
    
 

Nettstøtte for 

recovery og 

samarbeid innen  

psykisk helse 

Brukerens eget verktøy  

–  i samarbeid med helsepersonell 



Hva er ReConnect? 

• Brukerens nettbaserte støtteverktøy i samarbeid 
med helsepersonell 

• Utviklet i utstrakt samarbeid med brukere, 
helsepersonell, IT-utviklere og forskere 

• Et supplement til de som er i etablert  behandling 

• Uavhengig av diagnoser 

• En løsning for sikker kommunikasjon mellom 
bruker og helsepersonell 

 

 



Kan ReConnect gjøre en forskjell? 

• Støtte til brukerens bedringsprosess 

• Bruke egne styrker og ressurser 

• Få sosial støtte i forum med andre brukere 

• Få oversikt og se sammenheng ift egen helse 

• Støtte til samarbeid og aktiv deltagelse med 
helsepersonell 

• Kontinuitet og tilgjengelighet til helsepersonell 

• En ny og spennede måte å jobbe på for både 
brukere og helsepersonell 

 
 



Forskningen i ReConnect 

• ReConnect prøves ut i Asker kommune og Balsfjord 
kommune med tilhørende DPS og sykehus 

• Basert på tilbakemeldinger fra utprøvingen vil vi 
videreutvikle ReConnect  

• Hvordan verktøyet brukes og hvilken betydning det kan 
ha for samarbeid og recovery vil være fokus i 
forskningen som er et handlingsorientert 
forskningssamarbeid 

• Godkjent av Regional etisk komitè (REK) og 
Personvernombudet 

• Mål om å rekruttere 20 brukere sammen med deres 
helsepersonell i hhv. Asker og Balsfjord før sommeren 



Hvem kan delta? 

• Brukere og helsepersonell innen psykisk helse 

– Asker kommune og/eller Asker distriktspsykiatriske senter 
(DPS), Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken HF eller 

– Balsfjord kommune og/eller Psykiatrisk senter for Tromsø 
og omegn (PSTO), Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Bruker har mottatt psykiske helsetjenester i minst seks 
måneder forut for deltagelse i studien og det er rimelig å anta 
at oppfølgingen varer i ytterligere seks måneder frem i tid 

• Minst en bruker og en hjelper må delta sammen 

• Deltagere har tilgang til internett og har egen BankID, BuyPass 
eller Commfides - for sikker innlogging 

• Bruker er over 18 år 

 



Hvordan rekruttere deltagere?  

• Deltagere rekrutteres til deltagelse via: 

Mail, informasjonsmøter og møteplasser lokalt,  
brukerorganisasjoner og Facebook.  
Informasjonsbrosjyre legges ut på aktuelle steder 

• Brukere  som ønsker å delta, kan spørre 
helsepersonell om de kan delta sammen  

• Helsepersonell oppfordres til å rekruttere brukere 
 

 

 



Hva innebærer deltagelse? 

• Både bruker og helsepersonell må ønske å 
prøve ut ReConnect sammen i seks måneder 

• Oppstart før sommeren 

• Anbefalt opplæring ca tre timer 

• Invitasjon til deltagelse på ReConnect-kafé  

• Invitasjon til deltagelse i intervju i gruppe 

• Frivillig deltagelse – mulighet for å trekke seg 

• Mer informasjon om studien i 
informasjonsskriv på www.reconnect.no  

 

 

 

http://www.reconnect.no/


Opplæring 

• Opplæring ledes av Lillian og Marianne fra Senter 
for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning  

• Gruppeopplæring med brukere og helsepersonell 
sammen 

• Mulighet for individuell opplæring 

• Fleksibilitet vedr. behov for mer opplæring 

• Tid og sted annonseres på www.reconnect.no  og  

 

http://www.reconnect.no/


Interessert i deltagelse?  
• Registrering for deltagelse på www.reconnect.no  (krever 

BankID, Buypass eller Commfides) 

 

• Fyll ut:     
 - samtykke 

 -  tilgangsskjema med personalia og kontaktinformasjon 

 -  spørreskjema: 

 - For brukere: om tjenestebruk og opplevd helse 

 - For helsepersonell: om utdanning og arbeidserfaring 

 

• Du kan delta på opplæring før du registrerer deg som 
deltager 

 

 

 

http://www.reconnect.no/


www.reconnect.no 



Viktige datoer 

 

• 11.mai: reconnect.no åpner for registrering 

• 26.mai: ReConnect åpnes for å tas i bruk 

 

• Opplæring 

– Balsfjord 11. og 12. mai, flere datoer kommer 

– Asker f.o.m. 26.mai – nærmere datoer kommer 



Ulike moduler i ReConnect 

 Hva er viktig i livet mitt 
 Min Status 

• Livsområder 
• Mitt nettverk 
• Medisiner   
• Hjelpere 
• Pårørende 
• Eksterne hjelpere 

 Meldinger 
 Mine mål 

 

 Øvelser 
 Kriseplan 
 Forum med andre 

brukere 
 Dagbok 
 Registreringer 
 Godt å vite-tekster 
 Lenker 

 

 



Senter for pasientmedvirkning og 
samhandlingsforskning 











Bruk og erfaring med medisiner 













Registreringer 











Behandler grensesnittet 

 
 
 





 



Spørsmål vedr. deltagelse? 

Ta gjerne kontakt: 

 
• Monica Strand, stipendiat, mobil 934 52 201 

 monica.strand@rr-research.no  

 

• Lillian Sofie Eng, erfaringskonsulent, mobil 904 18 945 

  lillian.sofie.eng@rr-research.no 
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Mer informasjon: 

www.reconnect.no 
 

ReConnect – Nettbasert 

verktøy for recovery 

og samarbeid 

ReConnect er utviklet med støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. 
Forskningsrådet har bidratt med forskningsmidler. 

http://www.reconnect.no/


Håper DU blir med videre på 

utprøvingen av ReConnect! 


