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Jæren Recovery College er en aktør i Rogaland som løfter fram og utvikler

recoverykompetanse. Recovery Colleget er en arena for felleskap, vekst, utvikling,

samskaping og dialog.

Jæren Recovery College er et regionalt kompetansesenter med spisskompetanse på

recovery og erfaringsbasert kunnskap innenfor rus- og psykisk helsefeltet i Rogaland.

Colleget har spisskompetanse på samskaping og brobygging mellom erfaring og fag som

kan bidra til personlig recovery, brukermedvirkning og tjenesteutvikling.

Jæren Recovery College har personer med egenerfaring knyttet til rus eller psykisk helse,

ansatte og ledere innenfor offentlig, ideell og frivillig sektor, likepersoner, pårørende og

andre med et engasjement for recovery som målgruppe. 

Jæren Recovery College leverer også undervisning til universitets- og høgskolemiljø i

regionen og samarbeider med flere lokale organisasjoner, frivilligheten og kompetanse- og

forskningsmiljø i Norge.

Aktiviteten ved Colleget er samskaping av kurs, workshops og andre undervisninger og

arrangement for å øke kompetanse på recovery i regionen, i tråd med kvalitetskriteriene

som ligger i den internasjonalt utviklede Recovery-College-modellen og relevant forskning.
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Gjennom målrettet utviklingsarbeid og drift har vi ved utgangen av 2022 et jærsk Recovery

College som er i tråd med modellen for Recovery Colleges. Vi mener det er grunnlag for å øke

aktivitetsnivået på Colleget for å møte behov og en økende etterspørsel.

Mange har fått støtte i sin egen personlige recoveryreise og tatt nye steg videre i livet. Vi tenker

at Jæren Recovery College har etablert seg om et relevant og viktig supplement til tjenestene.

Jæren Recovery College har blitt en arena der erfaringskompetansen får utfolde seg. Dette har

tydelig effekt for deltakerne. Vi tror også dette på ulike måter påvirker erfaringskompetansen

sin status og gyldighet i psykisk helse og rustjenestene i regionen. 

Vi erfarer at tjenester ønsker at fagpersoner skal jobbe mer recoveryorientert. Da mener vi at

erfaringer de opplever og tilegner seg gjennom roller på Recovery College kan ha viktig

betydning for utøvelse av faglig praksis framover.

Vi opplever at Jæren Recovery College er en aktuell partner for samarbeid med flere aktører i

regionen, både offentlige tjenester, bruker- og pårørende organisasjoner og andre. Jæren

Recovery College har kompetanse til å bidra i samskaping for gode liv, gode tjenester og gode

lokalsamfunn.

Gjennom forskning og evaluering som Jæren Recovery College har vært en del av har regionen

nå et godt kunnskapsgrunnlag for drifte og utvikle Colleget og tjenester videre. Samarbeidet med

kompetanse- og forskningsmiljø bør fortsette.

SAMMENDRAG AV
MÅLOPPNÅELSE
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et attraktivt recovery-kompetansesenter som er nyttig for enkeltpersoner, rus- og psykisk helse-

virksomheter og andre organisasjoner i regionen

har og formidler spisskompetanse på recovery, recoverystøtte og recoverytenkningen gjennom

tilbud som «treffer» og har effekt på målgruppene 

har en spisskompetanse på og fasilitere samskaping mellom erfaring og fag 

bidrar til personlig recovery, recoveryorientert praksis og lederskap

utvikler seg med grunnlag i innspill fra personer i målgruppene, gjeldende forskning på området

og evalueringer

bidrar til lokalsamfunn som fremmer tilhørighet og deltagelse for alle

er en enda tydeligere aktør i debatter og annet påvirkningsarbeid som handler om tjenester av

god kvalitet med fokus på medborgerskap

FRAMTIDENS JÆREN
RECOVERY COLLEGE

Vi ser for oss framtidens Jæren Recovery College som:
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INNLEDNING

Prosjekt Jæren Recovery College har pågått over fire år; 2019-2022. Hensikten med

prosjektet var å planlegge, etablere og prøve ut og drifte en «Jærsk variant» av Recovery

college i Rogaland (Nord Jæren og Jæren).

I denne rapporten oppsummerer vi prosjektledere disse årene. Vi har særlig hatt det nye

styret for Jæren Recovery College AS i tankene. Elin Edda Karlsdottir og Sara Soma har vært

engasjert for å hjelpe med å samle data og gjøre oppsummeringer til rapporten. Alle

dokumentene vi viser til er arkivert og tilgjengelig. De fleste er det laget lenke til i

rapporten. 

2019 - 2022 
Jæren Recovery College  
- four years on

2019 - 2022 
Jæren Recovery College  
- four years on

06

Takk til styringsgruppa for tilliten vi er vist og for oppbakking underveis! Vi føler oss

heldige og privilegerte som har fått være med på dette nybrottsarbeidet. Dette har vært fire

krevende, spennende og lærerike år. 

Takk til prosjektmedarbeiderne Marte Ylitalo, Anne Marit Naustvik og Veronika Hansen.

Uten dere damer i staben hadde det blitt kjedelig her! 

Takk til alle dere andre ca. 30 kursutviklere og kurslærere. Og - ikke minst - takk til alle dere

hundrevis av deltakere! Det er dere som ER Jæren Recovery College! Uten alle dere hadde vi

ikke vært der vi er i dag.

Vi ser fram til fortsettelsen!

Jæren Recovery College, 9. februar 2023

Tor Arne Riskedal

Prosjektleder

Steinar Trefjord

Prosjektleder



VURDERING AV
MÅLOPPNÅELSE

Prosjektbeskrivelsen fra 2018 

Samlet oppsummering fra fem ulike masterstudier som Jæren Recovery College har

vært gjenstand for. (Oppsummering gjort av Elin Edda Karlsdottir)

Studie fra UiS/Korus (Denne er ikke publisert enda)

I prosjektbeskrivelsen fra mars 2018 ble det satt noen mål. Vi har satt inn våre vurderinger

av måloppnåelse basert på disse. Vi har basert våre vurderinger på egne erfaringer,

innsamlet data og funn fra til sammen fem masterstudier og en studie av UiS/Korus.[1]

Tekst i kursiv er hentet direkte fra ferske studier på Recovery College i Norge.

