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Til Jæren Recovery College, Stavanger 27. jan. 2022

Basert på både forskning, og offentlige retningslinjer og veiledere er det viktig at det finnes et
bredt tilfang av tilbud for mennesker som har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.
Jæren Recovery College er et viktig bidra i så måte.
KORUS Stavanger er en samarbeidende part, sammen med Universitet i Stavanger og
ForSam (Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 16 kommuner fra Rogaland og
Vestlandet), i et prosjekt om å få mer kunnskap om betydning, nytte og innvirkning parter
gjøre seg i tilknytning til de etablerte Recovery College i regionen.
Jæren Recovery College er baserer seg på en grunnleggende ideologi om likeverd og
samskaping mellom fag-, praksis- og erfaringskunnskapen. Intensjonen til et Recovery
College er å være en læringsarena for alle involverte parter, samt bryte ned strukturelle
barriere i lokalsamfunnet for å mangfoldiggjøre livsmuligheter og samfunnsdeltakelse.
Forskning viser blant annet at Recovery College utfordrer tradisjonelle tenkning om
problemer og løsninger knyttet til tjenesteutøving innenfor rus og psykisk helsefeltet.
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Samarbeid mellom Jæren Recovery College og Helsevitenskapelig fakultet ved
Universitetet I Stavanger
Norske universitet og høgskoler pålagt å «tilby høyere utdanning som er basert på det fremste
innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap» (Universitets- og
høyskoleloven, 2019 § 1.3)
Fakultetets samarbeid med Jæren Recovery College (JRC) har gjennom de siste tre årene bidratt
til å styrke erfaringskunnskapen i Master i rus og psykisk helsearbeid ved UiS ved at:
1. En ansatt ved JRC bidrar med tilstedeværelse og undervisning under hele emnet
«Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk». I tillegg har
JRC ved tre ansatte ansvar for et halvdagsseminar i samme emnet.
2. JRC har lagt til rette for at masterstudenter kan forske på innretningen og virkningene av
recovery college både for enkeltdeltakere, erfaringsmedarbeidere og fagfolk. Per dags
data er 3 masterstudenter i gang med dette arbeidet, og skal levere sine mastergrader
våren 2022. To nye masterstudenter er i tillegg rekruttert nå til å fortsette arbeidet.
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VID vitenskapelige høgskoles samarbeid med Jæren Recovery College
VID vitenskapelige høgskole har et god samarbeid med Jæren Recovery College vedr. undervisning
og forskning. Jæren Recovery College formidler verdifull kunnskap og kompetanse til våre studenter,
som tar denne kunnskapen videre til sine brukere/pasienter. Masterstudenter har gjort masterprosjekt i
samarbeid med Jæren Recovery College. Dette samarbeidet er viktig for VID, da det gir nær kontakt
med praksisfeltet, og bidrar til å knytte teori og praksis sammen.
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Helse Stavanger – Sandnes DPS og avdeling rus- og avhengighet
Styringsgruppemedlemmene fra Helse Stavanger har etter samtale med øvrige
ledere i Helse Stavanger gitt denne uttalelsen 03.02.2022. “Vi har fulgt
utviklingen av JRC fra starten, deltatt i styringsgruppen og i ulike
samarbeidsprosjekter. Vi ser at JRC har en tydeligere rolle nå i recoverybasert
praksis og tettere samarbeid med ulike bruker- og pårørende organisasjoner og
kommuner. Vi anser det ikke som vår rolle å delta i den videre utviklingen av
flere kurs og seminarer i lag med JRC og inngår derfor ikke samarbeidsavtale om
det. Vi tar derimot ansvar for kursing og undervisning for ansatte og
erfaringskonsulenter hos oss om recovery. Vi regner med at både pasienter og
ansatte i våre tjenester ønsker å delta på aktiviteter hos JRC framover også. Vi
tenker at JRC har fått et så solid fundament for sin aktivitet i lag med kommuner
og bruker organisasjoner, at Helse Stavanger trekker seg ut.”
--# --

Prosjekt Jæren Recovery College har etablert et referansepanel som er spurt
både om faglig retning og eierform, organisering og JRC som framtidig
samarbeidspartner. Her er uttalelser som omhandler eierform og organisering fra
Hå kommune, HitecVision og Frivillighetssentralen i Sandnes
Hå kommune
Når det gjelder varig finansiering vil et interkommunalt AS forplikte kommunene
mer fordi man da er eiere. Jf Jæren Industripartner. (Atle Straume, leder
psykisk helse og rusvern, Hå kommune)
Hitecvision
Jeg er ikke i tvil om at hvis kommunene vil forplikte seg på eiersiden, for
eksempel i et IKS (jf Folkehallene IKS) så vil det være en styrke både økonomisk
og driftsmessig. Det trenger ikke bety at næringssiden ekskluderes, men at det
blir andre samarbeidsformer med næringslivet. HitecVision har også valgt å
støtte sykkelverkstedene PåHjul som er en ideelt as. Vi hadde nok ikke valgt
ideelt as om ikke stiftelsen Kirkens bymisjon stod bak. Vi har gitt alle aksjer til
Kirkens bymisjon og har en samarbeidsavtale med stiftelsen som også innebærer
økonomiske forpliktelser for HitecVision. Vi ville ikke at sykkelverkstedet skulle
være en egen stiftelse, fordi det gir liten fleksibilitet hvis vi ønsker å starte nye
verksteder og nye ting. (Hilde Søraas Hansen, Hitecvision, leder for HR og
samfunnsengasjement.)
Frivillighetssentralen i Sandnes
Frivillighetssentralen ser en stor fordel med å være kommunalt eid. Anbefaler at
Jæren Recovery College går inn under en kommunal paraply, gjerne i et
interkommunalt samarbeid. Det er ikke en motsetning å være eid av kommunen
og søke støtte eksternt. (Bjarte Bjørnsen, leder av Frivillighetssentralen i
Sandnes)

