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• Måleområdet
• Målemetoder

- Skalaer/måleinstrumenter: individuelt niveau (personlig
recovery)
- Skalaer/måleinstrumenter: organisatorisk niveau
(recovery-orientering)
- ImROC metoderne

Udfordringer: konceptuelle, videnskabelige, kontekstuelle
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Måleområdet

Samhørighed

Symptomer

Håb

Funktionsniveau

Identitet
Mening
Empowerment
Livskvalitet

Personlig
recovery

Klinisk
recovery

Selvværd
Relationer/netværk
Sygdomsfølelse

Organisatorisk
(recoveryorientering)

I hvilken grad er organisationen
recovery-orienteret?
- måles f.eks. på hvilke metoder, tilgange
og interventioner, der anvendes (f.eks.
ImROC’s 10 challenges)

I hvilken grad understøtter
organisationen patientens recovery
(den personlige)?
- måles hos patienten via f.eks. INSPIRE
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Målemetoder: Skalaer/måleinstrumenter
- individuelt niveau (personlig recovery)
22 identificeret i et systematisk review 2010 og 2011
Selektions- og vurderingsproces:
1.

Måler eksplicit områder relateret til personlig recovery: 20

2.

Er kort og nem at anvende (under 50 items): 17

3.

Er bruger-rated (subjektiv/egenvurdering ved patienter): 16

4.

Beregnes eller kan omsættes kvantitativt (vs. kvalitativt): 14

5.

Er videnskabeligt undersøgt (peer-reviewed publikationer hvor skalaen kan ses): 5

6.

Er psykometrisk testet: 4

7.

Kan omsættes til en anden sproglig-kulturel kontekst (Australien): 4

8.

Er udviklet sammen med eller vurderet af brugere: 4

9.

Fremmer dialogen mellem patienter og medarbejdere ved brug: 4

Burgess P, Pirkis J, Coombs T, Rosen, A: Review of Recovery Measures, Australian Mental Health Outcomes and
Classification Network ‘Sharing Information to Improve Outcomes’, 2010
Burgess P, Pirkis J, Coombs T, Rosen, A: Assessing the value of existing recovery measures for routine use in Australian
mental health services, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2011; 45:267–280
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De 4 skalaer

Skala

Måler

Items og målemetode

Recovery
Assessment
Scale (RAS)

5 domæner:
• Håb og tiltro til sig selv
• Indstillet på at søge hjælp
• Orienteret mod mål og succes
• Tiltro til andre mennesker
• Mestring af symptomer

41 (24)

Illness
Management
and Recovery
(IMR) Scale

•
•
•
•
•
•
•
•

15

Stages of
Recovery
Instrument
(STORI)

Recovery-faser:
1. Moratorium (tilbagetrækning og
håbløshed)
2. Ny opmærksomhed (på bl.a.
muligheder og fremtid)
3. Forberedelse (nye ønsker og mål)
4. Genopbygning (af ny identitet og
relationer)
5. Vækst (og en positiv selvfølelse)

50

Recovery
Process
Inventory (RPI)

6 domæner:
• Angst
• Samhørighed med andre
• Tiltro til sig selv
• Netværk, mulighed for hjælp
• Livsituation
• Håb og egenomsorg

22

Personlige mål
Viden (sygdom, behandling og mestring)
Relationer/netværk
Mestring af symptomer
Social funktion
Forebyggelsesmetoder
Brug af medicin
Brug af alkohol og stoffer

Land og år

Dansk

USA 1995

Nej

USA 2004

Ja

Australien 2006

Nej

USA 2006

Nej

5 punkt Likert skala
(fra strongly disagree til strongly
agree)

5 punkt Likert skala
(differentieret på forskellig måde
afhængig af spørgsmålet)

6 punkt Likert skala
(fra not at all true now til
completely true now)

5 punkt Likert skala
(fra strongly disagree til strongly
agree)
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Målemetoder: Skalaer/måleinstrumenter
- organisatorisk niveau
11 identificeret

