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En illustrasjon gjør seg godt f. eks. her 

Romeriksprosjektet (2010 – 2015) prøver ut en 

samhandlingsmodell for å styrke tjenestetilbudet 

og tilgjengeligheten for brukere med omfattende 

psykiske plager, noen i kombinasjon av 

rusproblemer. Modellen inneholder: 

 Felles arena for å løse komplisert eller manglende 

samhandling rundt enkeltbrukere; samhandlingsgrupper 

 Aktivt, oppsøkende arbeidsformer i lag og på tvers 

 Felles opplæring og kompetanseutvikling 

 Styrke bruken av kunnskapsbaserte arbeidsformer 

 

 Ikke det nei? 

 Ok, da er vi enige? 

 Da kan du erstatte innholdet her med det du vil ha fram, 

bytt gjerne også farger. Skriftstørrelsen som er satt gjør 

plakaten leselig, men du kan fint endre den likevel. 

Les mer om Romeriksprosjektet på 
www.ahus.no/romeriksprosjektet eller kontakt prosjektleder 
Sigrun Heskestad på telefon 903 30 899. 

  

 

Samhandlingsmodellen omfatter fem 

samhandlingsgrupper som følger opp tilbudet til 

inkluderte brukere i sitt geografiske område, felles 

opplæringsprogram, fagutvikling, implementering av 

kunnskapsbaserte arbeids- og behandlingsformer, 

brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbudet og 

en forskningsbasert evaluering av 

samhandlingsmodellen. Samhandlingsmodellen er 

beskrevet i prosjektets Håndbok i forpliktende 

samhandling om psykisk helse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Helge Ramsdal og Gunnar V. Hansen, Høyskolen i 

Østfold, gjennomførte en underveisevaluering (2012) 

om samhandlingsutfordringer. 

Romeriksprosjektet ønsker at det 

skal gis tilbud til brukere og 

pårørende om nettverksmøter med 

åpen dialog.  

 

Forskningsprosjekt 

FOU-avdeling psykisk 

helsevern, Ahus, 

gjennomfører en 

forskningsbasert 

evaluering av prosjektet 

som forløpsstudie. Data 

vil bli sammenlignet 

med den nasjonale 

evalueringen av ACT. 

 

Kontakt: Kristin S. Heiervang 

mobil 90150138           

Illness Management and Recovery. Høsten 2013 starter 

opplæringen av IMR-terapeuter. Brukeren blir invitert til å delta på    

IMR-kurs som vektlegger kunnskap om: 

  Å redusere tilbakefall 
 Stressmestring 
 Å mestre symptomer og  

andre vansker 
 Å få dekket egne behov i 

hjelpeapparatet 
 

 Bedringsstrategier 
(recovery) 

 Fakta om psykiske lidelser 
 Stress-sårbarhetsmodellen  
 Å bygge sosial støtte 
 Rus- og alkoholbruk 

 

Kontakt: Karina Egeland, Ahus FOU-avdeling psykisk helsevern, mobil 902 602 326 

 

http://www.ahus.no/romeriksprosjektet