 [1] Når vi viser til masterstudier og studien fra UiS/Korus så er dette studier der ulike Recovery College-miljø

har deltatt. Det er kun tre slike miljøer i Norge. Funn er anonymisert, men vi tenker de er interessante,

relevante og gyldige da Jæren Recovery College er det desidert største av disse miljøene som det er innhentet

data fra.
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https://jrcollege.no/wp-content/uploads/2023/02/1Jaeren-Recovery-college-prosjektbeskrivelse-2018-2.pdf
https://jrcollege.no/wp-content/uploads/2023/02/1Jaeren-Recovery-college-prosjektbeskrivelse-2018-2.pdf
https://jrcollege.no/wp-content/uploads/2023/02/2-SamletOppsummering5masterstud_JRCElinEdda_jan2023-1.pdf


økt søkelys på erfaringskunnskapen, den ble ikke opplevd som allemannseie, den

hadde tyngde. 

teori satt sammen med erfaringskunnskapen gjorde at kunnskap og kompetanse fikk

mer dybde og bredde og ble opplevd mer relaterbar og virksom, lokal og menneskelig

nær.

Samskaping mellom «erfaring og fag» er gjennomført systematisk i «alle ledd», fra

prosjektledelse, i alt utviklingsarbeid og i undervisning (samlevering) 

Den aller første arbeidsgruppa som jobbet med å samskape de to første kursene ble

gjenstand for et masterprosjekt. Deltakerne beskriver kurs-skapningen med et sterkt

emosjonelt engasjement i termer både av glede, usikkerhet og at det var spennende.

Deltakere i samskaping beskriver også refleksjoner rundt tema som rolleoppløsning

/rollebytting, begge parter ble sett på som likeverdig, en forskyvning i ledelse og makt,

skiller ble utvisket, alle ble hørt, ingen forskjeller.

Oppsummert kan vi si at samskapningen ved Recovery Colleget har bidratt til 

Gjennom målrettet utviklingsarbeid og drift har vi ved utgangen av 2022 et jærsk

Recovery College som er i tråd med modellen for Recovery Colleges. Vi mener det er

grunnlag for å øke aktivitetsnivået på Colleget for å møte behov og en økende etterspørsel.
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MÅL 1: 
PLANLEGGE, PRØVE UT OG ETABLERE ET RECOVERY-COLLEGE I VÅR
REGION – BASERT PÅ SAMSKAPING MELLOM «ERFARING OG FAG»



Tilbakemeldinger fra kursdeltakere som jobber med å skape seg et bedre liv er at det å delta

på Jæren Recovery College har stor betydning for den prosessen de er i. Deltakere sier at de

finner håp og inspirasjon gjennom å møte andre med lignende erfaringer. Det å sitte i

samme klasserom og dele erfaringer, løse oppgaver, reflektere sammen og sette seg mål har

effekt. Flere sier at dette er et viktig supplement til tjenestene de mottar og at de får noe

«annet» her. 

Recovery College ser ut til å være en nyttig ressurs, som gir deltakerne nye ferdigheter,

mestringsfølelse og bevisstgjør dem deres egne ressurser og bidrar til å ta steget inn i «det

ordinære samfunn». 

Deltakernes erfaringer viser til at Recovery College i større grad tar for seg de relasjonelle og

sosiale aspektene, og gir studentene verktøy og kompetanse som kan komplimentere det som

tilbys i de øvrige tjenestene. 

Blandingen av fag og erfaring i klasserommet har bidratt til å gi studentene nye perspektiver og

forståelser av både egne og andres utfordringer. Dette er et viktig funn, og kan påvirke hvordan

man bør se på utvikling i også øvrig tjenesteutvikling. På samme tid viser det seg RCs åpenhet og

blanding av fag og erfaring, i noen tilfeller kan by på utfordringer for enkelte av deltakerne. Dette

er en problemstilling som bør løftes opp i større grad i videre forskning.

Mange har fått støtte i sin egen personlige recoveryreise og tatt nye steg videre i livet. Vi

tenker at Jæren Recovery College har etablert seg om et relevant og viktig supplement til

tjenestene.
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MÅL 2:
MÅLSETTINGER FOR PERSONER SOM HAR UTFORDRINGER KNYTTET
TIL RUS ELLER PSYKISK HELSE:
- BIDRA TIL PERSONLIG RECOVERY FOR ENKELTPERSONER
GJENNOM ULIKE RECOVERYBASERTE KURS. 



I recovery-tankegangen er erfaringskompetansen helt sentral. Vi har tatt dette på alvor

med å sidestille denne kompetansen med fagkompetanse. Vi opplever at både kurs og

undervisninger får mer kraft når erfaringskompetansen er en så stor del av tilbudene. Vi

får også flere tilbakemeldinger om at dette har effekt for de som deltar på kursene. 

Noe særegent med erfaringsmedarbeider-rollen beskrives å være det unike blikket og tyngden i

ordene som fremmer håp for de andre ved Recovery Colleget.

 

Flere har i tillegg fortalt at det har hatt en stor betydning for dem å være kurslærere. Her

er jeg en person med ressurser. Noen forteller at de gjennom kurslærerrollen har fått

motivasjon til å ta steget videre mot skolegang eller jobb, etter å ha vært utenfor skole

eller arbeidsliv i flere år.

Informantene forteller om økt selvbevissthet, økt tro og håp på seg selv, økt bevissthet på

kompetanseoverføringen fag og erfaring har, og hvordan de har opplevd økt arbeidsvilje og

egenverd gjennom rollen som erfaringsmedarbeider ved Recovery Colleget.

Jæren Recovery College har blitt en arena der erfaringskompetansen får utfolde seg. 

