
Recovery og medforskning

Morten A. Brodahl
Erfaringskonsulent/medforsker



https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy1838gZvMAhXpbZoKHZqJBecQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/user/Dobbeltdiagnose&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNGlUXvKG8f2cmfj9DL6DFvq08oXUg&ust=1461166077746435


Recovery

• Chime-modellen



Recovery

Recovery

Tilhørighet

Empowerment

Mening

Håp

Identitet



The Humpty Dumpty Principle

trauma

SA             culture    

Culture            trauma

Addiction

mental illness

Life/Recovery Treatment

physical health

Where are strengths and 
resources? Where is hope?



• Is my fatigue due to depression, to an iron deficiency, or perhaps 
to both? Is my edginess due to cravings for cocaine, to a 
generalized anxiety disorder, or to my fearful anticipation of a 
needed physical exam in which I will be touched by a stranger; an 
experience which in the past has brought up memories of 
previous sexual abuse?

– From the person’s perspective, all of these issues are inter-
twined and are not so easily distinguished from one another

.

-Larry Davidson





….Dette er et av de viktigste paradokser ved recovery: 
Gjennom å akseptere hva vi ikke kan gjøre eller være, så 
begynner vi å oppdage hva vi kan være og hva vi kan gjøre. 
Derfor er recovery en prosess. Det er en måte å leve på. 
Det er en holdning og en tilnærmingsmåte til de daglige 
utfordringer… Pat Deegan





Recovery in the bin



Recovery in the bin

• This User Led group is for MH Survivors and 
Supporters who are fed up with the way 
colonised ‘recovery’ is being used to discipline 
and control those who are trying to find a place 
in the world, to live as they wish, trying to deal 
with the very real mental distress they encounter 
on a daily basis. We believe in human rights and 
social justice!



Recovery in the bin

• We want a robust ‘Social Model of Madness, 
Distress & Confusion’, from the left of politics, 
placing mental health within the context of the 
wider class struggle.

• We consider “UnRecovered” is as valid and 
legitimate as “Recovered”, and we accept and 
respect the political and social difference. 



https://www.youtube.com/watch?v=GbWMcFYU7Sk#action=share


Er du marginalisert, blir troen på at din stemme betyr 
noe og at du kan endre noe, tilsvarende lav. 
-Mette Ellingsdalen



• Medikamentfrie tiltak?

– Eller retten til å kunne velge?

• Medisiner eller fred, ro og stillhet?
– Ikke evidens????????

» Enda mer grunn til å forske på og prøve ut dette da 
kanskje eller?



«Velferdsmodellen sier at vi er snille, og velger å hjelpe stakkars deg slik vi mener 

du har best av. Menneskerettsmodellen sier at vi er forpliktet til å hjelpe deg på 

dine premisser» (www.napha.no/content/8666/-Ma-tale-mer-annerledeshet )

Velferdsmodell

 Valg

 Ekstern kontroll

 Disempowerment

 Fikse svakhet/lidelse/personer

 Begrense aktivitet

 Uverdig, gjøre liten

 Avhengighet

 Diskriminering

 Institusjonalisering

 Segregering

Menneskerettsmodel

 Plikt

 Selvbestemmelse

 Empowerment

 Fikse omgivelsene

o Fremme aktivitet

 Fremme verdighet 

 Uavhengighet

 Likhet

 Inkludering

 Integrering

http://www.napha.no/content/8666/-Ma-tale-mer-annerledeshet


Hva er en medforsker?

• Ulike begrep 

– Deltagerbasert forskning

• Funksjonshemmede-forskning, folkehelse-forskning, 
kvinneforskning

– Medforskning

– Brukerinvolvert forskning

– Brukerstyrt forskning

– Samarbeidsbasert forskning

– Kompetansegrupper



Min rolle som medforsker

• Er å bidra med mine erfaringer og min 
kompetanse
– Som tidligere pasient/bruker med rus og psykososiale 

helseutfordringer og erfaringskonsulent

– Også som brukerrepresentant/erf.kons.

• Hensikten er å prøve å bidra med andre 
synspunkter og perspektiver enn forskerne
– Å gjøre forskningsresultater mer tilgjengelige og 

folkelige



Kunnskap:

• har fordypet kunnskap om vitenskapsteori, 

forskningsmetoder og forskningsetikk 

• har kunnskap om og oversikt over ulike former for 

samarbeidsbasert forskning 

• har kunnskap om prosjektarbeid som arbeidsform i 

forskning og fagutvikling 



Ferdigheter:

• har ferdigheter innen ulike former for samarbeidsbasert forskning

• har ferdigheter innen planlegging og gjennomføring av 
prosjektarbeid

• kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder 
og anvende disse til å formulere faglige resonnementer

• kan formidle resultater fra eget forsknings-/fagutviklingsprosjekt , 
både overfor fag-, bruker- og forskningsmiljøer og til 
allmennheten



Generell kompetanse:

• har reflekterte og kritiske holdninger omkring 
kunnskap, kunnskapsutvikling og samarbeid 

• har evne til kritisk og etisk refleksjon innen 
samarbeidsbasert forskning 



• Forskning er aldri verdifri og nøytral!

• Hva vil vi egentlig med vår forskning?

• Hvorfor vil vi dette?

• Kan involvering av mennesker med brukererfaring som 
medforskere berike psykisk helsefeltet med viktige 
perspektiv?



• Tradisjonelt har perspektiv, kunnskapsdannelse 
og forskning innen det psykiske helsefeltet vært 
dominert av akademisk skolerte forskere og 
klinikere

• Er det nå på tide at denne kunnskapen suppleres 
med metodisk og vitenskapelig basert 
brukerkunnskap?




