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ÁGRIP 

Af rannsóknum að dæma glíma um 125.000 Íslendingar við geðræn veikindi ár hvert og um 

helmingur þjóðarinnar mun upplifa slík veikindi á lífsleiðinni. Geðrænir sjúkdómar eru 

algengasta orsök örorku á Íslandi og því er til mikils að vinna að stuðla að bata af geðrænum 

veikindum. Rannsóknir sýna að hægt er að ná persónulegum bata af geðrænum veikindum í 

gegnum einstaklingsbundið ferli sem er ólíkt hjá hverjum og einum. Sökum þessa er 

mikilvægt að huga að sjónarhorni notenda af geðheilbrigðisþjónustu til þess að geta veitt 

heildræna þjónustu sem byggir á þörfum og óskum hvers skjólstæðings. Tilgangur þessa 

verkefnis var að skoða persónulegan bata af geðrænum veikindum út frá sjónarhóli notenda 

geðheilbrigðiskerfisins. Verkefnið er heimildasamantekt sem leiðir af sér nýsköpun. Leitast 

var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvað telja notendur geðheilbrigðis-

kerfisins mikilvægt til að ná bata af geðrænum veikindum? Hvernig geta fagaðilar stuðlað að 

bata hjá skjólstæðingum sínum sem glíma við geðræn veikindi? Niðurstöður 

rannsóknarheimilda leiddu í ljós fimm lykilatriði bata samkvæmt reynslu notenda; félagsleg 

tengsl, von um betri framtíð, sjálfsmynd, tilgangsríkt líf og valdeflingu. Nýsköpun 

verkefnisins er sex vikna endurmenntunarnámskeið fyrir fagfólk sem vill aðlaga starfsaðferðir 

sínar þannig að þær séu batahvetjandi fyrir notendur geðheilbrigðiskerfisins. Árangur 

námskeiðsins er metinn með matstækinu Stages Of Recovery Instrument sem skjólstæðingar 

fagfólksins fylla út fyrir og eftir námskeiðið. Leiðbeinandi tekur einnig óformlegt viðtal við 

þátttakendur námskeiðsins til þess að afla upplýsinga um reynslu þeirra af námskeiðinu. Að 

endingu er liggur fyrir að fagfólk getur ekki framkallað bata fyrir skjólstæðinga sína en 

starfsaðferðir þeirra geta ýtt undir bata. Batahvetjandi fagaðilar geta meðal annars myndað 

uppbyggjandi sambönd við notendur, miðlað von og ýtt undir sjálfstæði skjólstæðinga sinna. 

Lykilhugtök: persónulegur bati – geðræn veikindi – notandi geðheilbrigðiskerfisins - 

batahvetjandi fagaðili – valdefling.  
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ABSTRACT 

Recovery promoting professionals:  

A training based on the insights of mental health service users 

According to research there are approximately 125.000 Icelanders that struggle with mental 

illness yearly and half of the Icelandic population will experience such illness within their 

lifetime. Mental illness is the biggest cause of disability in Iceland and it is therefore vital to 

promote recovery from mental illness. It is clear from the literature review that personal 

recovery from mental illness is possible and is an individual process that differs from one 

person to the next. For this reason it is important to consider the insights of mental health 

service users to be able to provide holistic services that accommodate the needs and wishes of 

each individual. The purpose of this thesis was to look into personal recovery from mental 

illness as defined by mental health service users. The thesis is a literature review which results 

in an innovation idea. The following research questions led the discussion: What is important 

to achieve a personal recovery from mental illness according to mental health service users? 

How can mental health professionals promote personal recovery for their clients? The 

literature review resulted in five key factors in personal recovery according to mental health 

service users; social connections, hope about the future, identity, meaningful life and 

empowerment. The innovation is a six week long training for professionals that wish to adapt 

their work methods so that they promote recovery for mental health service users. The results 

of the innovation are evaluated using the Stages of Recovery Instrument which the 

professionals‘ clients fill out before and after the training. The trainer also conducts an 

informal interview with the participants to gather feedback about their experience of the 

training. Finally it is clear that mental health professionals cannot simply make their clients 

recover but their work methods can promote recovery. Recovery promoting professionals can 
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for example establish constructive relationships with service users, communicate hope and 

support the independence of their clients. 

Key concepts: personal recovery – mental illness – mental health service user – recovery 

promoting professional – empowerment. 
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Japanir gera við brotna leirmuni með gullblöndu sem dregur athyglina að brotunum. Þessi 

aðferð byggir á trú þeirra að brotin séu dýrmætur hluti af sögu hlutarins og geri hann fallegri 

fyrir vikið, í stað þess að vera eitthvað til að fela (Gopnik, 2009). 
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KAFLI I 

INNGANGUR 

 Í fyrsta kafla er bakgrunnur verkefnisins kynntur til sögunnar ásamt 

hugmyndafræðinni sem leiðir skrifin. Fjallað er um tilgang og gildi verkefnisins fyrir 

iðjuþjálfunarfræði og meginhugtök skilgreind. Því næst eru rannsóknarspurningar lagðar fram 

og takmarkanir verkefnisins reifaðar. Að lokum er sagt frá forsendum verkefnisins og 

ástæðum að baki verkefnavalsins. 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Geðræn veikindi á borð við kvíðaröskun, geðhvörf, þunglyndi og áfallastreituröskun 

eru algeng veikindi sem herja á fjölda fólks ár hvert. Rannsókn Alþjóðlegu 

heilbrigðisstofnunarinnar (World Health Organisation, WHO) leiddi í ljós að um það bil 18-

55% hverrar þjóðar sé líkleg til að glíma við geðræn veikindi einhvern tímann á lífsleiðinni 

(Kessler o.fl., 2007). Wittchen o.fl. (2011) kynntu sér algengi geðrænna veikinda í þeim 

löndum sem tilheyra Evrópusambandinu auk Sviss, Íslands og Noregs. Í ljós kom að á hverju 

ári þjást rúmlega 38,2% áðurnefndra þjóða af geðrænum veikindum, eða um 164,7 milljónir 

manna. Jón G. Stefánsson og Eiríkur Líndal (2009) könnuðu algengi geðraskana hjá þremur 

aldurshópum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Hver höfuðborgarbúi úrtaksins reyndist eiga 49,8% 

líkur á að glíma við geðræn veikindi á ævinni. Í upphafi árs 2015 voru Íslendingar 329.100 

talsins (Hagstofa Íslands, 2015). Séu niðurstöður rannsóknanna heimfærðar yfir á fjölda 

Íslendinga má því segja að um 125.000 Íslendingar þjáist af geðrænum veikindum ár hvert og 

tæplega helmingur þjóðarinnar, eða um 164.000 manns, munu upplifa geðræn veikindi á 

einum eða öðrum tímapunkti. Samkvæmt ársskýrslu Tryggingastofnunar ríkisins frá árinu 

2013 eru geðrænir sjúkdómar algengasta orsök örorku á Íslandi (Tryggingastofnun ríkisins, 

2013). Geðræn veikindi eru röskun sem á sér enga óyggjandi líkamlega orsök. Slík veikindi 
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birtast í virkni einstaklingsins og upplifun hans af umhverfi sínu og aðstæðum (Slade, 2009). 

Sífellt fleiri atriði falla nú formlega undir læknisfræðilega greiningu á geðrænum veikindum 

en segja mætti að geðræn veikindi og geðheilsa séu tveir endar á fjölbreyttu litrófi andlegrar 

heilsu (Pierre, 2012). Hægt er að segja að einstaklingur njóti góðrar geðheilsu þegar hann 

ræður við álagsvalda hversdagslífsins, er meðvitaður um eigin hæfileika, vinnuframlagi hans 

fylgir afrakstur og hann leggur sitt af mörkum til samfélagsins (Fieldhouse og Bannigan, 

2014).  

 

Hugmyndafræði 

Verkefnið byggir á hugmyndafræði kanadíska iðjuþjálfunarlíkansins, CMOP:E 

(Canadian Model of Occupational Performance: Enabling Occupation). Skjólstæðingurinn er í 

forgrunni líkansins sem varðar samspil einstaklingsins, iðju hans og umhverfis. Íhlutun 

iðjuþjálfa snýr að aukinni þátttöku skjólstæðingsins í því sem skiptir hann máli og 

framkvæmd iðju (e. occupational performance). Í kanadíska iðjuþjálfunarlíkaninu er starf 

iðjuþjálfa ekki einskorðað við einstaklinginn heldur geta stærri hópar og jafnvel samfélög 

talist til skjólstæðinga iðjuþjálfa. Samkvæmt þeirri hugmyndafræði er réttindabarátta eitt af 

verksviðum iðjuþjálfa þannig að allir búi við sömu kjör óháð aldri, kyni, menningu, 

sjúkdómsgreiningu, færniskerðingu, kynþætti og trú (Townsend og Polatajko, 2007). Við gerð 

verkefnisins var einnig stuðst við hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar og 

valdeflingar. 
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Tilgangur og gildi fyrir iðjuþjálfun 

 Síðastliðin ár hefur umræða um heilbrigðiskerfið snúist um takmarkað fjármagn og 

vaxandi þörf á þjónustu til einstaklinga sem ekki er mætt sem skyldi. Í fjölmiðlum eru 

reglulega umfjallanir um málefni þeirra sem glíma við geðraskanir og þörf þeirra fyrir 

þjónustu, úrræði og breytta orðræðu í samfélaginu. Fjöldi fólks þjáist af geðrænum 

sjúkdómum ár hvert og þó nokkur hluti þeirra er óvinnufær sökum þessa. Það er til mikils að 

vinna að finna leiðir sem ýta undir bata af geðrænum veikindum og áhugavert að kanna 

hvernig iðjuþjálfar geta lagt sitt af mörkum til þess að svo megi verða. Iðjuþjálfar horfa ekki 

eingöngu á einstök atriði sem skjólstæðingurinn á erfitt með að framkvæma. Þess í stað er 

litið á allt sem varðar einstaklinginn; fyrri reynslu, framtíðarsýn, lífsanda, líkamlega og 

andlega þætti, félagslegan stuðning og umhverfi (Creek, 2014). Þessi heildræna sýn kemur að 

góðum notum í málefninu ásamt hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar.  

Tilgangur verkefnisins er að safna saman ritrýndum heimildum um hvað leiðir til bata 

af geðrænum veikindum með sérstaka áherslu á sjónarhorn notenda geðheilbrigðiskerfisins. 

Slík nálgun samræmist hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar þar sem 

skjólstæðingurinn, upplifun hans, reynsla og innsýn í eigin aðstæður vega þungt. Að 

heimildasamantekt lokinni verða niðurstöðurnar nýttar í nýsköpunarverkefni þar sem kynnt er 

til sögunnar hugmynd að starfi iðjuþjálfa til að koma til móts við þarfir þessa 

skjólstæðingshóps. Frekari útlistun á þeirri nýsköpun má sjá í þriðja kafla verkefnisins. Að 

endingu eru helstu niðurstöður verkefnisins dregnar saman í fjórða kafla og tengdar við 

rannsóknarspurningarnar sem leiða allt ferlið.  
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Rannsóknarspurningar 

 Eftirfarandi spurningar voru mótaðar til að leiða heimildaöflun og afmarka efnistök 

verkefnisins: 

1. Hvað telja notendur geðheilbrigðiskerfisins mikilvægt til að ná bata af geðrænum 

veikindum? 

2. Hvernig geta fagaðilar stuðlað að bata hjá skjólstæðingum sínum sem glíma við 

geðræn veikindi? 

 

Meginhugtök skilgreind 

Hér að neðan eru helstu hugtök verkefnisins skilgreind og raðað upp í stafrófsröð til að 

auðvelda lestur og skýra efnistök: 

Bati samkvæmt geðheilsufræðilegu sjónarmiði (e. personal recovery): Bati er 

persónulegt ferli þar sem einstaklingurinn vinnur með viðhorf sín, gildismat, tilfinningar, 

markmið, hæfileika og hlutverk. Viðkomandi uppfyllir þarfir sínar, er vongóður um 

framtíðina og gefur af sér til samfélagsins þrátt fyrir möguleg áhrif sjúkdómsins (Slade o.fl., 

2014). Í verkefninu er átt við þessa tegund bata svo lengi sem ekki er minnst á 

læknisfræðilega sjónarhornið þar að auki. 