Dette har tydelig effekt for deltakerne. Vi tror også dette på ulike måter påvirker

erfaringskompetansen sin status og gyldighet i psykisk helse og rustjenestene i regionen.
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MÅL 3:
MÅLSETTINGER FOR PERSONER MED EGENERFARING SOM HAR
ANSATTROLLER VED RECOVERY COLLEGET.



Fagpersoner som er kursutviklere eller kurslærere sier at de gjennom å samskape kurs med

personer med egenerfaring har fått mer kunnskap om hvordan de kan møte mennesker

med rus- og psykiske helseutfordringer. De har også fått nye synspunkter, holdninger og

perspektiver.

Masterstudier har vist at fagpersonene tar nytte av deres engasjement i Recovery College både

faglig og personlig. Recovery Colleget har hatt betydning for utøvelse av egen faglig praksis og

det er beskrevet hvordan fagpersonene overfører kunnskap, elementer og holdninger inn i

ordinære tjenester. Det har blant annet blitt påpekt at det har hatt betydning for deres møter

med brukere som de gir tjeneste til. 

For noen fagpersoner kan det være utfordrende å forstå hvordan rollen som fagperson skal

utøves i kursutvikling, kursholding og kursdeltakelse. Studier viser at rollen som fagperson

opptrer annerledes i Recovery College enn i ordinære tjenester. Rolleforståelse bør

vektlegges mer i Recovery College videre utvikling.

Vi erfarer at tjenester ønsker at fagpersoner skal jobbe mer recoveryorientert. Da mener 

vi at erfaringer de opplever og tilegner seg gjennom roller på Recovery College kan ha

viktig betydning for utøvelse av faglig praksis framover.
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MÅL 4: 
MÅLSETTINGER FOR FAGPERSONER SOM HAR ANSATTROLLER VED
RECOVERY COLLEGET.



Mange, særlig fra kommunene, har deltatt på recovery-fagdager og annen undervisning

hos oss og etterspørslene er økende. Tilbakemeldinger fra deltagere viser en særlig høy

tilfredshet. Flere har sagt og skrevet at de tar med seg nyttig kunnskap og refleksjoner om

egen rolle tilbake til sin daglige jobb.

Gjennom prosjektperioden har vi utviklet et nært og nyttig samarbeid med Blå Kors Steg

for steg Stavanger. Dette har handlet om felles samskaping av kurs, samarbeid om

Tidgivere og de har bidratt sterkt i rekruttering av deltagere. At Blå Kors nå går inn som

eiere i Jæren Recovery College as tror vi vil forsterke dette samarbeidet videre.

Helse Stavanger så  etter en tid ikke mulighet til å delta aktivt i prosjektet. Vi tenker at

Recovery Colleget kunne kommet ansatte og pasienter i spesialisthelsetjenesten til gode

hvis et samarbeid med Jæren Recovery College var ønsket av ledelsen.

 

Vi tenker at Jæren Recovery College har potensiale til å utvikle et enda tettere samarbeid

med bruker- og pårørendeorganisasjonene. Det blir viktig, nå når prosjektperioden er over,

å etablere gjensidige og forpliktende samarbeidsavtaler både med organisasjonene  og de

offentlige tjenestene.

De siste to årene har vi utviklet et nært og nyttig samarbeid med Regionale brukerstyrte

sentre i Norge. Vi har delt kompetanse og vi har jobbet for å påvirke nasjonale

myndigheter til å prioritere recoveryfremmende tiltak og særlig recoveryfremmende

kompetansemiljø.

MÅL 5:
MÅLSETTINGER FOR ORGANISASJONER SOM HAR EN ROLLE INNEN
RUS- OG PSYKISK HELSEARBEID

Vi opplever at Jæren Recovery College er en aktuell partner for samarbeid med flere

aktører i regionen, både offentlige tjenester, bruker- og pårørende organisasjoner og andre. 

Jæren Recovery College har kompetanse til å bidra i samskaping for gode liv, gode tjenester

og gode lokalsamfunn.
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Recovery-tenkning som felles omdreiningspunkt

Recovery College -tilbudet som en samlende og kunnskapsbyggende/utviklende aktør

I relasjonene mellom fagfolk og brukere som benytter RC-tilbud oppstår nye måter å forstå

problemer og løsninger, som igjen virker inn på praksisutøvelse og tjenesteutvikling

Vi fikk tidlig et godt og konstruktivt samarbeid med flere universitets- og høgskolemiljø. I

skrivende stund er en doktorgradsstipendiat og to masterstudenter i gang med nye studier

på Recovery College i Norge. Og som beskrevet over er denne rapporten preget av fem

avsluttede masterprosjekt der vi har bidratt med informanter og evalueringsdata.

Det er gjort en egen studie med intervju av ledere i kommunene om deres erfaringer med

Recovery College. Analysene er ikke ferdige, men vi har fått noen foreløpige resultater fra

UiS og Korus:

Evalueringen ut fra et lederperspektiv viser at tilbud basert på prinsippene for Recovery og

læringsprinsippet tilbyr noe substansielt annet enn de ordinære tjenestene: Det er tydelig å spore

en oppfattelse av at Recovery College -tilbud og aktiviteter arrangert og iverksatt av disse, anses

som viktig i utvikling av tjenestene i en recoveryorientert retning. Vi foreslår at denne

tjenesteutviklingen drives frem gjennom dynamiske prosesser knyttet til spesielt tre elementer:

Vi har en mengde ulike typer dokumentasjon fra alle sider av driften av Jæren Recovery

College. Alt er tilgjengelige for den som vil fordype seg i «hvordan utvikle og drifte et

Recovery College»! 

Gjennom forskning og evaluering som Jæren Recovery College har vært en del av har

regionen nå et godt kunnskapsgrunnlag for drifte og utvikle Colleget og tjenester videre.

Samarbeidet med kompetanse- og forskningsmiljø bør fortsette.
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MÅL 6:
VI VIL FØLGE ALL AKTIVITET MED SYSTEMATISK DOKUMENTASJON,
EVALUERING OG EVT. FORSKNING.



