnlag for et større prosjekt? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Erfaringer 
Ved avslutning av pilotprosjektet ble det delt ut spørreskjema som skulle utdype egg) 
Prosjektleders oppsummering av svarene var utgangspunkt for siste samling der det ble 
utdypet deltagernes erfaringer og tanker om KOR-praksis. Benyttelse av KOR-skalaene er et 
viktig element som utgangspunkt for samtale og for å fremskaffe direkte tilbakemelding i 
hvert møte. Skalaene er igjen et grunnlag for å se om det skjer utvikling – endring. 
Det kom fram flere positive erfaringer med forskjellige vinklinger hvor KOR bidro til 
tydeliggjøring brukers ståsted og utvikling. 
 

 noen aha opplevelser: så tydeligere hvordan bruker vurderte seg selv og hvordan 
tilbakemeldinger fra hennes omgivelser påvirket bruker 

 lette og oversiktlige skalaer  / greit å selge inn til klientene som verktøy 

 gav bruker et konkret bilde av egen utvikling, også manglende utvikling - medvirket til 
at jeg endret min måte å møte bruker på, endret spørsmålene og tilnærming da så 
bruker endring, også i relasjoner utenfor vår  

 

Hva har vært virksomt? 

 
Sentralt for pilotprosjektet var å fange opp positive erfaringer og utfordringer knyttet til bruk 
av KOR. Rapporten trekker frem to spennende og nyttige erfaringer: 
 

 Å få ett nytt verktøy som hjelper å se hvordan brukeren ser seg selv og sin 
situasjon, og å bruke denne kunnskapen aktivt i måten vi hjelper, hva vi gjør, hva 
vi snakker om. Og å bruke SRS til å se om hjelpen oppleves god eller ikke. 
Spennende å måle om det skjer noe forandring også. Noen brukere liker dette 
bedre enn andre. 

 Tilbakemeldinger som bidrar til justering av hvordan vi jobber. I noen tilfeller har 
det vært et godt hjelpemiddel til å kartlegge og evaluere.  Gav bruker et konkret 
bilde av egen utvikling, også manglende utvikling. Det medvirket til at jeg endret 
måte å møte bruker på, endret spørsmålene og tilnærming. Da så bruker endring, 
også i relasjoner utenfor vår. Å klargjøre for meg selv hvem som har ansvar og 
styring. 

 
Det manglende omfanget av tilbakemeldingen fra brukerne i piloten vanskeliggjør å trekke 
klare slutninger. Men det er erfart positive tilbakemeldinger fra enkeltbrukere, samtidig som 
det også er kommet fram negative tilbakemeldinger. Det ser ut til at der brukergruppen har 
vært mest negativ har og den enkelte fagperson uttrykt en klar skepsis. 
 
Det er vanskelig og sårbart å trekke erfaringer ut fra 5 personers utprøving av KOR over en 
periode på 6 måneder. I løpet av prosjektperioden er det gjort flere positive erfaringer direkte 
rettet mot brukere og i forhold til den enkelte fagperson.  
Enkelte fagpersoner har opplevd at det har gitt mening å bruke verktøyet. 
 
Utfordringer 
Brukerne i piloten opplevde det som en utfordring å huske og ta med skjemaene med til 
samtaler og vite hva de skulle gjøre med den informasjonen en kunne lese ut av skjemaene. 
Samt å bruke skjemaene aktivt og få til en «endring».  
En gjennomgående utfordring som kommer fram er knyttet til erfaringer i rusenheten. De 
knytter manglende mulighet til å benytte KOR til den ustabile livssituasjonen brukerne 
befinner seg i.   
 



Pilotprosjektet 
Pilotprosjektet har sitt utgangspunkt i et samarbeid mellom Napha og Praxis- Sør ved 
Universitetet i Agder (UiA)som har fokus på kunnskapsutvikling på arbeidsplassen – 
brukerkunnskap. Veileder tilknyttet UiA har fulgt framdriften av prosjektet, gitt innspill til 
prosessen og til utforming av rapporten. Pilotprosjektet har foregått i tiden okt. 2011 til april 
2012.   
 
 
 
Hva er klient- og resultatstyrt praksis – KOR? 
KOR kan benyttes i alle terapeutiske retninger. Grunnelementet i KOR er systematisk 
tilbakemelding fra bruker i hvert møte om nytten av behandlingen og av terapiprosessen 
gjennom bruk av to skalaer. (Out Rating Scale(ORS) og Session  Rating Scale (SRS)). 
Skalaene er enkle å fylle ut og tar liten tid. 
Det er lagt stor vekt på anvendbarheten i klinisk praksis. KOR kjennetegnes ved at bruker er 
aktiv deltager i behandlingsprosessen både gjennom samtaler og gjennom å fylle ut 
evalueringsskalaer. En brukerrepresentant kom med følgende kommentar knyttet til sin 
erfaring med skjemaene Det er ofte vanskelig å se egen utvikling – lettere å følge utviklingen 
skritt for skritt i et diagram. 
Disse skalaene er utviklet av Barry Duncan og Scott Miller 
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=80351&a=4og deres kollegaer ved 
Institute for study of therapeutic change (ISTC). 
 
Å arbeide etter en KOR-orientert metode er utfordrende. Det er en arbeidsform som må 
læres. En holdningsendring som forutsetter kanskje i større grad enn det praktiseres i 
tjenesten i dag knyttet til likeverd og tillit til brukers egen forståelse og ressurser.  KOR 
bygger opp under brukers evne til å løse egne problemer i samarbeid med fagperson som 
forutsetter et samarbeid som medfører åpenhet om resultater, ansvar og forventninger. 
 
Rapporten er skrevet av prosjektleder Ann-Kristin Wahlen  
 