Bati samkvæmt læknisfræðilega sjónarhorninu (e. clinical recovery): Læknisfræðilega 

sjónarhornið talar um bata af geðrænum veikindum þegar viðkomandi hefur hlotið meðferð í 

kjölfar sjúkdómsgreiningar og sýnir ekki lengur einkenni sjúkdómsins (Slade, 2009).  

Notandi geðheilbrigðiskerfisins: Einstaklingur sem hefur þurft að leita aðstoðar 

geðheilbrigðiskerfisins sökum geðrænna veikinda (Lawn, 2015).  
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Skjólstæðingsmiðuð nálgun: Byggir á því að skjólstæðingurinn hafi ákveðna 

sérþekkingu á lífi sínu og aðstæðum. Skjólstæðingurinn er mikilvægur, virkur þátttakandi í 

samstarfið við fagaðila sem hefur það hlutverk að styðja hann, fræða, hvetja og sýna 

samkennd. Fagaðilinn gætir þess að veita skjólstæðingnum greinargóðar upplýsingar svo hann 

geti tekið upplýsta ákvörðun um framvindu mála og þeir ákveða markmið íhlutunar í 

sameiningu (Sumsion, 2006). 

Valdefling: Ferli þar sem einstaklingurinn setur sér markmið sem hefur persónulega 

þýðingu, framkvæmir og tekur skref í átt að árangri. Viðkomandi þróar og notar trú á eigin 

getu, þekkingu sína og hæfileika. Hann getur nýtt sér utanaðkomandi stuðning og úrræði í 

samfélaginu en er sjálfur við stjórnvölinn (Brodsky og Catteneo, 2013). Valdefling getur haft 

áhrif á stóra hópa fólks sem og samfélagið allt. Valdefldur einstaklingur er óhræddur við að 

láta rödd sína heyrast, berjast fyrir réttindum og telur að hann geti haft áhrif á samfélagið 

(Hammel, Charlton, Jones, Kramer og Wilson, 2009). 

Von: Er eitthvað sem viðkomandi þráir, óskar að verði að veruleika og væntir þess að 

eigi sér stað í ókominni framtíð (Mörður Árnason, 2002). 

 

Takmarkanir verkefnis 

Heimildaleit sneri að ritrýndu efni um persónulega reynslu notenda af þjónustu 

geðheilbrigðiskerfis. Greinarnar voru ritaðar af fræðimönnum sem kynntu sér málefnið en 

ekki kom fram hvort þeir hefðu sjálfir persónulega reynslu af efninu eða hvort niðurstöður 

hefðu verið bornar undir notendur til að kanna hvort þær endurspegluðu sjónarhorn þeirra. 

Sum ritanna voru skrifuð með aðrar heilbrigðisstéttir í huga, svo sem geðhjúkrunarfræðinga 

eða sálfræðinga, en ekki beinlínis ætluð iðjuþjálfum.  
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Ástæða fyrir verkefnavali og forsendur verkefnis 

 Höfundur verkefnisins hefur brennandi áhuga á málefnum notenda geðheilbrigðis-

kerfisins og geðheilbrigðismálum almennt. Höfundur hefur bæði fræðilega þekkingu fengna 

úr námi í iðjuþjálfunarfræði sem og persónulega reynslu frá fyrri tíð. Höfundur var í 

vettvangsnámi erlendis á stað þar sem fólk með geðræn veikindi sótti þjónustu og starfaði 

samkvæmt eigin áhuga. Höfundur hefur kynnt sér ýmis málefni tengd geðheilbrigðisþjónustu 

í gegnum námið og unnið fjölda verkefna tengd því efni. Höfundur hefur einnig persónulega 

reynslu af ýmsu starfi sem er í boði hérlendis fyrir notendur og hefur tekið þátt í ýmis konar 

hópastarfi miðuðu að bata, valdeflingu, réttindabaráttu og upprætingu fordóma.  

 Talsverð umræða hefur verið um heilbrigðiskerfið og skort á fjármagni á síðustu árum. 

Einnig hefur borið á vitundarvakningu þar sem Íslendingar opna sig um geðræn veikindi og 

berjast gegn því að skömm fylgi slíkum sjúkdómum. Þessi hreyfing hefur átt sér stað í 

fjölmiðlum og á netinu undir myllumerkinu #égerekkitabú. Í ljósi þessa þótti höfundi 

áhugavert að kanna hvað ritrýndar heimildir segja um bata af geðrænum veikindum, sjá hvað 

hefur nýst notendum geðheilbrigðiskerfisins best í bataferlinu og útbúa nýsköpun sem byggir 

á niðurstöðunum.  
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KAFLI II 

FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 Í fræðilegri umfjöllun verkefnisins er batahugtakið kynnt til sögunnar og skilgreint út 

frá ólíkum sjónarmiðum. Að því loknu verður leitast við að svara því hvað notendur 

geðheilbrigðiskerfisins telja mikilvægast til að ná bata með vísun í ritrýndar heimildir og 

rannsóknir síðastliðinna ára. Umfjöllunin reifar helstu atriði sem stuðla að bata út frá 

sjónarhóli notenda og svo er hlutverk fagaðilans rætt. Niðurstöður fræðilegrar 

heimildasamantektar eru að endingu dregnar saman í lok kaflans.  

Heimildaöflun var takmörkuð við ritrýnd gögn birt á síðastliðnum tíu árum. Stuðst var 

við fagbækur og gagnasöfn á borð við Leitir.is, Google Scholar, Web of Science, Wiley 

Online Library, CINAHL, EBSCO Host, Science Direct og Proquest 5000. Helstu leitarorð 

voru personal recovery, mental health, empowerment, service user, qualitative og 

occupational therapy. 

 

Bati eftir geðræn veikindi 

Þeir sem hafa glímt við geðræn veikindi skilgreina bata í kjölfar veikindanna sem 

einstaklingsbundið ferli sem er ólíkt fyrir hvern og einn. Von er rauði þráðurinn í bataferlinu 

og kemur í stað örvæntingarinnar sem getur fylgt alvarlegum geðrænum veikindum. 

Viðkomandi þarf að kljást við aðstæður sínar, fordóma og mögulega afneitun og nær að 

lokum sátt og djúpum skilningi (Ramon, Healy og Renouf, 2007). Bataferlið í kjölfar 

geðrænna veikinda getur leitt af sér jákvæð áhrif þar sem einstaklingurinn endurmetur það 

sem hann velur að gera, þá sem hann umgengst, hvernig hann tekst á við áskoranir og 

uppgötvar mögulega ný áhugamál og hæfileika í kjölfarið (Lipczynska, 2011). Viðkomandi 

uppfyllir þarfir sínar, er vongóður um framtíðina og gefur af sér til samfélagsins þrátt fyrir 
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möguleg áhrif sjúkdómsins (Slade o.fl., 2014). Geðheilsufræðilegt sjónarmið talar um bata 

þegar einstaklingurinn hefur tileinkað sér aðferðir sem gera honum kleift að horfast í augu við 

aðstæður, bæta heilsu sína, lifa heilbrigðari lífsstíl og takast á við daglegt líf. Slíkar aðferðir 

geta verið af mörgum toga og einstaklingsbundið hvað hentar hverjum og einum. Batinn er 

ekki bundinn við lækningu veikindanna heldur breytta lifnaðarhætti einstaklingsins 

(Lipczynska, 2011). Hefðbundið sjónarhorn læknisfræðinnar til batahugtaksins snýr að 

meðferð og að viðkomandi sýni ekki lengur einkenni sjúkdómsins. Meðferðin er byggð á 

þeirri forsendu að veikindin eigi sér eina skýra orsök og sé komið til móts við hana muni 

einstaklingurinn ná fyrri heilsu. Slík hugsun á gjarnan rétt á sér í hefðbundnum lækningum en 

getur hentað illa hvað varðar geðræn veikindi þar sem þau eiga gjarnan enga skýra líkamlega 

orsök (Slade, 2009).  

 

Sjónarhorn notenda geðheilbrigðiskerfisins 

Iðjuþjálfar geta lært ýmislegt af því að spyrja skjólstæðinga sína um þeirra sjónarhorn 

og hlusta vandlega á svörin. Slík vinnubrögð eru í samræmi við hugmyndafræði 

skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar sem er einn af máttarstólpum iðjuþjálfunarfræðanna (Corring 

og Cook, 2006). Skjólstæðingsmiðuð nálgun byggir á þeirri hugsun að skjólstæðingurinn hafi 

ákveðna sérþekkingu á lífi sínu og aðstæðum (Sumsion, 2006). Iðjuþjálfinn þarf að skilja 

sjónarhorn notandans til að gera sér grein fyrir því sem hindrar hann og hvetur til þátttöku í 

daglegu lífi. Það er engin ein lausn sem virkar fyrir alla einstaklinga. Því þarf að gæta þess að 

byggja heildrænt starf á persónulegum þörfum og óskum skjólstæðingsins í stað þess að 

einblína á einstaka verkþætti eða sjúkdómseinkenni (Donskoy, Stevens og Bryant, 2014). Í 

kanadísku hugmyndafræðinni er lögð áhersla á að fá fram huglægt mat einstaklingsins á eigin 

heilbrigði, velferð og lífsgæðum. Það skiptir máli að kynnast sjónarhorni notandans og 

fræðast um upplifun hans því annars væri hætta á að líta framhjá þýðingarríkum atriðum er 
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varða einstaklingsbundna heilsu skjólstæðingsins (Townsend og Polatajko, 2007). Leamy, 

Bird, Le Boutillier, Williams og Slade (2011) framkvæmdu kerfisbundna greiningu á fjölda 

ritrýndra heimilda um bata af geðrænum veikindum og persónulega upplifun notenda. 

Tilgangur verkefnis þeirra var að skapa hugmyndafræðilegan ramma utan um batahugtakið 

sem byggður væri á lýsingum einstaklinga sem glímt hafa við geðræn veikindi og náð bata. 

Rannsakendur fundu 5208 greinar, skoðuðu 366 þeirra í kjölinn og enduðu með 97 heimildir 

sem samræmdust leitarskilyrðum þeirra. Greiningin leiddi í ljós ólík einkenni og stig 

bataferlisins sem og fimm lykilatriði bata. Lykilatriðin reyndust vera félagsleg tengsl, von um 

betri framtíð, sjálfsmynd, tilgangsríkt líf og valdefling. Bird o.fl. (2014) báru niðurstöður 

áðurnefndrar rannsóknar undir sjö rýnihópa notenda til að kanna réttmæti hugmyndafræðilega 

rammans. Notendurnir sögðu öll lykilatriði bata samræmast þeirra reynslu og svo virðist sem 

hægt sé að taka mark á að hugmyndafræðilegi ramminn endurspegli sjónarhól notenda. Í 

næstu undirköflum verða lykilatriði bata rædd nánar. 

Félagsleg tengsl 

Félagsleg tengsl eru ein af fimm lykilatriðum bata samkvæmt kerfisbundinni greiningu 

Leamy o.fl. (2011). Innan þess yfirflokks falla jafningjastuðningur, sambönd við annað fólk, 

stuðningur utan frá og tilfinningin að tilheyra samfélaginu. Fieldhouse og Bannigan (2014) 

drógu saman ýmis skrif og rannsóknir um velferð og félagsleg tengsl í kennslubókarkafla um 

iðjuþjálfun og geðheilbrigði. Þar kemur fram að félagsleg tengsl séu þekktur áhrifavaldur í 

andlegri heilsu einstaklinga. Stuðningur utan frá getur dregið úr áhrifum krefjandi aðstæðna 

og aukið lífsgæði viðkomandi. Gidugu o.fl. (2015) framkvæmdu eigindlega rannsókn um 

einkenni og árangur jafningjastuðnings. Þeir tóku opin viðtöl við 26 einstaklinga og greindu 

niðurstöður í þemu. Í heimildasamantekt greinarinnar kemur fram að jafningjastuðningur 

innan geðheilbrigðiskerfisins nýtur vaxandi vinsælda. Í jafningjastuðningi fær sá sem glímir 

við geðsjúkdóminn stuðning frá öðrum einstaklingi sem hefur svipaða reynslu. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar sýna að slíkur stuðningur byggir á jafningjagrundvelli, viðkomandi finnst 

hann tilheyra hóp og að hann sé ekki einn um að hafa upplifað geðræn veikindi. Sá 

reynsluríkari reynist jákvæð fyrirmynd, miðlar von og aðstoðar einstaklinginn við að stefna að 

markmiðum sínum. Lawn, Smith og Hunter (2008) könnuðu áhrif innleiðingar nýs úrræðis 

sem byggði á jafningjastuðningi. Rannsóknin var megindleg þar sem tekin var saman tölfræði 

um sjúkrahúsdaga, hringingar í krísulínu og endurinnlagnir. Að auki var talað við rýnihópa og 

notast við spurningalista til að fá fram skoðanir notenda, umönnunaraðila, 

geðheilbrigðisstarfsfólks og einstaklinga sem veita jafningjastuðning. Í ljós kom að 

jafningjastuðningur fækkaði innlagnardögum á spítölum, var jákvæð og hjálpleg reynsla fyrir 

báða aðila og var talin góð viðbót við hefðbundna meðferð. Einnig benda höfundar á að 

jafningjastuðningur dregur athyglina enn frekar að hugmyndum um bata og bataferli, bætir 

við flóru valmöguleika og hefur jákvæð áhrif á menningu geðheilbrigðiskerfisins. 