BEGREPS-
AVKLARINGER
RECOVERY

«Recovery er en dypt, sosial, unik og felles prosess der våre levekår, materielle

omgivelser, holdninger, verdier, følelser, ferdigheter og/eller roller endrer seg. 

Det er en måte å leve tilfredsstillende, håpefulle liv sammen med andre på, selv om

vi fremdeles kan være fortvilet, ha uvanlige opplevelser og forstyrrende

væremåter. 

Recovery innebærer at vi engasjerer oss i nye sosiale og materielle sammenhenger,

og i åpne dialoger der nye måter å forstå og håndtere situasjonen på skapes i takt

med at vi overskrider den psyko-sosiale-materielle krisen.»       

                                              - Topor, Larsen & Bøe, 2020

RECOVERYKUNNSKAP

Recovery er en tenkning som baserer seg på erfaringskunnskap. Recoverykunnskapen

kommer fra dyrekjøpte erfaringer fra folk som «har hatt skoen på». Denne kunnskapen er

tilgjengelig for oss gjennom forskning som er gjort og erfaringer vi deler.

Recoveryerfaringer og recoverykunnskap er det viktigste kunnskapsgrunnlaget for

Recovery College.
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I 2016 opprettet Fylkesmannen i Rogaland, KS og Korus-vest et læringsnettverk for

å fremme recovery og recoverystøtte i rus - og psykisk helsearbeid i Rogaland og

Sunnhordland. Læringsnettverket var aktivt i 16 måneder. Deltakere var ulike

aktører, bruker- og pårørendeorganisasjoner, ansatte og ledere i kommuner, NAV,

helseforetak, erfaringskonsulenter og likepersoner. Målet var å bidra til felles

forståelse, tjenesteutvikling og godt samarbeid og gode møtepunkt/arenaer for alle

aktører på rus- og psykisk helsefeltet.

Et av resultatene ble et felles verdigrunnlag for rus- og psykisk helsearbeid, sterkt

forankret i recoverytenkningen. Et annet resultat var at mange så behovet for å

bygge opp et regionalt kompetansesenter for å fremme recovery og

recoveryorienterte tjenester. 

Mestringsenheten i Sandnes kommune tok initiativ til en workshop for alle

interessert fra læringsnettverket. Workshopen fant sted 6. desember 2017 i

bystyresalen i det gamle rådhuset på Sandnes. Tema var «hva er Recovery College

og fordeler ulemper, risikoer og muligheter med et evt slikt senter i vår region». 

Workshopen førte til at noen av de som var til stede møttes igjen, utarbeidet

prosjektbeskrivelse og søkte Statsforvalteren i Rogaland om tilskudd til et 4-årig

prosjekt for å utvikle en Jærsk modell av Recovery College. Tilskudd ble innvilget

og styringsgruppe ble etablert

BAKGRUNN FOR
PROSJEKTET
Dette kapitlet oppsummerer kort det som skjedde årene før prosjektet ble etablert.

Kort fortalt
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Mental Helse Sandnes, A-larm Rogaland, Crux oppfølgingstjenester, kommunene

Stavanger, Sandnes, Sola og Time, NAV Rogaland, Helse Stavanger med avdelingene

Rus og avhengighet og Sandnes DPS. Mental Helse Ungdom Nord-Jæren kom med

noe senere

Styringsgruppe

 Verdigrunnlag for rus- og psykisk helsearbeid i Rogaland og Sunnhordland

Oppsummering fra workshop i Sandnes 6. desember 2017  og oppstartsmøte

januar 2018.

 Referat fra styringsgruppemøter 2018-2022 (arkiv)

Dokumentasjon

Våre vurderinger

Læringsnettverket, som hadde bred deltagelse både fra «erfaring og fag» ble et

springbrett for å tenke nytt og samle erfaring og fag om en felles satsing. At

læringsnettverket endte opp med et verdigrunnlag som var sterkt recovery-

forankret gjorde at mange tydelig så behovet for en type kompetansesenter som var

sterkt recovery-basert. Dermed «åpnet veien seg» mot modellen Recovery College. 

Det var avgjørende at vi allerede fra starten fikk en bred forankring på tvers av

kommuner og organisasjoner. Dermed la vi tidlig grunnlaget for et regionalt

Recovery College/recovery-kompetansesenter.
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studietur til Skolen for Recovery i København og Nottingham Recovery College.

gjennomføring av til sammen 7 workshops der til sammen 150 personer (like

mange av erfarings- og fagfolk) ga innspill til utviklingen av innhold. De

temaene som «scoret» høyest var identitet, tilhørighet og empowerment.

den første arbeidsgruppa ble satt sammen - 5 personer med egenerfaring og 5

fagpersoner – og de samskapte de to første kursene. Disse var i drift allerede

høsten 2019.

sammen med andre recovery-college-miljø i Norge og Nasjonalt

Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid (NAPHA) utarbeidet vi prinsipper

for Recovery College i Norge.

Det ble ansatt to prosjektledere i 100%-stillinger. En med erfaringsbakgrunn, Tor

Arne Riskedal og en med fagbakgrunn, Steinar Trefjord. Mandatet lå i

prosjektbeskrivelsen. 

I tillegg vedtok styringsgruppa at de ville ha resultater fort. Det betød at vi raskt

kom inn i en driftsfase og hadde en relativt kort planleggingsfase etter prosjektstart.

Planlegging og drift gikk ofte parallelt.

Oppsummert handlet oppstarten blant annet om:

OPPSTARTEN I 2019
Kapitlet handler om hva som skjedde i startfasen av prosjektet.

2019 - 2022 
Jæren Recovery College  
- four years on

Kort fortalt

17



Resultater og prioriteringer etter de 7 innledende workshoper

Arbeidsgruppe 1 – samling av alle 15 møtereferat og konklusjoner (arkiv)

Kriterier for Recovery College i Norge fra nettverk for Recovery College.

