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Oversikt over prosjektet

Forprosjekt og utvikling av prosjektplan 2016

Frikjøp av to tilsette i Karmøy kommune 20% i to år april 
2017-april 2019

To personar 20% stilling tilsett i FOUSAM oktober 2017-
april 2020

Finansiering:

Extrastiftinga: 1,57 millioner over 3 år + 

HVL: 20% stilling til prosjektet

Karmøy: Kurslokaler, mat, transport +++



Kurstype A –
Mitt liv, mine valg
Fokus på eigen recoveryprosess

10 kursdagar over 5 veker

Basert på CHIME-elementa

Gjennomført 3 kurs i Karmøy kommune

Kommunen har planar for vidareføring

Planar i Haugesund kommune  

Vidare til andre kommunar ??



Erfaringar med kurs A i Karmøy
Rekruttering

Organisering 

Innhold i kurset - CHIME 

Gruppedynamikken – «gruppekulturen»

Kva skjer med gruppa 

Recovery-prosessen

Rolla som kursleiar - deltakar



Tilbakemeldingar frå deltakarar
Skjema dag 1 og dag 10

Fokusgrupper dag 10



Kurstype B – Det levde livet 
– din erfaring er verdifull!

Utdanningsopplegg for personar som vil vera til 
hjelp for andre

Pilotkurs no – 7 dagar på skulen – 6dagar i praksis

Undervising basert på CHIME

Refleksjonsgrupper

«Tree of life»

«Oppmerksomt nærvær» 

Fokusgrupper – vidareutvikling av kurs – og 
kunnskapsutvikling om korleis møte med andre 
med eigen erfaring



Kjennetegn på Recovery College
Co-delivered – co-produced – co-facilitated

Perkins et al 2012; McGregor et al 2014: 
1. Planlegging av kurs og gjennomføring av undervisning skal
gjøres i et likeverdig samarbeid (co-production) mellom     
profesjonelle og brukere.

2. Kursene skal organiseres som skoletilbud der deltakerne er    
studenter.

3. Skoletilbudet må være recovery-orientert på alle mulige plan og gi håp, kontroll og muligheter for 
den enkelte.

Oversatt av Tor Bruvik Pettersen



Kjennetegn Recovery College
4. Det må etableres en base for virksomheten, men 
kursene kan gjennomføres på ulike steder om det er 
hensiktsmessig.

5. Kursene skal være åpne for alle, og det må etableres 
innsøkningsrutiner.

6. Det skal være tilbud om en personlig kontaktperson/ 
veileder for de som ønsker det.

7. Undervisningstilbudet skal ikke være substitutt for 
behandling.

8. Undervisningstilbudet skal ikke være substitutt for 
andre studier men heller være et steg på veien med 
fokus på progresjon.

Oversatt av Tor Bruvik Pettersen