Von um betri framtíð 

Niðurstöður kerfisbundinnar greiningar Leamy o.fl. (2011) nefna von um betri framtíð 

meðal lykilatriða bata. Undir þann flokk teljast trúin á að það sé mögulegt að ná bata, 

sambönd sem blása einstaklingnum von í brjóst, jákvæður hugsunarháttur, viðurkenning 

árangurs, löngun til að breyta aðstæðum og að viðkomandi leyfi sér að dreyma og stefna 

lengra. Megindleg rannsókn van Gestel-Timmermans, van den Bogaard, Brouwers, Herth og 

van Nieuwenhuizen (2010) fjallar um réttmæti og áreiðanleika spurningarlista sem metur von. 

Alls voru 341 notandi geðheilbrigðiskerfisins beðnir um að svara spurningalistanum. Sterkt 

samband reyndist ríkja milli vonar einstaklingsins og hversu mikil lífsgæði hann taldi sig búa 

við. Einnig voru talsverð merki um samband milli vonar og trúar á eigin getu tengd heilsu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að von geti verið einn af úrslitaþáttum í 

bataferli einstaklinga. Bredski o.fl. (2015) framkvæmdu eigindlega rannsókn þar sem tekin 

voru viðtöl við 31 notanda geðheilbrigðiskerfisins til þess að kanna hvað þeir telja styðja sig í 
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bataferlinu. Von var eitt þeirra atriða sem viðmælendur töldu stuðla að bata. Þátttakendur 

lýstu mikilvægi vonar ásamt því að finna fyrir bæði von og vonleysi í núverandi aðstæðum. 

Þeim þótti hjálplegt að horfa fram á veginn og leggja áherslu á allt hið góða sem framtíðin 

bæri í skauti sér. 

Sjálfsmynd 

Eitt lykilatriða bata samkvæmt kerfisbundinni greiningu Leamy o.fl. (2011) varðar 

sjálfsmynd einstaklingsins. Hér er átt við ólíkar víddir sjálfsmyndar, endurskilgreiningu 

jákvæðrar sjálfsmyndar og að einstaklingurinn yfirstígi fordóma. Hinshaw (2007) skrifaði bók 

um fordóma sem ríkja í garð fólks með geðræn veikindi í þjóðfélaginu. Einstaklingar þurfa 

ekki einungis að glíma við veikindin sjálf heldur einnig við neikvæðar staðalímyndir, ótta og 

vanþekkingu umhverfisins. Þeir kunna jafnvel að verða fyrir útskúfun og finna leynt og ljóst 

fyrir því að vera ekki velkomnir og að ekki sé tekið mark á þeim. Algengt er að ekki sé talað 

um geðræn veikindi jafn opinskátt og veikindi af öðrum toga og aðstandendur þagga jafnvel 

niður allt tal um slíkt. Einstaklingar sem glíma við geðræn veikindi eiga ekki greiða leið í 

samfélaginu og það getur reynst erfitt fyrir þá að snúa aftur á atvinnumarkað. Manneskja sem 

elst upp í slíkri menningu innbyrðir þessi gildi og gerir þau að sínum. Því geta einstaklingar 

sem glíma við geðrænan vanda fundið fyrir djúpri skömm og haft fordóma fyrir veikindunum 

og sjálfum sér. Petros, Solomon, Linz, DeCesaris og Hanrahan (2015) gerðu eigindlega 

rannsókn sem minnist meðal annars á sjálfsmynd notenda geðheilbrigðiskerfisins og áhrif 

fordóma. Þau kynntu sér persónulega reynslu notenda geðheilbrigðiskerfisins af bata. Tólf 

viðmælendur fengu myndbandstökuvél og voru beðnir um að segja rannsakendum frá 

bataferli sínu á upptöku. Gögnin voru greind í þemu og niðurstöðurnar samræmdust greiningu 

Leamy o.fl. (2011). Sjálfsmynd notenda gat meðal annars verið sem óvirkur þiggjandi 

þjónustu eða sem virkur samfélagsþegn sem gefur af sér til umhverfis síns. Tilfinningin að 

tilheyra samfélaginu og vera verðmætur hluti þess gat haft umtalsverð áhrif á sjálfsmynd 
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einstaklinganna til hins betra (Petros o.fl., 2015). Moran, Russinova, Gidugu, Yim og Sprague 

(2012) framkvæmdu eigindlega rannsókn þar sem kannað var hvort starf sem 

jafningjastuðningsaðili ýtti undir bataferlið. Talað var við 31 notanda sem höfðu unnið í 

jafningjastuðningi. Viðmælendur sögðu gjarnan lífssögu sína þegar þeir veittu 

jafningjastuðning og tóku eftir því að frásögnin breyttist úr sjúkdómssögu yfir í batasögu. 

Breytingin endurspeglar endurskilgreiningu jákvæðrar sjálfsmyndar þar sem viðkomandi lítur 

ekki lengur á sig sem sjúkling heldur manneskju sem tekur fullan þátt í lífinu og á ýmis 

tækifæri fyrir hendi.  

Tilgangsríkt líf 

Hutchinson og Lovell (2013) framkvæmdu þátttökurannsókn þar sem þeir fengu sex 

notendur til að gerast meðrannsakendur og taka viðtöl við aðra notendur um lífssögur þeirra. 

Greinin lýsir upplifun meðrannsakendanna og hvernig lífsviðhorf þeirra breyttist á þeim 

þremur árum sem rannsóknin tók. Meðrannsakendurnir lýstu því hvernig þetta nýja hlutverk 

hafði áhrif á sýn þeirra á veikindin. Þeir uppgötvuðu að jafnvel erfið reynsla líkt og 

langvarandi barátta við geðræn veikindi getur komið að góðum notum og verið afskaplega 

verðmæt. Meðrannsakendurnir sáu að slík reynsla reyndist þeim vel til að tengjast öðrum 

notendum og þótti hún fela í sér tilgang. Kerfisbundin greining Leamy o.fl. (2011) lýsti 

tilgangsríku lífi sem einu af lykilþáttum bata. Fjöldi atriða falla undir þann flokk og ber þá 

helst að nefna enduruppbyggingu lífs notandans, að hann finni þýðingu í upplifun sinni af 

geðrænum veikindum, lífsgæði hans, lífsandi og tilgangsríkt líf með félagslegum hlutverkum 

og markmiðum. Tuck og Anderson (2014) tóku saman ýmis fræðileg skrif um áhrif lífsanda 

(e. spirituality) á bata. Samantektin bendir á fjölda heimilda fyrir því að trú á eitthvað æðra 

manninum veiti notendum styrk, tilgang og sé mikilvægt bjargráð á erfiðum tímum. 
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Valdefling 

Valdefling er fimmti og síðasti lykilþáttur bata samkvæmt greiningu Leamy o.fl. 

(2011). Innan þess yfirheitis falla persónuleg ábyrgð notandans á eigin lífi, að hann sé við 

stjórnvölinn, ráði við aðstæður og áhersla sé lögð á styrkleika hans. Brodsky og Catteneo 

(2013) kynntu sér ýmsar fræðigreinar og útbjuggu samræmda skilgreiningu á helstu atriðum 

valdeflingar. Hægt er að tala um valdeflingu þegar einstaklingurinn merkir þýðingarríka 

breytingu í upplifun sinni á valdi. Umrætt vald er skilgreint sem áhrif viðkomandi í 

félagslegum samskiptum, allt frá samskiptum við einn einstakling og upp í samskipti við 

stórar stofnanir og kerfi. Valdefling er ferli þar sem einstaklingurinn setur sér markmið sem 

hefur persónulega þýðingu, framkvæmir og tekur skref í átt að árangri. Viðkomandi þarf að 

þróa og nota trú á eigin áhrifamátt, þekkingu sína og hæfileika. Hann getur nýtt sér 

utanaðkomandi stuðning og úrræði í samfélaginu. Fagaðilinn hefur ekki lengur forræði yfir 

högum skjólstæðingsins heldur snýst valdefling um frelsi einstaklingsins til að taka 

ákvarðanir er varða líf hans. Hammel o.fl. (2009) skrifuðu bókarkafla um sögu réttindabaráttu 

og valdeflingar sem byggði á fjölda heimilda. Þar kom fram að valdefling nær yfir fleiri atriði 

en eingöngu það sem varðar einstaklinginn sjálfan. Valdefling getur haft áhrif á stóra hópa 

fólks sem og samfélagið allt. Valdefldur einstaklingur er óhræddur við að láta rödd sína 

heyrast, berjast fyrir réttindum og telur að hann geti haft áhrif á samfélagið. Moran o.fl. 

(2012) framkvæmdu eigindlega rannsókn þar sem talað var við notendur sem unnu í 

jafningjastuðningi. Notendurnir reyndust finna fyrir valdeflingu í kjölfar starfsins. 

Valdeflingin hafði ýmis jákvæð áhrif á notendurna sem sögðu meðal annars að þeir fyndu hjá 

sér hugrekki til að brjótast út úr viðjum geðrænu veikindanna, urðu sjálfsöruggari og stóðu 

fyrir sínu í samskiptum við geðheilbrigðiskerfið. Þeir urðu gagnrýnir notendur með eigin rödd 

og skoðanir. Meirihluti viðmælenda upplifði sig sem breytingaraðilar í samfélaginu sem 
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töluðu fyrir batahvetjandi vinnuaðferðum, jafningjastuðningi og endurbótum á 

geðheilbrigðiskerfinu. 

 

Hlutverk fagaðilans í bataferlinu 

Bonney og Stickley (2008) greindu hundruðir ritrýndra fræðigreina til að finna 

sameiginleg þemu í skrifum um bata af geðrænum veikindum. Höfundarnir greinanna höfðu 

ólíka reynslu sem skipta má í þrjá hópa; notendur geðheilbrigðiskerfisins, heilbrigðisstarfsfólk 

og þeir sem útbúa stefnur stjórnkerfisins. Í lok greinarinnar reifa Bonney og Stickley hlutverk 

fagaðilans í bata út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðigreinum. Þar kemur fram að 

fagaðilinn þarf að vera sveigjanlegur, tilbúinn til að deila valdi og vinna með 

skjólstæðingnum. Nauðsynlegt er að fagaðilinn trúi að bati af geðrænum veikindum sé 

mögulegur og leyfi jafnframt notandanum að skilgreina hvað felist í slíkum bata fyrir sig 

persónulega. Hér reynir á að fagaðilinn ýti undir sjálfræði notandans í stað þess að taka 

ákvarðanir fyrir hann ásamt því að leggja sig fram við að kynnast einstaklingnum og 

hugmyndum hans um bata. Roberts og Boardman (2014) skrifuðu yfirlitsgrein byggða á 

rannsóknum um hvernig fagaðilar geta stuðlað að bata hjá skjólstæðingum sínum. Þar sem 

bati er afskaplega persónulegt og einstaklingsbundið ferli sem á sér stað innra með 

skjólstæðingnum geta fagaðilar ekki framkallað bata fyrir aðra. Hlutverk fagaðilans er 

einfaldlega að vera til staðar og veita þann stuðning sem notandinn þarf til að hann geti lifað 

virku og heilbrigðu lífi. Slík nálgun krefst þess að fagaðilinn myndi uppbyggjandi, 

persónulegt samband við viðkomandi, miðli von og ýti undir sjálfstæði skjólstæðingsins.  