Notat – «JRC et skoletilbud med helseeffekt, men ikke et helsetilbud med

journalplikt»

Samskapingsverktøy som er utviklet benyttet i utvikling av kurs/workshops

(arkiv)

Dokumentasjon

Våre vurderinger

Grunnlaget som er nødvendig for å etablere et bærekraftig regionalt Recovery

College måtte funderes gjennom en prosjektperiode som hadde tid nok til både å

forankre eierskap, utvikle tilbud og finne bærekraftig organisering og økonomi som

skulle involvere flere instanser (kommuner og organisasjoner). 

At styringsgruppa ønsket raske resultater, var både krevende og kjekt! Det ble

oppfattet som tillit til oss som jobbet i prosjektet. Resultatet ble at vi skaffet oss

erfaringer fra starten gjennom drift og ikke gjennom utredninger og beregninger.

Erfaringer fra faktisk drift kunne dokumenteres og benyttes fortløpende til

revideringer og forbedringer. 

Gjennom de 7 innledende workshopene fikk vi erfare at erfaring og fag er enige om

mye, men også at det kunne være forskjell på hva folk med egenerfaring tenkte var

viktig og hva fagfolk trodde var viktig. Samskapingen hjalp oss å oppdage dette, og

det var viktig for videre prioriteringer

I framtida kan det være tjenlig med et enda sterkere samarbeid med de mest

sammenlignbare Recovery College i utlandet.

2019 - 2022 
Jæren Recovery College  
- four years on

18

https://jrcollege.no/wp-content/uploads/2023/02/5-resultat_prioriteringer_de_forste_workshops_jan2019-1.pdf
https://jrcollege.no/wp-content/uploads/2023/02/6-KriterierRecoveryCollegeNorge_mars2022-1.pdf
https://jrcollege.no/wp-content/uploads/2023/02/7-JRC-skole-eller-helsetilbud.pdf


RAMMER FOR
PROSJEKTET
Kapitlet gir et bilde av hvilke rammer som prosjektet har vært drevet under. Dette

handler om organisering, eierskap, styring og økonomi

Styringsgruppa har hatt ca 4 møter pr år. De har vedtatt årlige handlingsplaner og

budsjett og fattet andre nødvendige vedtak. I mai 2019 informerte Helse Stavanger

(Avdeling rus og avhengighet og Sandnes DPS) styringsgruppa om at de ikke hadde

ressurser til å delta i samskaping i prosjektet. De begrunnet dette med at

recoveryorienterte aktiviteter egnet seg best for kommuner og organisasjoner. De

fortsatte i styringsgruppa til juni 2021.

Tilskudd fra Statsforvalteren har vært hovedinntektskilden. Kommunes

egenfinansiering har økt gradvis

Tabellen under viser regnskapsoppsett for hele prosjektperioden:

Kort fortalt
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Vi tenker at regnskapene år for år viser god økonomistyring. Det er ingen av årene

sendt midler tilbake til Statsforvalteren eller satt ubrukte midler på fond.

Gjennom hele 2021 og 2022 pågikk utredning for å sikre varig drift fra 2023. Dette endte

med politiske vedtak i kommunene og styrevedtak i organisasjonene høsten 2022 om å

etablere Jæren Recovery College som et ideelt as og med intensjon om å bli det sjette

regionale brukerstyrte senteret i Norge. Til dette arbeidet med å planlegge og forberede

overgangen til ordinær drift ble det gitt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet både i

2021 og 2022, til sammen kr 690 000. Status pr i dag er at 7 instanser etablerer Jæren

Recovery College som ideelt as i 2023.

Dokumentasjon

Våre vurderinger

Handlingsplaner og budsjett for årene 2020-2022

Brev fra Helse Stavanger hvor de begrunner hvorfor de reduserer sin deltagelse i

prosjektet

Utredning og vedtak om ordinær drift fra 2023.

Uten tilskuddet fra Fylkesmannen i Rogaland ville utviklingen av JRC vært umulig.

De årlige handlingsplanene har vært gode å styre etter. De har vært konkrete og de har

både hjulpet oss å videreføre igangsatte tiltak, justere og endre tiltak og sette i verk nye.

Vi opplever at dette har vært som å bygge stein på stein etter klare mål og strategier.

Usikkerheten som uventet oppstod på slutten av 2022, knyttet til om Helsedirektoratet

virkelig ønsker et nytt regionalt brukerstyrt senter (RBS), og om Jæren Recovery

College ville være stønadsberettiget til videre tilskudd for å bli RBS, har vært krevende

å håndtere.

2019 - 2022 
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SAMARBEID
I dette kapitlet gir vi et bilde av samarbeid og samarbeidspartnere i prosjektperioden

Kommunene i prosjektet har fristilt ansatte til å jobbe som medarbeidere i

prosjektet med oppgaver som kursutviklere og kurslærere. Dette har vært viktig for

at vi kunne få til samskaping mellom erfaring og fag. Dette har også vært en del av

kommunens egenfinansiering. Medarbeidere med egenerfaring er rekruttert på

ulike måter, gjennom kjennskap og anbefalinger, og i noen grad via bruker- og

pårørendeorganisasjonene.

Da Blå Kors Steg for steg ble etablert i 2020 ble de snart en viktig

samarbeidspartner, både i kursutvikling og som kurslærere.

Samarbeidet med Universitetet i Stavanger og ViD Sandnes har utviklet seg og økt

gjennom prosjektperioden. Vi har siden 2020 hatt avtaler om undervisning for både

bachelorstudenter i kommunal praksis (i Sandnes, Stavanger, Time, Klepp, Gjesdal

og Hå) og master-/videreutdanningsstudenter. I tillegg har vi vært arena for studier

for til sammen 7 masterstudenter! 

Vi har deltatt i Nasjonalt Nettverk for Recovery College. Målet er å utvikle

Recovery College-modellen i Norge og spille inn erfaringer og argumentasjon for

dette til myndighetene. 