Selektions- og vurderingsproces:
1. Måler områder, der er direkte relevante for en recovery-orientering i
psykiatrien: 8
2. Er kort og nem at anvende (under 100 items): 5
3. Har været igennem en udvikling-, pilot- og dokumentationsproces og er
videnskabeligt undersøgt: 4

4. Har integreret brugerperspektivet (i forståelsen af recovery): 4
5. Kan omsættes til en anden sproglig-kulturel kontekst (Australien): 4
6. Er udviklet sammen med eller vurderet af brugere: 4

Burgess P, Pirkis J, Coombs T, Rosen, A: Review of Recovery Measures, Australian Mental Health Outcomes and
Classification Network ‘Sharing Information to Improve Outcomes’, 2010
Burgess P, Pirkis J, Coombs T, Rosen, A: Assessing the value of existing recovery measures for routine use in Australian
mental health services, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2011; 45:267–280
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Skala
Recovery
Oriented
Systems
Indicators
Measure (ROSI)

Recovery Self
Assessment
(RSA)

De 4 skalaer
Måler

Items og målemetode

Faktorer der fremmer eller hindrer recovery
På et personligt niveau (hos patienten) i relation til f.eks.:
• Behandlingsbeslutninger (person-orienteret/mulighed
for valg
• Tilgangen (hos personalet/behandlere)
• Tilgængelighed (muligheden for behandling, herunder
indlæggelse ved behov)

Land og år

Dansk

USA 2005

Nej

USA 2005

Nej

USA 2005

Nej

USA 2009

Nej

42
Brugervurderet, 5 punkt Likert
skala, fra strongly disagree til
strongly agree

På et overordnet niveau (i organisationen):
f.eks. peer støtte, tvang, brugerdeltagelse

23
Data indsamles f.eks. administrativt

Recovery-orienterede praksisser målt på f.eks.:
• Brugerinddragelse
• Behandlingsmuligheder/valg
• Tvang
• Kompetencer (hos personalet)
• Kulturen
• Sproget

36
4 versioner = vurderet fra fire
mulige perspektiver: Patienter,
behandlere, pårørende,
ledelsesmæssigt/administrativt
5 punkt Likert skala, fra strongly
disagree til strongly agree

Recovery
Oriented
Practices Index
(ROPI)

Recovery-orienterede praksisser målt på f.eks.:
• Opfyldelse af de basale behov (bolig, mad, medicin,
tøj)
• Personorienteret og valgmuligheder
• Brugerinddragelse
• Inddragelse af pårørende og netværk
• Fokuseret på ressoucer og muligheder

20

Recovery
Promotion
Fidelity Scale
(RPFS)

Recovery-principper omsat i praksis, f.eks.:
• Brugerdeltagelse og samarbejde
• Peer støtte
• Individuelle recovery planer
• Recovery i missioner og strategier
• Kvalitetsudvikling drevet af recovery-principper

12

5 punkt Likert skala, fra fuldt ud til
overhovedet ikke
Udefra vurderet (evaluering)

5 punkt Likert skala, opgjort på
forskellige måder afhængig af
spørgsmålet
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ImROC metoderne
ImROC: Implementing Recovery through Organisational Change, London

• Overordnet organisationsniveau

• Enhedsniveau (afdeling, team, center)
• Medarbejderniveau

8

Psykiatri

Organisationsniveau overordnet
Udgangspunkt: ImROC’s 10 challenges

1.

Vurdering: Startfase (engagement), udviklingsfase
(development), implementeringfase (transformation)

2.

Med de forskellige faser nærmere beskrevet
(indikatorer), f.eks.:

3.

:

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Forandre karakteren af hverdagens
relationer og kvaliteten af erfaringer
Tilbyde en lang række brugerstyrede
uddannelses- og
efter/videreuddannelsesprogrammer
Etablering af et ’Recovery
uddannelsescenter’ for at sikre
udvikling og udbredelse af
programmerne
Sikring af organisatorisk opbakning,
udvikling af ’kulturen’
Øget tilpasning til individet og flere
valgmuligheder
En ny tilgang til vurdering og
håndtering af risiko
Redefinering af brugerinddragelse
Ændring af
personalesammensætningen
Støtte medarbejdere i deres recoveryrejse
Styrke mulighederne for at skabe et liv
’ud over sygdommen’

Enhedsniveau (afdeling, team, center):
Team Recovery Implementation Plan (TRIP) (Julie Repper m.fl)
Metode til at arbejde systematisk med at implementere og måle recovery-orienteringen
1.