Þörf á breyttum starfsaðferðum og menntun fagfólks 

Newman, O‘Reilly, Lee og Kennedy (2015) framkvæmdu fræðilega úttekt á reynslu 

notenda af geðheilbrigðiskerfinu. Samantekt þeirra byggir á greiningu 34 ritrýndra 
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fræðigreina. Niðurstöðurnar benda til þess að þörf sé á breytingum í hinu hefðbundna 

heilbrigðiskerfi og samfélaginu. Notendur fundu fyrir fordómum sökum veikindanna og voru 

illa upplýstir áður en þeir kynntust heilbrigðisstarfsfólki. Sumir notendur höfðu upplifað 

neikvætt viðmót í sinn garð frá fagaðilum og öðrum þótti upplýsingaflæði tengt íhlutun ekki 

nægjanlegt. Fagaðilinn þarf að beita fjölbreyttum aðferðum til að tryggja að skjólstæðingurinn 

sé virkur þátttakandi í öllu ferlinu og mynda jákvæðan samstarfsgrundvöll með því að deila 

valdi og vera opinn. Það á ekki eingöngu að stuðla að þátttöku notenda í eigin bataferli heldur 

bjóða þeim að vera með í mati á árangri og þróun geðheilbrigðisþjónustu. Höfundarnir benda 

á að starf fagaðila á þessum vettvangi felist ekki eingöngu í vinnu með einstaklingum heldur 

geti skjólstæðingshugtakið innifalið stærri hópa og samfélagið sjálft. Fagaðilar sem vinna í 

geðheilbrigðiskerfinu ættu að stuðla að auknum skilningi á geðrænum veikindum í 

samfélaginu, auðfáanleika upplýsinga og ýta undir að samfélagið styðji þá sem veikjast. 

Gale og Marshall-Lucette (2012) könnuðu viðhorf geðhjúkrunarfræðinga til 

batahvetjandi þjónustu. Fengnir voru 23 geðhjúkrunarfræðingar sem starfa úti í samfélaginu 

fylltu út spurningalista um trú á eigin getu til að veita batahvetjandi þjónustu. Rannsakendur 

kynntu sér einnig kennslugögn úr námi breskra hjúkrunarfræðinga er varða persónulegan bata 

af geðrænum veikindum. Í ljós kom að hjúkrunarfræðingarnir töldu sig hafa skilning á 

batahugtakinu og getu til að veita þjónustu sem stuðlar að bata. Niðurstöður rannsóknarinnar á 

breskum kennslugögnum benda hinsvegar til þess að hjúkrunarnám veiti ekki nægar 

formlegar upplýsingar né þjálfun tengda persónulegum bata af geðrænum veikindum. 

Rannsakendur nefna sérstaklega þörf fyrir að kennsluskrá innihaldi von, persónulega ábyrgð 

notandans og stuðning sem hjálpar notandanum að ná stjórn á lífi sínu. Ennfremur þarf 

kennsluskráin að fjalla um hvernig fagaðilinn getur stutt notandann til að nálgast tækifæri í 

lífinu, uppfylla markmið, sinna hlutverkum og öðru sem er þýðingarríkt í lífi viðkomandi.  
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Samantekt 

Bati eftir geðræn veikindi er einstaklingsbundið ferli sem felst í því að notandi 

geðheilbrigðiskerfisins tileinkar sér aðferðir sem gera honum mögulegt að takast á við 

álagsvalda daglegs lífs, gefa af sér og sinna því sem skiptir hann máli (Lipczynska, 2011). 

Iðjuþjálfar þurfa að skilja sjónarhorn notandans til þess að gera sér grein fyrir mögulegum 

hindrunum og styrkleikum til þess að geta veitt heildræna þjónustu sem byggir á 

persónulegum þörfum skjólstæðingsins (Donskoy o.fl., 2014). Kerfisbundin greining Leamy 

o.fl. (2011) leiddi í ljós fimm lykilatriði bata; félagsleg tengsl, von um betri framtíð, 

sjálfsmynd, tilgangsríkt líf og valdefling. Bird o.fl. (2014) báru þessi lykilatriði undir 

notendur sem staðfestu réttmæti þeirra. Félagsleg tengsl eru þekktur áhrifavaldur í andlegri 

heilsu einstaklinga þar sem utanaðkomandi stuðningur getur dregið úr áhrifum erfiðra 

aðstæðna og aukið lífsgæði (Fieldhouse og Bannigan, 2014). Einstaklingar sem glíma við 

geðrænan vanda geta fundið fyrir djúpri skömm og haft fordóma fyrir veikindunum og 

sjálfum sér í ofanálag við utanaðkomandi fordóma (Hinshaw, 2007). Eitt lykilatriða bata er 

því endurskilgreining jákvæðrar sjálfsmyndar og að einstaklingurinn yfirstígi fordóma 

(Leamy o.fl., 2011). Notendur lýsa því hvernig erfið reynsla á borð við geðræn veikindi getur 

verið dýrmæt, aukið skilning á aðstæðum annarra og veitt lífi þeirra ákveðinn tilgang 

(Hutchinson og Lovell, 2013). Notendum kemur saman um mikilvægi vonar í bataferlinu 

(Bredski o.fl., 2015; van Gestel-Timmermans o.fl., 2010). Aðspurðir segja notendur það 

hjálplegt að horfa fram á veginn og leggja áherslu á allt hið góða sem framtíðin ber í skauti 

sér (Bredski o.fl., 2015). Leamy o.fl. (2011) segja fimmta og síðasta lykilatriði bata vera 

valdeflingu sem felur í sér persónulega ábyrgð notandans á eigin lífi, að hann sé við 

stjórnvölinn og ráði við aðstæður. Fagaðilar geta ekki framkallað bata fyrir skjólstæðinga sína 

en þeir geta veitt nauðsynlegan stuðning sem byggir á uppbyggjandi, persónulegu sambandi, 

miðlað von og ýtt undir sjálfstæði skjólstæðingsins (Roberts og Boardman, 2014).  
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KAFLI III 

NÝSKÖPUN 

Námskeiðið „Batahvetjandi fagaðili“ 

 Í þessum kafla er nýsköpun verkefnisins kynnt til sögunnar. Nýsköpunin byggir á 

fræðum og rannsóknum um það sem notendur telja að skipti mestu máli til að þeir nái bata af 

geðrænum veikindum. Fræðileg heimildasamantekt reifar fimm lykilatriði í bata og fjallar 

einnig um hlutverk fagaðila í persónulegu bataferli notandans. Í ljós kemur að mikilvægt er að 

byggja á reynslu notenda af þjónustu geðheilbrigðiskerfisins og að fagaðilar aðlagi 

starfsaðferðir sínar samkvæmt því svo vinnubrögð þeirra ýti undir bata. Nýsköpunin er því 

sex vikna námskeið og eftirfylgd í kjölfarið sem ber heitið „Batahvetjandi fagaðili“. 

Námskeiðið er ætlað öllum fagaðilum sem starfa í geðheilbrigðiskerfinu og hafa áhuga á bata 

skjólstæðinga sinna. Námskeiðið „Batahvetjandi fagaðili“ er hugsað sem liður í 

endurmenntun fagmanna og er opið áhugasömum óháð starfsgreinum; til að mynda gætu 

iðjuþjálfar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar og geðlæknar öll setið námskeiðið á sama tíma. 

Efnistök námskeiðsins endurspegla fimm lykilatriði bata úr fræðilegu heimildasamantektinni. 

Leiðbeinandi námskeiðsins er iðjuþjálfi sem hefur kynnt sér fræðin sem námskeiðið byggir á 

og hefur innsýn í sjónarhorn notenda geðheilbrigðiskerfisins. Uppbygging og fyrirkomulag 

námskeiðsins byggir á ýmsum fræðum úr iðjuþjálfanáminu ásamt reynslu höfundar sem 

þátttakandi og leiðbeinandi á fjölda námskeiða í félagsstarfi sínu.  

 Námskeiðið „Batahvetjandi fagaðili“ krefst virkrar þátttöku og byggir á óformlegu 

námi þar sem 10-12 þátttakendur upplifa, skapa og setja sig í spor notenda. Í hverjum tíma 

gefst þátttakendum tækifæri til að fá raunverulega innsýn í reynsluheim notanda þar sem 

notendur gegna hlutverki aðstoðarleiðbeinenda og gefa dæmi af reynslu sem tengist efninu 

hverju sinni. Þátttakendur eru leiddir í gegnum ýmsar æfingar og leiki sem vekja þá til 

umhugsunar um málefnin. Að loknum æfingum er ávallt umræða þar sem hægt er að ræða 
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upplifun og vangaveltur. Námskeiðið er ekki einungis hugsað til að auka skilning fagfólksins 

heldur einnig færa þeim raunveruleg verkfæri sem hægt er að nota í starfi með notendum og 

hugmyndir um aðlagaðar vinnuaðferðir sem ýta undir bata skjólstæðinganna. Þátttakendur 

mæta á námskeiðið einn dag í viku í 5-6 klukkustundir í senn en stunda jafnframt vinnu sína 

meðfram náminu. Í lok hvers tíma fá þátttakendur heimanám sem styður við efni vikunnar og 

krefst þess gjarnan að þátttakendur prófi að nota aðferðirnar í samstarfi sínu með 

skjólstæðingi. Að námskeiðinu loknu eru þátttakendur hvattir til að ákvarða í sameiningu 

hvers konar eftirfylgni þeir óska sér. Þátttakendur gætu til að mynda kosið að hittast einu sinni 

í mánuði ásamt leiðbeinanda til deila reynslu sinni af innleiðingu batahvetjandi starfsaðferða 

og ræða mögulegar áskoranir. Slík eftirfylgni er í boði í allt að sex mánuði í kjölfar 

námskeiðsins sjálfs. 

 Á næstu blaðsíðum gefur að líta nánari útlistun á uppbyggingu og efnistökum hvers 

tíma fyrir sig. Einnig eru markmið tímanna tilgreind ásamt atriðum sem leiðbeinandi þarf að 

hafa hugföst og heimaverkefnum sem styðja efnið. Vísað er í fylgiskjöl sem veita frekari 

útskýringar eftir þörfum. Að endingu er stutt umfjöllun um hvernig hægt er að meta árangur 

nýsköpunarinnar.  
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Mynd 1. Fyrsti tími: inngangur og von 

•Skrifa niður væntingar til námskeiðsins sem verða ræddar aftur í 
síðasta tíma

•Kynna fyrirkomulag námskeiðsins og fyrsta tímans
1. Inngangur

•Ísbrjótur með nafnaleik

•Vinnustaður, starfsreynsla, menntun

•Af hverju koma þeir á námskeiðið?
2. Kynning þátttakenda

•Skrifa niður hugmyndir um bata og jafnvel skjólstæðingana sjálfa

•Umræða þar sem leiðbeinandi spyr spurninga og ögrar núverandi 
hugsun

3. Fyrirfram ákveðnar 
hugmyndir

•Þátttakendur skrifa niður hugmyndir sínar og ræða

4. Styrkleikar notandans

•Heimsókn notanda í um klukkustund

•Umræða í lokin um hvað skiptir máli til að ná bata og skilgreining 
persónulegs bata hvers og eins

5. Batasaga notanda

•Æfing: hvernig getur hugsunarháttur haft áhrif á okkur?

•Æfing: munurinn á því að veita tækifærum athygli í stað hindrana

•Samantekt um jákvæðan hugsunarhátt
6. Jákvæður hugsunarháttur

•Opin umræða um hvað þátttakendur taka með sér eftir daginn

•Helstu atriði dregin saman7. Samantekt um von og bata

Fyrsti tími: inngangur og von

Markmið:
-að þátttakendur kynnist hver öðrum
-að ögra núverandi hugmyndum um bata
- að þátttakendur sjái styrkleika og jákvæðar hliðar 
aðstæðna
- að þátttakendur trúi að bati sé mögulegur og geti frekar 
miðlað von

Til umhugsunar fyrir leiðbeinanda:
-gæta þess að allir taki þátt í umræðunni, skapa aðstæður 
þar sem traust ríkir og fólk þorir að deila
-ögra fullyrðingum og færa rök fyrir öndverðri skoðun til 
að góð umræða skapist, jafnvel þó sú skoðun samræmist 
ekki hugmyndum leiðbeinanda!

Heimaverkefni fyrir næsta tíma:

-lesa, horfa á eða hlusta á að lágmarki eina batasögu notanda
-benda á og skilgreina styrkleika og tækifæri skjólstæðings í samstarfi við hann
-miðla von til skjólstæðings
-ræða við skjólstæðing um hvað felst í bata fyrir honum
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Mynd 2. Annar tími: valdefling 

•Hvernig gekk heimanámið (miðla von, kom eitthvað óvænt í ljós í 
batasögum, hvað felst í bataskilgreiningum skjólstæðinga)

•Kynna fyrirkomulag annars tíma; valdefling
1. Hver er staðan

•Blindandi þrautaganga

•Umræða að þrautinni lokinni; hvernig gekk, hvernig var upplifun 
þátttakenda, hvernig var að vera ekki við stjórnvölinn?