Knutepunkt for recovery er et nettverk mellom de Regionale brukerstyrte senter

(RBS) i Norge. Prosjektlederne har deltatt i dette nettverket. Vi har også vært

samarbeidspartner for RBS-nettverket, Napha og Erfaringssentrum i å arrangere

årlig, nasjonal konferanse for recovery.

Høsten 2022 kontaktet vi om lag 20 lokale næringslivsledere med individuelle brev.

Vi spurte om de kunne tenke seg å støtte Jæren Recovery College økonomisk. Vi

fikk mange hyggelige svar og anerkjennende ord for arbeidet vi gjør, men foreløpig

ingen avtaler om økonomisk støtte.

Kort fortalt
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Vi har gjennom prosjektperioden lagt et grunnlag for å etablere avtaler om

samarbeid og «leveranser» både med de 7 framtidige eierne og andre kommuner,

organisasjoner og instanser fra 2023, både de som er nevnt over og andre.

Vi har opparbeidet en kompetanse på samskaping som vi kan tilby kommuner og

andre. Vi har nå erfaring med å få til prosesser som sikrer likeverdig deltagelse og vi

har verktøy for å lede samskapingsprosesser.

Vi tenker at Jæren Recovery Colleget har et utviklingspotensiale mot å kunne tilby

målrettede tiltak som kvalifiserer personer videre imot skole og arbeid. Vi anbefaler  

å gå i dialog med NAV om dette.

Det er flere innspill og ideer fra samarbeidspartnere som vi foreløpig ikke har hatt

kapasitet til å følge opp. Men alt er notert og ligger der som potensielle oppgaver og

samarbeidsområder framover. 

Samarbeidsavtale med Regionale brukerstyrte sentre i Norge 

Samarbeidsavtale med Blå kors steg for steg (arkiv)

Avtaler med UiS og ViD om masterprosjekt (arkiv)

Uttalelser om Jæren Recovery College fra flere samarbeidspartnere 

Våre vurderinger

2019 - 2022 
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SAMSKAPING OG
UNDERVISNING
Dette og neste kapitel handler om den daglige driften - kjerneoppgavene.  I dette kapitlet

er fokus på kursutviklere og kurslærere, i neste på deltagerne (sluttbrukeren)

Gjennom prosjektperioden har ca. 30 personer vært engasjert i arbeidsgrupper som

har jobbet med kursutvikling og mange av disse har også vært kurslærere.

Halvparten av disse har egenerfaring og halvparten er fagpersoner. Høsten 2022

var 25 personer engasjert i disse oppgaver ved Recovery Colleget.

Ansettelsen av 2 «faste» prosjektmedarbeidere/kurslærere har vært avgjørende for

å øke kapasiteten (stadig flere kurs og tilbud) opp til dagens nivå. Marte Ylitalo har

vært ansatt i 50% stilling fra høsten 2019 og Anne Marit Naustvik i 30% stiling fra

høsten 2021. At vi etter hvert ble en fast stab på fire personer, har også bidratt til

viktige refleksjoner og diskusjoner som er nødvendig i et nybrottsarbeid som dette

har vært. 

Kort fortalt

Samskapingsprosesser i den aller første

arbeidsgruppa ved Recovery College var

gjenstand for studier fra masterstudent og

siden har to andre masterstudenter fulgt opp

med studier med fokus på fagpersoners

erfaringer og erfaringsmedarbeideres

erfaringer fra kursutvikler- og

kurslærerrollen.

Ansatte i staben har i tillegg, gjennom hele

prosjektperioden, dokumentert erfaringer,

kunnskap og verktøy som er utviklet

underveis, blant annet en egen veileder for

kurslærere.
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Ninni Marie Berentsen, 2021, Master i Medborgerskap og samhandling, Hva

kjennetegner samskapingsprosesser i etablering av et Recovery College? 

Annie Ringnes Hagen 2022, Master i rus -og psykisk helse, Fagpersoners

erfaringer med recoveryskoler-og kurs -en kvalitativ studie 

Rebecca Nordås 2022, Master i Rus og Psykisk helse, «Her er du en person med

ressurser» - En kvalitativ studie av erfaringsmedarbeidere ved recovery college  

Retningslinjer for kurslærerrollen

Veileder for kurslærere 

Veileder for kursutviklere 

Samskapt kurslærerkurs med to andre Recovery College-miljø i Norge (arkiv)

Egenevaluering kurslærere 

Våre vurderinger

Både de med erfaringskompetanse og de med

fagkompetanse har vært verdifulle og

avgjørende for prosjektet. Vi har hatt dyktige

og dedikerte medarbeidere. Det har vært mest

krevende å rekruttere fagpersoner fordi de

allerede har hatt andre oppgaver og stillinger.

Noen har kunnet engasjert seg for en kortere

periode. Ulempen med korte engasjement har

vært at vi også stadig har mistet verdifull

kompetanse underveis som ville vært

kjærkomment å bygge videre på.

Også noen med egenerfaring har vært med i

kortere perioder, men hovedregelen har her

vært deltagelse over tid. Dette har gitt

sammenheng i tilbudene og vi har kunne nyte

godt av erfaringer som har bidratt sterkt i

videre utvikling av tilbudene. 

2019 - 2022 
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I dag er samla stillingsprosent 3,3 og 2, 8 av disse er fordelt på fire fast ansatte. Vi

trenger stabilitet og forutsigbarhet i tilgangen til utviklere og kurslærere for å sikre

god kvalitet, stabil drift og utvikling videre. Noen kurs er sårbare fordi det er kun 2

kurslærere som kan kurset og det blir sårbart ved sykdom etc.

Veien videre bør handle om å ivareta de ansatte som er engasjert gjennom

prosjektperioden og den kompetansen de har opparbeidet seg.  

Vi mener det er grunnlag for å øke aktivitetsnivået på Colleget for å møte behov  og

en økende etterspørsel. Hvis dette skal la seg gjøre må det rekrutteres flere ansatte.

Det bør også være et mål å øke omfanget av fagpersoner i kommunene som får

bruke av sin tid på Colleget.