Afdække ressourcer/aktiver/muligheder for at arbejde recovery-orienteret (på centret, i
enheden, i teamet, f.eks. i forhold til kompetencer, metoder og værdier)

2.

Vurdere aktuel status: Hvad er opnået og hvad skal adresseres? - via RSA modellen:
Recovery-orienterede praksisser målt på f.eks.:
• Brugerinddragelse
• Behandlingsmuligheder/valg
• Tvang
• Kompetencer (hos personalet)
• Kulturen
• Sproget
- på 5 punkt likert skala/4 versioner/ mulighed for flere perspektiver på det
samme

3.

Opsætte mål/prioritere (3 ad gangen) og udarbejde handlingsplaner

4.

Løbende vurdere om målene er nået (E-D-T - eller brug af RSA igen)
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Medarbejderniveau: INSPIRE
Der måles på i hvor grad den enkelte patient oplever at blive støttet i sin recovery-proces
(af behandleren/personale/kontaktpersoner)
Tre udgaver:

• INSPIRE (27 items)
• INSPIRE Subscale (7 items)

• Brief INSPIRE (5 items)

Baggrund: CHIME-modellen: Samhørighed, håb, identitet, mening, empowerment, især
tydeligt i brief INSPIRE

INSPIRE foreligger på dansk
INSPIRE Brief bruger vi allerede….
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INSPIRE (27 items)

INSPIRE Subscale (7 items)

Opdelt på to områder:

Specifik fokus på relationen mellem patient
og behandler:

Vigtighed og graden af støtte
• En vigtig del af min recovery proces er, at…
Ja/Nej

• Have håb og drømme for fremtiden
• Føle at jeg har kontrol over mit liv

• Bygge videre på mine styrker
• Jeg føler mig støttet af min behandler i
dette…

• Jeg føler, at min behandler lytter til
mig
• Jeg føler, at min behandler tager mine
håb og drømme seriøst
• Jeg føler mig behandlet som et individ
– mere end en ”diagnose”
• 5-punkt Likert skala: Fra meget uenig til
meget enig

• 5-punkt Likert skala: fra slet ikke til rigtig
meget
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Udfordringer
• Konceptuelle: Indholdet af eksisterende skalaer viser, at udviklere (stadig) har forskellige
forståelser af, hvad der er vigtigt for den personlige recovery
• Men: Grundlaget for CHIME modellen (og dermed INSPIRE) er god: Systematisk review af al
tilgængelig litteratur om personal recovery, baseret på brugerens perspektiver (97 inkluderede artikler)
• Mary Leamy, Victoria Bird, Clair Le Boutillier, Julie Williams, Mike Slade. Conceptual framework for
personal recovery in mental health: systematic review and narrative. The British Journal of Psychiatry,
2011, 199 (6) 445-452

• Videnskabelige: Vi gik fra 14 til 4 skalaer til måling af personlig recovery ved kriteriet om
tilstrækkelig psykometrisk testet:
• Hvad er så testet? Forskelligt for de 4 skalaer, RAS og IMR-S testet mest, men ingen
testet på sensitivity to change (i hvor høj grad den opfanger ændringer)

• Ved skalaer til måling på organisatorisk niveau: Kun 4 igennem pilot og
dokumentationsproces
• Kontekstuelle: Oversat til dansk….IMR skalaen + INSPIRE….men ikke valideret i dansk
sammenhæng…
--------------------------------------------------• Samtænkning af personlig og organisation recovery i en samlet model…? (Recovery Oriented
Systems Indicators Measure (ROSI) + Recovery Self Assessment (RSA))
• Administration...
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