2. Að vera ekki við 
stjórnvölinn

•Þátttakendur mata hvorn annan á skyri, viðtakendur hafa bundið 
fyrir augu og þeir sem mata eiga að mata hratt/seint/draga skeiðina

•Umræða; hvernig var, hvernig er hægt að veita þjónustu af virðingu
3. Valdalaus hlutverkaleikur

•Hópæfing: þátttakendur mynda blindandi útlínur rétthyrnings úr 
bandi og kalla allir sín á milli

•Umræða; á hverja var hlustað, hvernig var ef enginn hlustaði á þig?
4. Að hafa rödd

•Farið yfir valdeflingarpunkta Judi Chamberlin í umræðu (sjá 
fylgiskjal A)

•Myndbrot þar sem notandi segir frá sinni reynslu af valdeflingu
5. Valdeflingarhugtakið

•Hverjar eru mögulegar áskoranir?

•Umræða þar sem leiðbeinandi ögrar ríkjandi viðhorfum

•Vangaveltur þátttakenda, deila ráðum og reynslu
6. Að deila valdi sem fagmaður

•Opin umræða um hvað þátttakendur taka með sér eftir daginn

•Helstu atriði dregin saman7. Samantekt um valdeflingu

Annar tími: valdefling

Markmið:
-að þátttakendur setji sig í spor notenda og upplifi 
valdaójafnvægi, að hafa ekki rödd og að vera ekki við 
stjórnvölinn
-að þátttakendur skilji hvað felst í valdeflingarhugtakinu
-að þátttakendur geri sér grein fyrir nauðsyn þess að deila 
valdi sem fagaðilar

Til umhugsunar fyrir leiðbeinanda:
-gefa góðan tíma til umræðna, þátttakendur læra mest af 
því að upplifa og ræða við hvern annan
-reyna að ýta á þátttakendur í æfingunum án þess að ganga 
of langt, hér er verið að skapa upplifun á eigin skinni sem 
auðveldar fagaðilunum að setja sig í spor skjólstæðinganna

Heimaverkefni fyrir næsta tíma:

-lesa ítarefni um valdeflingarpunkta Judi Chamberlin
-spyrja skjólstæðing um hvað hann vilji vinna með / leggja áherslu á í samstarfinu
-kynna fleiri en tvo vænlega valmöguleika fyrir skjólstæðingi og leyfa honum að velja
-ræða við skjólstæðing um deilingu valds, spyrja um hans upplifun og hvernig hann vilji haga samstarfinu
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Mynd 3. Þriðji tími: tilgangsríkt líf 

•Hvernig gekk heimanámið (valdeflingarpunktar, deila valdi með 
skjólstæðingum, viðbrögð skjólstæðingsins, líðan þátttakenda)

•Kynna fyrirkomulag þriðja tíma; tilgangsríkt líf
1. Hver er staðan

•Þáttakendur teikna hvað fær þau fram úr rúminu/heldur þeim 
gangandi og kynna svo fyrir hverju öðru

•Umræða; sameiginleg atriði, eitthvað óvænt, fjölbreytileiki fólks
2. Tilgangur í lífinu

•Hvað myndu þátttakendur gera við líf sitt óháð peningum og tíma?

•Umræða; til hvers að stefna eitthvert, hvernig líðan, hvernig líf?

•Umræða; hvernig yfirfærum við þetta á starf okkar með notendum?
3. Stórir draumar

•Hver og einn deilir sögu þar sem þeir sigruðust á einhverju erfiðu 
og hvaða jákvæða lærdóm/færni þau öðluðust

•Umræða; er öll reynsla af hinu góða? Getur erfið reynsla verið góð?
4. Dýrmæt reynsla

•Heimsókn notanda í um 30 mínútur; hvað veitir notandanum 
tilgang, saga af erfiðri reynslu sem skilaði honum einhverju

•Opin umræða og spurningar
5. Upplifun notanda

•Þátttakendur skrifa upp hvernig reynsla af geðrænum veikindum 
getur verið styrkleiki

•Umræða; tilgangsríkt líf með geðrænum veikindum?
6. Tilgangsríkt líf notanda

•Opin umræða um hvað þátttakendur taka með sér eftir daginn

•Helstu atriði dregin saman
7. Samantekt um tilgangsríkt 

líf

Þriðji tími: tilgangsríkt líf

Markmið:
-að þátttakendur geri sér grein fyrir fjölbreyttum atriðum 
sem geta veitt fólki tilgang
-að þátttakendur miðli því til skjólstæðinga að hafa 
markmið og stefna að draumum sínum
-að þátttakendur skilji hvernig erfið reynsla af geðrænum 
veikindum geti verið dýrmæt og gagnleg

Til umhugsunar fyrir leiðbeinanda:
-hér er persónulegt efni rætt, þátttakendur verða að virða 
trúnað við hvern annan og treysta að umræðuefni fari ekki 
lengra
-djúpar umræður krefjast notalegs umhverfis, gott væri að 
hafa lágstemmda tónlist, taka hlé þegar þörf krefur, lesa í 
aðstæður og aðlaga aðferð ef þörf krefur

Heimaverkefni fyrir næsta tíma:

-ræða við skjólstæðing um tilgang hans í lífinu og hvað skiptir hann máli
-ræða við skjólstæðing um drauma hans og markmið, setja stefnuna þangað af jákvæðni og með von
-spyrja notanda hvort hann hafi lært eitthvað af geðrænu veikindunum (fer eftir bataferli hvers og eins, kannski þarf 
aðstoð til að nálgast þetta jákvætt en ekki ýta um of á það)
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Mynd 4. Fjórði tími: félagsleg tengsl 

•Hvernig gekk heimanámið (ræða við skjólstæðing um drauma, 
tilgang, markmið, var eitthvað sem kom á óvart?)

•Kynna fyrirkomulag fjórða tíma; félagsleg tengsl
1. Hver er staðan

•Þátttakendur teikna mynd með sér í miðju og fólkið sem skiptir það 
máli í kring, nálægðin endurspeglar tengslin

•Umræða; eru myndirnar svipaðar, hægt að nota í starfi og hvernig?
2. Félagslegt tengslanet

•Kynning á Hlutverkalistanum og hann fylltur út (sjá fylgiskjal B)

•Umræða; tengja hlutverk og félagsleg tengsl, að hafa önnur hlutverk 
en sjúklingshlutverkið, þörf allra fyrir að veita stuðning

3. Hlutverk

•Traustsæfing; þátttakendur leyfa hópnum að halda sér uppi

•Umræða; hvernig er að treysta á stuðning hinna, allir studdu alla

•Reynslusaga notanda af jafningjastuðningi
4. Stuðningur hóps

•Umræða; af hverju veita stuðning? Geta allir gert það?

•Skrifa niður hvernig við leggjum okkar af mörkum til samfélagsins

•Skrifa niður 3 aðila sem við getum stutt og bjóða fram aðstoð okkar
5. Veita stuðning

•Umræða; hvernig er að þiggja stuðning, ólíkt hefðbundnu hlutverki 
okkar sem fagaðilar

•Skrifa nöfn 5 aðila til að hjálpa okkur við að ná markmiðum okkar
6. Þiggja stuðning

•Opin umræða um hvað þátttakendur taka með sér eftir daginn

•Helstu atriði dregin saman
7. Samantekt um félagsleg 

tengsl

Fjórði tími: félagsleg tengsl

Markmið:
-að þátttakendur fái verkfæri til að ræða og vinna með 
félagsleg tengsl með skjólstæðingnum
-að þátttakendur skilji mikilvægi jafningjastuðnings og 
þess að allir hafa þörf til að veita stuðning, ekki eingöngu 
þiggja hann

Til umhugsunar fyrir leiðbeinanda:
-stjórna hraðanum í traustsæfingunni, gæta þess að allir 
upplifi sig örugga
-ögra mögulegum hugmyndum um notendur sem 
þiggjendur stuðnings og fagaðila sem stuðningsaðila

Heimaverkefni fyrir næsta tíma:

-lesa um upplifun notenda af jafningjastuðningi, kynna sér möguleg úrræði og leiðir
-ræða við skjólstæðing um jafningjastuðning, benda á mögulega hópa eða hvernig viðkomandi gæti fengið og/eða veitt 
stuðning
-skrifa stöðuuppfærslu á facebook og biðja um athugasemd hvernig viðkomandi hefur lagt sitt af mörkum til 
samfélagsins eða haft áhrif á líf annarra
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Mynd 5. Fimmti tími: sjálfsmynd 

•Hvernig gekk heimanámið (hvert var framlag þeirra til 
samfélagsins, eitthvað nýtt um jafningjastuðning?)

•Kynna fyrirkomulag fimmta tíma; sjálfsmynd
1. Hver er staðan

•Skrifa niður fyrirfram ákveðnar hugmyndir um notendur

•Klukkustundar rannsóknarvinna, finna mótrök til að afsanna

•Kynna niðurstöðurnar og umræða í kjölfarið
2. Fordómar

•Umræða; uppvöxtur í samfélagi með slíkum fordómum og hvernig 
notandinn getur innbyrt þessi gildi, setja sig í spor notandans

•Notandasaga um fordóma og umræður
3. Fordómar notandans

•Umræða; hefur einhver reynslu af þessu? Hvernig skyldi það vera 
að skilgreina sig sem ákveðna sjúkdómsgreiningu umfram annað?

•Æfing; skrifa niður eigin styrkleika og tækifæri til vaxtar

4. Endurskilgreining 
sjálfsmyndar

•Hugsa upp hrós fyrir hina þátttakendurna, svo æfing þar sem allir 
ganga um herbergið og hrósa hinum

•Umræða; hvað er hrós, hvernig tekurðu við hrósi
5. Hrós

•Hvernig á að gefa endurgjöf; hróssamloka: jákvætt atriði + eitthvað 
til að bæta + jákvætt atriði

•Æfing; gefa endurgjöf og taka við endurgjöf, umræða í lokin
6. Endurgjöf

•Hvernig stuðlum við sem fagaðilar að endurskilgreiningu jákvæðrar 
sjálfsmyndar?

•Opin umræða og samantekt eftir daginn
7. Samantekt um sjálfsmynd

Fimmti tími: sjálfsmynd

Markmið:
-að þátttakendur öðlist aukinn skilning á fordómum 
gagnvart geðrænum veikindum
-að þátttakendur geti hrósað, veitt og tekið við endurgjöf
-að þátttakendur skilji mikilvægi endurskilgreiningar 
sjálfsmyndar og hafi einhver verkfæri til þess

Til umhugsunar fyrir leiðbeinanda:
-gefa góðan tíma til umræðna um fordóma og spyrja 
spurninga til að dýpka svörin
-leggja áherslu á upplifun og vangaveltur svo þátttakendur 
eigi auðveldara með að setja sig í spor notandans

Heimaverkefni fyrir næsta tíma:

-fá 3 aðila sem viðkomandi virðir mikils til að segja hvað hann telur styrkleika og veikleika hjá einstaklingnum
-æfa að gefa endurgjöf með hróssamloku að minnsta kosti 5 sinnum
-biðja skjólstæðing um að skrifa lista með jákvæðum atriðum um sjálfan sig, ræða svo um hvernig honum gekk og hver 
líðanin var. Gefa hrós og uppbyggilega gagnrýni 
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Mynd 6. Sjötti tími: samantekt og lokaáhersluatriði 

•Hvernig gekk heimanámið (gefa endurgjöf, kom eitthvað á óvart, 
gerum við svona í starfi okkar með skjólstæðingum almennt?

•Kynna fyrirkomulag sjötta tíma; samantekt og lokaáhersluatriði
1. Hver er staðan

•Fara yfir fimm lykilatriði bata á nýjan leik

•Umræða; hvað lærðu þátttakendur, hvað situr eftir?2. Efni síðastliðinna tíma

•Teikna mynd af sér sem fagaðilar, með verkfærunum sem þeir búa 
yfir, styrkleikum og veikleikum

•Kynning á myndum og umræða í kjölfarið
3. Við sem fagaðilar

•Hvað gerir batahvetjandi fagaðili? Skrifa upp í sameiningu

•Umræða; hvernig störfum við svona? 