Det er også viktig å poengtere at engasjement som kursutvikler og kurslærer har

bidratt positivt i den enkeltes sin egen recoveryprosess eller faglige utvikling. 

Kurslærerrollen har vist seg å for noen å være en viktig hjelp til å ta nye skritt, for

eksempel mot utdanning eller jobb. Dette fokuset kan vi fokusere mer på. Kanskje i

et formalisert samarbeid med NAV.

Ved årsskiftet 2022/2023 pågår et samarbeid med Høgskolen på Vestlandet og

doktorgradsstipendiat Therese Sjursæther. Sjursæther forsker på effekter av

Recovery College. Det gjøres samtidig en studie av Korus Stavanger (Inger Eide

Robertsen) og UiS (Anne Schanke Selbekk) der ledere i instansene bak prosjekt

Jæren Recovery College intervjues. Vi har forventninger til at resultater fra disse

arbeidene blir viktige i videre utvikling og drift av Jæren Recovery College as.

2019 - 2022 
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Bak de aller fleste tilbudene vi har utviklet ligger til dels omfattende

samskapingsprosesser her ved Colleget. Noen av tilbudene er samskapt andre steder

(Nottingham og Bergen).

Noen av kursene er utviklet i samarbeid med andre instanser: Våre

samarbeidspartnere, i tillegg til eierne av prosjektet, er Bergen RecoverySkole,

Haugesund Recovery Ressursbase, Blå Kors Steg for steg Stavanger, NKS-

Veiledningssenteret for pårørende og Veiviserprosjektet. 

Tabellen under viser hvilke kurs vi har holdt og hvor mange pr år. De fleste kursene

har varighet fra 4-7 uker. Vi har gjennomført to av våre kurs som såkalte satellitt-

kurs. Ett i Rådhuskjelleren på Sola og et i Svendsenhuset på Bryne. Til sammen er 55

kurs gjennomført.

KURS OG
DELTAKERE
Dette og forrige kapitel handler om den daglige driften - kjerneoppgavene. I dette

kapitlet er fokus på deltagerne (sluttbrukeren).

Kort fortalt
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Vi er en region med kommuner med forskjellige størrelser. Stavanger og Sandnes er

de desidert største kommunene i regionen. Det er derfor naturlig at det kommer

flest deltakere fra disse kommunene. 

I sektordiagrammet under vises kursdeltakere fordelt på innbyggertall i den enkelte

kommune (2019-2022).  Da ser vi at fordelingen mellom kommunene er ganske jevn.

Dette viser at Jæren Recovery College er blitt et regionalt tilbud med god deltakelse

fra de fleste kommunene i regionen. 

Tabellen under viser antall kursdeltakere og hvilke kommuner de kom fra.

2019 - 2022 
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Her kan deltakerne være seg selv i et trygt, åpent og ikke-dømmende miljø. 

Deltakelse ser ut til å kunne ha store positive innvirkninger på livene til de som deltar

på kursene. 

Recovery College kan være en viktig arena for å bryte ned stigma, ved at deltakerne

møtes som likeverdige studenter (enten de har erfarings- eller fagbakgrunn). 

Deltakelse på Recovery College kan se ut til å være en nyttig ressurs, som gir

deltakerne nye ferdigheter, mestringsfølelse og bevisstgjør dem deres egne ressurser. 

Deltakere opplever myndiggjøring og å få verktøy for å kunne reposisjonere seg,

skrive seg inn i nye historielinjer og ta steget inn i «det ordinære samfunn». 

Deltakere erfarer at Recovery Colleget i større grad enn i de ordinære tjenestene tar

for seg de relasjonelle og sosiale aspektene, og gir de verktøy og kompetanse som kan

komplimenterte det som tilbys i de øvrige tjenestene.

Både studentenes egne evalueringer etter hver kursslutt og to masteroppgaver

basert på disse evalueringene og intervju av deltagere viser at deltakerne er

fornøyde. Den ene masterstudien kan oppsummeres slik:

Studien viser at deltakerne rapporterte høy grad av tilfredshet med kursene, både ifht

opplevd nytte for egen recoveryprosess, læring, undervisningsopplegg og fasiliteter. Det

å delta på kurs har også bidratt til økt bevissthet og forståelse rundt egen og andres

situasjon, i tillegg trekkes verdien av det å ha en sosial arena og fellesskap der en kan

jobbe mot et bedre liv frem som viktig.

Her er noen stikkord fra den andre masterstudien. 
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I tillegg til kurs har vi hatt ulike andre undervisninger og arrangement. Særlig har

vi økende etterspørsel og deltakelse på Recovery-fagdager. For kommuner som

ønsker å utvikle recovery-orienterte tjenester så tenker vi dette er et viktig bidrag.

Deltakere i de tre gule radene I tabellen under er hovedsakelig fagpersoner og de

fleste ansatt i kommunalt rus- og psykisk helsearbeid. 

Deltagere på Åpent hus er hovedsakelig personer med egenerfaring. 

Dokumentasjon 

Kurskataloger og invitasjoner gjennom 4 år (arkiv)

Linda Petersen Hetland, 2022, Master i medborgerskap og samhandling, «That´s

how the light gets in» (arkiv)

Linda Teie Kvelland, 2022, Master i Rus og Psykisk helse, «Her blir du møtt som

en helhet» En kvalitativ studie av studenters erfaringer med recovery college

Konkrete ideer til videre utvikling 

2019 - 2022 
Jæren Recovery College  
- four years on

Vi har utviklet et eget kurs for kurslærere sammen med Bergen RecoverySkole og

Recovery Ressursbase i Haugesund. Kurset er viktig for å ha undervisning med god

kvalitet og er godt mottatt. 

Mer spesifikke ideer til videre utvikling som deltakere, ansatte og

samarbeidspartnere har kommet med er samlet i et eget notat.
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De ulike tilbudene som er utviklet ser i stor grad ut til å være bærekraftige. Dette

sier vi ut fra antall søkere, antall deltakere som fullfører kurs og tilbakemeldinger

og evalueringer. 