•Notandasaga um batahvetjandi fagaðila
4. Batahvetjandi fagaðili

•Skrifa upp í sameiningu

•Kynna gátlista fagaðilans (sjá fylgiskjal C)

•Umræða þar sem tengt er við raunverulegar starfsaðstæður
5. Helstu aðferðir

•Þátttakendur skrifa sinn eigin vinnuramma og undirrita hann

•Þátttakendur skrifa bréf til sjálfs síns eftir 6 mánuði

•Umræða um framhaldið, hvernig stuðning vilja þátttakendur?
6. Hvað tekur við

•Opin umræða um hvað þátttakendur taka með sér eftir námskeiðið

•Helstu atriði dregin saman

•Afhending útskriftarskírteina með myndatöku

7. Samantekt um batahvetjandi 
fagaðila

Sjötti tími: samantekt og lokaáhersluatriði

Markmið:
-að þátttakendur hafi mynd af styrkleikum sínum og 
veikleikum sem fagaðilar
-að þátttakendur geri sér grein fyrir helstu atriðum 
batahvetjandi starfshátta og hlutverki sínu sem fagaðilar
-að þátttakendur einsetji sér áframhaldandi þróun í 
starfsháttum

Til umhugsunar fyrir leiðbeinanda:
-fá fram skuldbindingu þátttakenda til áframhaldandi vinnu
-blása þeim von í brjósti en að sama skapi þörf til að vera 
gagnrýnir og leitast við að betrumbæta þjónustu sína

Heimaverkefni fyrir endurmat námskeiðsins:

-biðja skjólstæðinga um að fylla út matslista
-hengja upp gátlista fagaðilans
-halda áfram að leita uppi tækifæri til að vaxa sem fagaðili, kynna sér reynslusögu notenda og annað efni
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Mat á árangri nýsköpunarinnar 

Námskeiðinu „Batahvetjandi fagaðili“ er ætlað að auðvelda fagfólki í 

geðheilbrigðiskerfinu að tileinka sér starfsaðferðir sem byggja á ritrýndum heimildum um 

innsýn notenda í eigin bataferli. Fagaðilar sem ljúka námskeiðinu ættu að vera líklegri til að 

stuðla að bata hjá skjólstæðingum sínum og því er við hæfi að meta stöðu bataferlis 

skjólstæðinganna sem þeir vinna með. Matstækið sem verður fyrir valinu ætti að byggja á 

skilgreiningum notenda á batahugtakinu í stað hefðbundins læknisfræðilegs sjónarhorns. Í 

grein Andresen, Caputi og Oades (2006) er talað um vaxandi þörf á matstækjum sem mæla 

persónulegan bata notenda og byggja á upplifun notenda af bataferlinu í stað matstækja sem 

meta sjúkdómseinkenni, sjúkrahúsinnlagnir og önnur atriði sem tengjast frekar 

læknisfræðilegu sjónarhorni á bata. Þau framkvæmdu því rannsókn þar sem þau kynntu sér 

hvaða matstæki eru til sem meta persónulegan bata notenda og útbjuggu að auki sitt eigið 

matstæki sem byggir á fyrri verkum þeirra um ólík stig bataferlisins. Í greininni eru tilgreind 

þrjú matstæki sem meta bata skjólstæðinga; The Recovery Assessment Scale (RAS), The 

Mental Health Recovery Measure (MHRM) og Stages Of Recovery Instrument (STORI). 

The Recovery Assessment Scale 

RAS er sjálfsmatslisti sem var hannaður til að ýta undir samstarf fagaðila og notenda 

geðheilbrigðisþjónustu, styðja við batahvetjandi þjónustu og mæla þau atriði sem varða bata 

skjólstæðinga. Við rannsókn á hagkvæmni matslistans kom í ljós að rúmlega 70% úrtaksins 

átti auðvelt með að fylla út listann og luku matinu á innan við 15 mínútum. Svokölluð Rasch 

greining var framkvæmd til að meta hversu vel niðurstöður matslistans endurspegla þau atriði 

sem honum er ætlað að mæla. Rasch greiningin bendir til þess að matslistinn hafi 

umtalsverðan innri áreiðanleika og sé réttmætur (Hancock, Scanlan, Honey, Bundy og 

O‘Shea, 2015).  
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The Mental Health Recovery Measure 

MRHM er sjálfsmatslisti sem gefur upplýsingar um bataferli skjólstæðingsins og 

skiptir því upp í þrjú stig; yfirstíga hindrun (1), endurheimta það sem var glatað og halda 

áfram (2) og auka lífsgæði (3). Rasch greining var framkvæmd til að meta áreiðanleika og 

réttmæti MRHM matslistans. Matstækið reyndist vera áreiðanlegt og kvarðinn viðeigandi. 

Matstækið er hentugt til að meta stöðu þeirra sem eru í upphafi eða miðju bataferli. Á hinn 

bóginn er þörf á endurbótum á matstækinu til að það henti í samstarfi með skjólstæðingum 

sem eru komnir langt á veg í bataferli sínu (Chang, Ailey, Heller og Chen, 2013). 

Stages Of Recovery Instrument 

Andresen, Caputi og Oades (2006) útbjuggu sjálfsmatslistann STORI sem gefur 

megindlegar niðurstöður um bataferli skjólstæðingsins og skiptir ferlinu í fimm stig. Þau stig 

eru sorg (1), meðvitund (2), undirbúningur (3), enduruppbygging (4) og vöxtur (5). STORI 

matstækið reynist mæla þau hugtök bataferlisins sem því er ætlað að mæla og niðurstöður 

mælinga benda til þess að STORI takist að meta ólík stig bataferlisins. Þörf er á frekari 

rannsóknum með stærra úrtaki til að hægt sé að meta nákvæmlega á hvaða stigi bataferlisins 

viðkomandi er. Rannsakendum tókst einungis að meta þrjú stig bataferlisins með 

áreiðanlegum hætti í stað hinna fimm sem fræðin greina frá. Mögulega geta frekari 

endurbætur á matstækinu náð fram muninum á stigunum en ef til vill er erfitt að endurspegla 

millistig bataferlisins þar sem það er ekki skýr stigsmunur þeirra á milli. STORI er tiltölulega 

nýtt matstæki sem enn er verið að þróa en það byggir á lýsingum notenda á persónulegum 

bata og gefur megindlegar upplýsingar um fimm ólík stig bataferlisins. Þessi atriði gera það 

að verkum að STORI matstækið varð fyrir valinu í mati á árangri nýsköpunarinnar í stað 

annarra matstækja sem meta bata á borð við RAS og MHRM. Sjá má STORI matslistann 

(fylgiskjal D) og leiðbeiningar um fyrirgjöf (fylgiskjal E) í viðaukum þessa verkefnis. 
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Framkvæmd árangursmats 

Höfundur verkefnisins taldi mikilvægt að bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir 

væru notaðar við mat á árangri nýsköpunarinnar. Í kennslubók um aðferðafræði segir að 

megindlegar aðferðir séu hentugar til að útbúa lýsandi niðurstöður um úrtakið og fá fram 

heildarmynd af skjólstæðingahópnum. Eigindlegar aðferðir kanna viðfangsefnið hinsvegar á 

dýptina þar sem rannsóknarsniðið gefur sveigjanleika fyrir ófyrirséðum, mikilvægum atriðum 

og aukinni innsýn í heim viðmælenda. Hægt er að notast við blöndu af megindlegum og 

eigindlegum aðferðum til að njóta styrkleika hvorrar aðferðar fyrir sig (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Í mati á árangri nýsköpunarinnar er STORI matslistinn notaður til að fá fram 

megindleg gögn og opið viðtal tekið við þátttakendur sem gefur eigindlegar upplýsingar. 

Þátttakendur námskeiðsins biðja 4-5 skjólstæðinga sína um að fylla út STORI 

sjálfsmatslistann áður en fagaðilarnir sitja námskeiðið. Fjórum vikum eftir að námskeiðinu 

lýkur biðja þátttakendurnir sömu skjólstæðinga um að fylla út STORI matstækið á nýjan leik. 

Með þessu móti fæst töluleg niðurstaða sem talin er endurspegla stöðu bataferlis notendanna 

og hægt er að bera saman mælingarnar fyrir og eftir námskeiðið. Einnig mun leiðbeinandi 

námskeiðsins taka óformlegt viðtal við hvern þátttakanda um fjórum vikum eftir 

námskeiðslok. Spurningarnar í viðtalinu eru opnar sem gefur þátttakendum færi á að meta 

eigin stöðu sem batahvetjandi fagaðilar. Í viðtalinu eru þátttakendurnir meðal annars spurðir 

hvort þeir telji námskeiðið hafa nýst sér og beðnir um að gefa endurgjöf á námskeiðið að auki.  
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KAFLI IV 

LOKAORÐ 

Túlkun á niðurstöðum 

Tvær rannsóknarspurningar voru kynntar í upphafi ritgerðarinnar og þær hafðar að 

leiðarljósi í gegnum verkefnavinnuna. Spurningarnar voru eftirfarandi: Hvað telja notendur 

geðheilbrigðiskerfisins mikilvægt til að ná bata af geðrænum veikindum? Hvernig geta 

fagaðilar stuðlað að bata hjá skjólstæðingum sínum sem glíma við geðræn veikindi? 

Heimildasamantektin leiddi í ljós að hægt er að ná persónulegum bata af geðrænum 

veikindum í gegnum einstaklingsbundið ferli sem er ólíkt hjá hverjum og einum. Sökum þessa 

er mikilvægt að huga að sjónarhorni notenda af geðheilbrigðisþjónustu til þess að geta veitt 

heildræna þjónustu sem byggir á þörfum og óskum hvers skjólstæðings. Notendur 

geðheilbrigðiskerfisins finna gjarnan fyrir fordómum sökum veikinda sinna, vantar 

upplýsingar og hafa jafnvel upplifað neikvætt viðmót í sinn garð frá fagaðilum (Newman o.fl., 

2015). Svo virðist vera sem vöntun sé á upplýsingum og þjálfun tengdri persónulegum bata af 

geðrænum veikindum í menntun heilbrigðisstarfsfólks (Gale og Marshall-Lucette, 2012). Af 

þessu má sjá skýra þörf fyrir endurmenntun fagfólks í geðheilbrigðiskerfinu þannig að 

starfsaðferðir þeirra stuðli að bata af geðrænum veikindum og komi á móts við raunverulegar 

þarfir skjólstæðinga þeirra. Nýsköpun verkefnisins, námskeiðið „Batahvetjandi fagaðili“, 

byggir á gagnreyndum fræðilegum grunni þar sem þátttakendur öðlast aukinn skilning á 

aðstæðum notenda og því sem skiptir þá máli til að ná bata. Uppbygging námskeiðsins gerir 

það að verkum að fagfólkið getur frekar sett sig í spor skjólstæðinga sinna og unnið með 

valdeflingu að leiðarljósi. Fagaðili sem vinnur samkvæmt valdeflingu veitir skjólstæðingum 

sínum nægar upplýsingar, kemur fram af virðingu og tekur mark á skoðunum þeirra. Ljóst er 

að fagfólk getur ekki framkallað bata fyrir skjólstæðinga sína en starfsaðferðir þeirra geta ýtt 

undir bata (Roberts og Boardman, 2014). Mikilvægt er að starf fagaðila stuðli að bata hjá 
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notendum geðheilbrigðisþjónustu, ekki síst þegar litið er til alls þess fjölda fólks sem glímir 

við geðræn veikindi ár hvert eða allra þeirra sem reikna má með að munu upplifa geðræn 

veikindi á lífsleiðinni (Jón G. Stefánsson og Eiríkur Líndal, 2009; Wittchen o.fl., 2011). 

Áhugavert er að velta fyrir sér mögulegum áhrifum námskeiðs á borð við „Batahvetjandi 

fagaðili“ á geðheilbrigðiskerfið hérlendis. Ef til vill myndu notendur geðheilbrigðis-

þjónustunnar ná fyrr bata ef þeir fá þjónustu við hæfi. Mögulega mætti sjá lækkun tíðni 

sjúkrahúsinnlagna og lægra hlutfall örorku vegna geðrænna veikinda í kjölfar breyttra 

vinnuaðferða fagfólksins. Slíkar niðurstöður myndu skila sér í sparnaði í heilbrigðiskerfinu en 

einnig hafa áhrif á samfélagið í heild. Umtalsverð verðmæti liggja í hverjum einstaklingi sem 

nær bata af geðrænum veikindum og er gert kleift að snúa aftur á vinnumarkað. Þau verðmæti 

felast ekki eingöngu í auknum skattttekjum og meiri lífsgæðum viðkomandi heldur einnig 

breyttu viðhorfi til geðrænna veikinda í samfélaginu. Geri almenningur sér grein fyrir algengi 

geðrænna veikinda og að hægt sé að ná bata í kjölfar þeirra er stór sigur unninn í baráttunni 

við fordóma tengda geðrænum veikindum. Þá myndu þeir sem glíma við geðræn veikindi 

frekar fá stuðning frá nærumhverfi sínu og halda áfram að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu sem tekið er mark á. Slíkur stuðningur getur dregið úr áhrifum krefjandi 

aðstæðna, aukið lífsgæði og haft umtalsverð áhrif á andlega heilsu einstaklinga til hins betra 

(Fieldhouse og Bannigan, 2014). Aðlagaðar starfsaðferðir fagfólks í samræmi við 

skilgreiningu notenda geðheilbrigðiskerfisins á bata gætu með þessu móti ýtt undir bata 

skjólstæðinga, orsakað sparnað í heilbrigðiskerfinu og stuðlað að breyttu samfélagi sem 

styður við þá sem veikjast af geðrænum veikindum.  

 

  



31 
 

Takmarkanir og gildi nýsköpunar 

 Námskeiðið „Batahvetjandi fagaðili“ er hugsað sem krefjandi sex vikna námskeið 

ásamt hálfs árs eftirfylgd fyrir fagfólk geðheilbrigðiskerfisins óháð starfsgreinum. 

Þátttakendur námskeiðsins þurfa að vera tilbúnir til að horfa í eigin barm, svara erfiðum 

spurningum, setja sig í spor notenda og mögulega breyta starfsaðferðum sínum í kjölfarið. 

Slík vinna tekur talsvert á og gæti tekið tíma. Með þetta í huga væri ef til vill betra ef 

námskeiðið væri lengra, jafnvel hluti af framhaldsmenntun fagfólks eða diplómanám á vegum 

háskóla. Árangur nýsköpunarinnar er meðal annars metinn með sjálfsmatslistanum STORI 

sem skjólstæðingar fagaðilanna fylla út fyrir og eftir námskeiðið. Ólíklegt er að mikill munur 

sé á niðurstöðum skjólstæðinganna á svo stuttu tímabili, sér í lagi þar sem ljóst er að bataferli 

eru fjölbreytileg og geta tekið talsverðan tíma. Þrátt fyrir ofangreindar takmarkanir má segja 

að nýsköpunin hafi talsvert gildi fyrir starfsstéttir geðheilbrigðiskerfisins. Námskeiðið byggir 

á sjónarhorni notenda af geðheilbrigðisþjónustu og stuðlar að auknum skilningi meðal 

fagfólks. Fagaðilarnir fá tækifæri til að setja sig í spor skjólstæðinga sinna og vinna með 

lykilatriði bata. Þátttakendur fá verkfæri, matstæki og ítarefni til að auðvelda þeim innleiðingu 

batahvetjandi vinnuaðferða. Námskeiðið hefur þann kost að auki að vera þverfaglegt og því fá 

ólíkar starfsstéttir tækifæri til að ræða sín á milli, deila reynslu og aðlaga vinnuaðferðir í 

samræmi við það sem talið er stuðla að bata.  

 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

 Áhugavert væri að halda áfram með málefnið og gera rannsókn þar sem námskeiðinu 

„Batahvetjandi fagaðili“ er hrint í framkvæmd og árangur þess metinn. Einnig væri 

forvitnilegt að þýða STORI matslistann á íslensku og meta því næst réttmæti og áreiðanleika 

þýðingarinnar. STORI matslistinn byggir á fræðum um að bataferli notenda 

geðheilbrigðiskerfisins megi skipta niður í fimm þrep. Gaman væri að kanna þessa tilgátu 
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frekar og jafnvel tengja við önnur fræði á borð við þverkenningarlega líkanið um 

hegðunarbreytingu (e. The Transtheoretical Model of Behavior Change). Að endingu vakna 

upp vangaveltur hjá höfundi um að virkja notendur geðheilbrigðiskerfisins sem 

meðrannsakendur í rannsóknarvinnu tengdri geðheilbrigðisþjónustu. Slík vinnubrögð myndu 

sammælast hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar og valdeflingar. Með þessu móti 

gætu notendur deilt ómetanlegri reynslu sinni og innsýn á geðheilbrigðismálum og haft 

raunveruleg áhrif í innleiðingu breyttrar þjónustu.  
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Fylgiskjal A 

 Vinnuskilgreining valdeflingar eftir Judi Chamberlin (2004),  

aðlöguð þýðing Bjargar Torfadóttur (e.d) 

 

Valdefling felur í sér: 

1. Að hafa vald til að taka ákvarðanir. 

2. Að hafa aðgang að upplýsingum og úrræðum. 

3. Að hafa næga valkosti (ekki bara já/nei, annað hvort/eða). 

4. Að efla ákveðni 

5. Að vekja væntingar um að einstaklingurinn geti haft áhrif (að vera vongóður). 

6. Að læra að hugsa á gagnrýninn hátt, að komast upp úr hjólförunum, að sjá hluti á 

annan hátt, til dæmis: 

a. Að læra að endurskilgreina hver við erum (að tala með eigin rödd). 

b. Að læra að endurskilgreina hvað við getum gert. 

c. Að læra að endurskilgreina sambönd okkar við stofnanir. 

7. Að læra um reiði og láta hana í ljósi. 

8. Að finnast maður ekki vera einn, finnast maður vera hluti af hópi. 

9. Að skilja að fólk hefur réttindi. 

10. Að hafa áhrif á breytingar í eigin lífi og eigin samfélagi. 

11. Að tileinka sér nýja hæfileika sem einstaklingurinn telur mikilvæga (t.d. í 

samskiptum). 

12. Að breyta skynjun annarra á eigin hæfni og getu til athafna. 

13. Að koma út úr skápnum. 

14. Að einstaklingurinn stuðli sjálfur að viðvarandi þroska og breytingum. 

15. Að efla jákvæða sjálfsmynd og vinna bug á fordómum.  
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Fylgiskjal B  

Hlutverkalistinn 

 

HLUTVERKALISTINN   

NAFN:______________________________________ALDUR:___________ DAGS.:_____________  

KYN: KARL    KONA        ERTU Á EFTIRLAUNUM?   JÁ     NEI  

HJÚSKAPARSTAÐA: EINHLEYP(UR)  Í SAMBÚÐ  GIFT(UR)  FRÁSKILIN(N)  EKKJA/EKKILL  

Tilgangurinn með því að fylla út þennan spurningalista er að átta sig á þeim megin hlutverkum sem þú 

gegnir í lífinu. Listinn, sem er í tveimur hlutum, gerir grein fyrir 10 hlutverkum og skilgreinir þau hvert 

fyrir sig.  
  

FYRRI HLUTI  

Lestu vel lýsinguna á hverju hlutverki. Merktu síðan í viðeigandi reit eftir því hvort þú hefur gegnt þessu 

hlutverki, gegnir því nú eða reiknar með að gegna því í framtíðinni. Þú getur þurft að merkja í fleiri en 

einn reit fyrir hvert hlutverk t.d. ef þú varst þátttakandi í félagsstarfi áður fyrr, ert það ekki núna, en 

reiknar með að verða það aftur, þá merkir þú bæði í fremsta og aftasta dálkinn.  
  

HLUTVERK  FORTÍÐ  NÚTÍÐ  FRAMTÍÐ 

NEMANDI  
Sá sem stundar nám, getur verið fullt nám eða hlutanám.  

    

STARFSMAÐUR  
Sá sem stundar launaða vinnu, getur verið fullt starf eða hlutastarf.  

    

SJÁLFBOÐALIÐI  
Sá sem gefur þjónustu sína a.m.k. einu sinni í viku (t.d. heilbrigðisstofnun, skóla, 

samfélagi eða stjórnmálaflokki).  

  
 

 

UMSJÁRAÐILI  
Sá sem er ábyrgur fyrir umönnun einhvers a.m.k. einu sinni í viku (t.d. barns, 

maka, ættingja eða vinar).  

  
  

ÞÁTTTAKANDI Í HEIMILISHALDI  
Sá sem er ábyrgur fyrir og heldur utan um ákveðna þætti í rekstri heimilis a.m.k. 

einu sinni í viku (t.d. þrif, garðvinnu, viðhald, eldamennsku eða innkaup).  

  
  

VINUR  
Sá sem ver tíma sínum eða gerir eitthvað sameiginlegt með vini a.m.k. einu 

sinni í viku. 

 
  

FJÖLSKYLDUMEÐLIMUR  
Sá sem ver tíma sínum eða gerir eitthvað með einhverjum úr fjölskyldunni a.m.k. 

einu sinni í viku (t.d. barni, maka eða foreldri).  

    

ÞÁTTTAKANDI Í TRÚARSTARFI  
Sá sem tekur þátt í hópastarfi eða athöfn undir merkjum trúfélags a.m.k. einu sinni 

í viku (bænagjörð undanþegin). 

   

ÞÁTTTAKANDI Í TÓMSTUNDASTARFI  
Sá sem stundar áhugamál sitt a.m.k. einu sinni í viku (t.d. handíðar, myndlist, 

tónlist, íþróttir, leiklist eða klúbbastarf).  
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ÞÁTTTAKANDI Í FÉLAGSSTARFI  
Sá sem er virkur meðlimur í starfi félags eða samtaka a.m.k. einu sinni í viku 

(t.d. Félagi forræðislausra foreldra, kvenfélags, Zonta eða Lions). 

   

ANNAÐ HLUTVERK => HVAÐ? ________________________  
Eitthvert hlutverk, sem ekki er á þessum lista og þú hefur gegnt, gegnir núna 

eða reiknar með að gegna í framtíðinni, a.m.k. einu sinni í viku.  

   

 

SEINNI HLUTI  

Þetta er listi yfir sömu hlutverk og í fyrri hlutanum. Merktu fyrir hvert hlutverk í þann reit sem lýsir best hversu 

þýðingarmikið eða mikilvægt þetta hlutverk er fyrir þig. Merktu við öll hlutverkin, jafnvel þó þú hafir aldrei gegnt 

sumum þeirra og reiknir ekki með að gegna þeim í framtíðinni  
  

HLUTVERK  Hefur 

enga 

þýðingu  

Hefur 

þýðingu 
Hefur 

mikla 

þýðingu  

NEMANDI  
Sá sem stundar nám, getur verið fullt nám eða hlutanám.  

    

STARFSMAÐUR  
Sá sem stundar launaða vinnu, getur verið fullt starf eða hlutastarf.  

    

SJÁLFBOÐALIÐI  
Sá sem gefur þjónustu sína a.m.k. einu sinni í viku (t.d. heilbrigðisstofnun, skóla, 

samfélagi eða stjórnmálaflokki).  

    

UMSJÁRAÐILI  
Sá sem er ábyrgur fyrir umönnun einhvers a.m.k. einu sinni í viku (t.d. barns, 

maka, ættingja eða vinar).  

   
 

ÞÁTTTAKANDI Í HEIMILISHALDI  
Sá sem er ábyrgur fyrir og heldur utan um ákveðna þætti í rekstri heimilis 

a.m.k. einu sinni í viku (t.d. þrif, garðvinnu, viðhald, eldamennsku eða 

innkaup).  

  
 

 

VINUR  
Sá sem ver tíma sínum eða gerir eitthvað sameiginlegt með vini a.m.k. einu 

sinni í viku. 

  
 

FJÖLSKYLDUMEÐLIMUR  
Sá sem ver tíma sínum eða gerir eitthvað með einhverjum úr fjölskyldunni 

a.m.k. einu sinni í viku (t.d. barni, maka eða foreldri).  

    

ÞÁTTTAKANDI Í TRÚARSTARFI  
Sá sem tekur þátt í hópastarfi eða athöfn undir merkjum trúfélags a.m.k. einu 

sinni í viku (bænagjörð undanþegin). 

   

ÞÁTTTAKANDI Í TÓMSTUNDASTARFI  
Sá sem stundar áhugamál sitt a.m.k. einu sinni í viku (t.d. handíðar, myndlist, 

tónlist, íþróttir, leiklist eða klúbbastarf).  

    

ÞÁTTTAKANDI Í FÉLAGSSTARFI  
Sá sem er virkur meðlimur í starfi félags eða samtaka a.m.k. einu sinni í viku 

(t.d. Félagi forræðislausra foreldra, kvenfélags, Zonta eða Lions). 

   

ANNAÐ HLUTVERK => HVAÐ? ________________________  
Eitthvert hlutverk, sem ekki er á þessum lista og þú hefur gegnt, gegnir núna 

eða reiknar með að gegna í framtíðinni, a.m.k. einu sinni í viku.  

   

Frances Oakley, MS, OTR/L, U.S: Einkaleyfi 1981 og listi endurskoðaður 1984. Government Printing OFFICE: 1985-526- 
620:30339  
Þýtt með leyfi höfundar af Kristjönu Fenger, Guðrúnu Pálmadóttur og Sigríði Jónsdóttur 1993. Endurbætt 2006.  
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Fylgiskjal C 

Gátlisti batahvetjandi fagaðila skv. Shepherd, Boardman og Slade (2008) 

 

Gátlisti batahvetjandi fagaðila 

Notaðu tækifærið til að spyrja sjálfa/n þig í lok hvers tíma með skjólstæðingi að eftirfarandi: 

1. Hjálpaði ég skjólstæðingnum að nefna og forgangsraða eigin batamarkmiðum (ekki 

markmið fagaðilans)? 

2. Sýndi ég að ég hef trú á að styrkleikar skjólstæðingsins komi að góðum notum til að 

ná markmiðum hans? 

3. Gaf ég dæmi úr eigin reynslubanka eða af reynslu annarra notenda sem gætu veitt 

innblástur og miðlað von? 

4. Viðurkenndi ég að framtíðin er óráðin og að bataferlið felur ekki eingöngu í sér 

eintómar framfarir? Hélt ég áfram að veita stuðning, miðla von og jákvæðri nálgun 

þrátt fyrir tímabundna afturför? 

5. Hvatti ég skjólstæðinginn til að vera við stjórnvölinn og taka ábyrgð á eigin 

veikindum (með því að miðla upplýsingum, renna stoðum undir núverandi bjargráð og 

svo framvegis)? 

6. Hlustaði ég á hvers skjólstæðingurinn óskar í samstarfinu (kýs hann til dæmis hugræna 

atferlismeðferð, óhefðbundnar lækningar, gerð krísuáætlunar)? Sýndi ég að ég hlustaði 

á hann? 

7. Endurspeglaði hegðun mín virðingu fyrir skjólstæðingnum og vilja minn til að deila 

valdi í þessu samstarfi? 

8. Gaf ég til kynna að ég væri tilbúin/n til að leggja á mig aukavinnu til að aðstoða 

skjólstæðinginn við að ná markmiðum sínum? 
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9. Hlustaði ég eftir markmiðum skjólstæðingsins sem færa hann úr hefðbundnu 

sjúklingshlutverki og gera honum kleift að vera til staðar fyrir aðra? 

10. Nefndi ég úrræði utan geðheilbrigðiskerfisins sem geta stutt skjólstæðinginn til að ná 

markmiðum sínum – til dæmis vinir, tengslanet, samtök?  
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Fylgiskjal D 

 STORI matslistinn 

 

STORI  

  
  

The following questionnaire asks about how you feel about your 

life and yourself since the illness. Some of the questions are about 

times when you don’t feel so good. Others ask about times when 

you feel pretty good about life.  
  

If you find some of the questions upsetting, and you need to talk to 

someone – please take a break and talk to a friend or support person.  
  

--------------------------------------------------------------------------------  

  

  

The questions are in groups of five.   

Read all five questions in a group, and then answer those 

five questions. Circle the number from 0 to 5 to show how 

much each statement is true of you now.  

Then move on to the next group.  
  

When you choose your answer, think about how you feel now, not how 

you have felt some time in the past.  For example:  
  

Q.43 says “I am beginning to learn about mental illness and how I can 

help myself.” Q.44 says “I now feel reasonably confident about 

managing the illness.”  
  

If you are now fairly confident about managing the illness, you would 

give a higher score to Q.44 than you would to Q.43, which says you 

are just beginning to learn.  

  

--------------------------------------------------------------------------------  

  

  

The questions are about how you feel about your life on 

the whole these days.  

Try not to let things that might be affecting your mood 

just at the moment affect your answers.  
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 S T O R I  

  

  

Read all 5 questions in Group 1, then answer those five questions.  

Circle the number from 0 to 5 that shows how much each statement is 

true of you now. Then move on to Group 2, and so on.  
  

When you choose your answer, think about how you feel now, not how you have 

felt in the past.  

 
Not at all                                        Completely    

 
 
 Group 1

  
true now                                             true now    

1  
I don’t think people with a mental illness can get 

better.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

2  
I’ve only recently found out that people with a 

mental illness can get better.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

3  
I am starting to learn how I can help myself get 

better.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

4  
I am working hard at staying well, and it will be 

worth it in the long run.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

5  
I have a sense of “inner peace” about life with the 

illness now.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

                

 
Not at all                                        Completely    

   Group 2  
true now                                             true now    

6  I feel my life has been ruined by this illness.  
 

0  
 

1  
 

2  3  
 

4  
 

5  

7  
I’m just starting to realise my life doesn’t have to 

be awful forever.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

8  
I have recently started to learn from people who are 

living well in spite of serious illness.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

9  
I’m starting to feel fairly confident about getting 

my life back on track.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

10  
My life is really good now, and the future looks 

bright.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  
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Not at all                                        Completely    

 
  Group 3  

true now                                             true now    

11  I feel like I’m nothing but a sick person now.  0  1  2  3  4  5  

12  
Because others believe in me, I’ve just started to 

think maybe I can get better.   
0  1  2  3  4  5  

13  
I am just beginning to realise that illness doesn’t 

change who I am as a person.  
0  1  2  3  4  5  

14  
I am now beginning to accept the illness as part of 

the whole person that is me.   
0  1  2  3  4  5  

15  I am happy with who I am as a person.  0  1  2  3  4  5  

                

  

Not at all                                        Completely    

   Group 4  
true now                                             true now    

16  I feel as though I don’t know who I am any more.  
 

0   1  
 

2  3  
 

4  
 

5  

17  
I have recently begun to recognise a part of me that 

is not affected by the illness.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

18  
I am just starting to realise that I can still be a 

valuable person.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

19  
I am learning new things about myself as I work 

towards recovery.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

20  
I think that working to overcome the illness has 

made me a better person.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

                

 
Not at all                                        Completely    

   Group 5  
true now                                             true now    

21  I’ll never be the person I thought I would be.  
 

0  
 

1  
 

2  3   4   5  

22  
I’ve just begun to accept the illness as part of my 

life I’ll have to learn to live with.  
 0   1  

 
2  3   4  

 
5  

23  
I am starting to figure out what I am good at and 

what my weaknesses are.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

24  
I’m starting to feel that I am making a valuable 

contribution to life.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

25  
I am accomplishing worthwhile and satisfying 

things in my life.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  
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Not at all                                        Completely    

 
  Group 6  

true now                                             true now    

26  I am angry that this had to happen to me.  
 

0  
 

1  
 

2  3  
 

4  
 

5  

27  
I’m just starting to wonder if some good could 

come out of this.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

28  
I am starting to think about what my special 

qualities are.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

29  
In having to deal with illness, I am learning a lot 

about life.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

30  
In overcoming the illness I have gained new values 

in life.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

   

 

Not at all                                        Completely    

   Group 7  
true now                                             true now    

31  My life seems completely pointless now.  
 

0  
 

1  
 

2  3  
 

4  
 

5  

32  
I’m just starting to think maybe I can do 

something with my life.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

33  
I am trying to think of ways I might be able to 

contribute in life.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

34  
These days I am working on some things in life that 

are personally important to me.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

35  
I am working on important projects that give me a 

sense of purpose in life.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

            

 
Not at all                                        Completely    

   Group 8  
true now                                             true now    

36  I can’t do anything about my situation.  
 

0  
 

1  
 

2  3  
 

4  
 

5  

37  
I’m starting to think I could do something to help 

myself.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

38  
I am starting to feel more confident about learning 

to live with the illness.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

39  
Sometimes there are setbacks, but I come back and 

keep trying.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

40  I look forward to facing new challenges in life.   
 

0  
 

1  
 

2  3  
 

4  
 

5  
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Not at all                                        Completely    

 
  Group 9  

true now                                             true now    

41  Others know better than I do what’s good for me.  
 

0  
 

1  
 

2  3  
 

4  
 

5  

42  
I want to start learning how to look after myself 

properly.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

43  
I am beginning to learn about mental illness and 

how I can help myself.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

44  
I now feel reasonably confident about managing 

the illness.  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

45  I can manage the illness well now.   
 

0  
 

1  
 

2  3  
 

4  
 

5  

                

 
Not at all                                        Completely    

   Group 10  
true now                                             true now    

46  I don’t seem to have any control over my life now.  
 

0  
 

1  
 

2  3  
 

4  
 

5  

47  
I want to start learning how to cope with the 

illness.   

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

48  
I am just starting to work towards getting my life 

back on track  

 
0  

 
1  

 
2  3  

 
4  

 
5  

49  
I am beginning to feel responsible for my own life.   

0  
 

1  
 

2  3  
 

4  
 

5  

50  I am in control of my own life.  
 

0  
 

1  
 

2  3  
 

4  
 

5  

                

 
  

  

  

Thank you for completing the “STORI” 

  

  

For more information about the STORI, please visit our website 

http://socialsciences.uow.edu.au/iimh/stori/index.html   
  

Reference: Andresen R, Caputi P and Oades L (2006). The Stages of Recovery Instrument: 

Development of a measure of recovery from serious mental illness. Australian and New Zealand 

Journal of Psychiatry 2006; 40:972-980  
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Fylgiskjal E 

 Fyrirgjöf STORI matslistans 

 

Scoring the Stages of Recovery Instrument (STORI)  

  

  

Structure of the STORI  

  

The STORI consists of 50 items, presented in 10 groups of five.  

Each group represents one of the four process components of recovery (see Andresen et al, 2003):  

- Hope   

- Identity  

- Meaning  

- Responsibility   

  

There is more than one group for each process - either 2 or 3 groups depending on the process.  

  

Individual items within each group represent the stage of recovery.   

  

The 1st item in each group represents a process (e.g. ‘Hope’) at Stage 1 (Moratorium),   

The 2nd item represents this process at …………………............Stage 2 (Awareness)  

The 3rd item represents this process at ………….........................Stage 3 (Preparation),   

The 4th item represents this process at ………………………….Stage 4 

(Rebuilding) The 5th item represents this process at ………………………….Stage 

5 (Growth) etc.  

  

Scoring  

  

Totalling the first items of all the groups, gives a Stage 1 subscale score; the second items in the 

groups total a Stage 2 subscale score, etc. That is:  

  

Items 1, 6, 11, through to item 46 = Stage 1 subscale  

Items 2, 7, 12, ………….item 47  = Stage 2 subscale 

Items 3, 8, 13,…………..item 48  = Stage 3 subscale 

Items 4, 9, 14,….……….item 49  = Stage 2 subscale  

Items 5, 10, 15,….……...item 50  = Stage 5 subscale  

  

In our research, we took the Stage with the highest total to be the person’s stage of recovery. Where 

the highest score was equal for two stages, we took the “highest” stage.  

  

Note:  

There is no “Total” score. The way the items are constructed does not allow for a “Total” by summing 

all the items from the different stages.  

Similarly, the process components are not scored individually (i.e. there is no total “Hope” score).   

Nor is there a “Stage” score for individual process components (i.e. no “Stage 1 Hope”), as there are 

insufficient items in each cell to give a reliable total.  
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Alternative Interpretation Method   

To render the STORI more sensitive to change, it may be possible to look at change in individual 

Stage subscale scores, rather than simply movement from one Stage to another. For example, an 

individual may improve on “Stage 4” scores, but their highest score may not yet have moved to “Stage 

5”.  

  

This method has not been used by the researchers, but we think it would be a more sensitive measure 

of change and a fruitful line of enquiry.  

  

  

Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L. (2006). The Stages of Recovery Instrument: Development of a measure of 

recovery from serious mental illness. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 40, 972-980.   
Andresen, R., Oades, L., & Caputi, P. (2003). The experience of recovery from schizophrenia: towards an 

empiricallyvalidated stage model. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 586–594.  

 