Det er viktig å ha en stabilitet i tilbud for å bygge opp interesse for tilbudene. Derfor

anbefaler vi at kurs som er utviklet til nå videreføres. Det er også viktig å utvikle

nye kurs. Samtidig må det fortsatt være fokus på evalueringsresultat,

tilbakemeldinger og jobbes systematisk med forbedringer. Pr i dag er det to nye kurs

under utvikling.  

Erfaringene med «satellitt-kurs» er gode. For noen deltakere var det antagelig

avgjørende for å delta at kurset ble holdt i heimkommunen og på et kjent sted. For

andre har vi sett at det er viktig med støtte for å komme seg til lokalene våre i

Sandnes og oppleve mestring ved det. 

Kurslærerkurset som vi har samskapt med andre Recovery College-miljøer i Norge

har vist seg også å interessant for andre (kommuner og andre), men vi har ikke hatt

kapasitet til å inkludere flere foreløpig, men dette er noe vi vil anbefale å gjøre. 

Våre vurderinger
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Tidgiverne som støtter studentene på Jæren Recovery College kommer fra Blå Kors

steg for steg. Tidgivere møter mennesker én til én, og yter oppdragsbasert

frivillighet. Etter kursslutt kan deltakere kobles til en tidgiver som matcher

kursdeltakerens behov.

Blå Kors Norge har utviklet ett program som heter «Hverdagskompetanse» og består

av flere moduler. Modulene Steg for steg til ønsket felleskap, og Steg for steg til

fysisk aktivitet er blitt gjennomført flere ganger ved Jæren Recovery College, med

kurslærere både fra Blå Kors, Jæren Recovery College og Tidgivere. 

TIDGIVER
Sara Soma har skrevet en egen rapport om samarbeidet mellom Blå Kors steg for steg

Stavanger og Jæren Recovery College om bruken av Tidgivere i forbindelse med kurs

ved Colleget. Dette kapitlet er et utdrag fra rapporten og våre vurderinger.

Tidgiver er navnet Blå Kors har gitt sine frivillige, fordi det er innbyggere som gir av

sin tid til andre mennesker. Tidgivere bruker den kompetansen de har opparbeidet i

løpet av livene sine til å støtte mennesker med å nå sine egne mål. Tidgiverne i Blå

Kors er allsidige, med all slags forskjellige bakgrunner, kompetanser, og interesser.

Hva er en Tidgiver?

Kort fortalt
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Dokumentasjon
Erfaringer med bruk av og samarbeid rundt ordningen Tidgivere. Rapport fra

Sara Soma  

Våre vurderinger

Når mange av kursene ved Jæren Recovery College avsluttes omtrent samtidig, kan

ikke Blå Kors steg for steg «garantere» at det er tilstrekkelig mange ledige Tidgivere

på en gang. Det vil derfor være nødvendig å ha tett dialog og samarbeid mellom

Jæren Recovery College og Blå Kors underveis i prosessen for å skape realistiske

forventninger hos kursdeltakerne.

En mulig utfordring er rekruttering og opplæring av Tidgivere, som blir Blå Kors

Steg for steg sitt ansvar.

Vår konklusjon så langt er at inkluderingen av Tidgivere som en del av tilbudet

oppleves positivt både av studenter og kurslærere. Det kan virke å ha en

motiverende effekt, og kan fungere som en naturlig forlengelse av det eksisterende

tilbudet ved Jæren Recovery College.
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MARKEDSFØRING
I dette kapitlet oppsummerer vi kort hvordan vi har jobbet med markedsføring og

omdømmebygging i prosjektet.

Ansatte har vært regelmessig “ute på besøk” med informasjon eller undervisning til

mange lokasjoner, fra Randaberg i nord til Varhaug i sør. 

Vi har også hatt ekstern hjelp fra Procontra og Vinterfilm til å utvikle JRC sin

visuelle identitet, hjemmeside og en egen film om Jæren Recovery College.

Jevnlig bruk av Facebook til nyhetsoppslag og annonseringer (over 1700 følgere pr i

dag) og regelmessig annonseringer og påminninger via e-post (ca. 200 faste

mottakere).  Vi har vært på noen besøk i politiske utvalg, partimøter og vi har hatt

noen få besøk av politikere i regionen, enten egne avtalte besøk eller som deltagere

på våre arrangement.

Vi har hatt ulike oppslag i media. Noen har vi selv stått for og noen er omtaler fra

andre. Vi har tatt med noen eksempler under dokumentasjon. 

Kort fortalt

Dokumentasjon
Hjemmesiden jrcollege.no med film om Jæren Recovery College

Masterstudenter undersøkte kurs ved recoveryskoler - UiS - (2022)

Jæren Recovery College et viktig lavterskeltilbud som må bevares,

debattinnlegg fra UiS og Korus - Stavanger Aftenblad - (2022)

På Jæren Recovery College i Langgata lærer man å mestre livet - (2020)

Sandnesposten 

Nytenkning innen rus og psy kisk helse: – Håper å fortsette veksten - (2022)

Sandnesposten

Etter 40 innleggelser i psykiatrien kjente hun ikke seg selv igjen (2022) -

Solabladet

2 millioner til recoveryskole på Jæren (2018) 

Feiret 2 år for Jæren Recovery College

Recovery – erfaringer fra Jæren Recovery College (2021)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, videoforedrag:
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http://www.jrcollege.no/
https://www.uis.no/nb/helsefag/undersokte-kurs-ved-recovery-skoler
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/Bj2LQ9/jaeren-recovery-college-er-et-viktig-lavterskeltilbud-i-sandnes-og-maa-bevares
https://www.sandnesposten.no/pa-jaren-recovery-college-i-langgata-larer-man-a-mestre-livet-vi-ser-at-mange-er-interessert/s/5-105-229722
https://www.sandnesposten.no/nytenk-ning-innen-rus-og-psy-kisk-helse-haper-a-fortsette-veksten/s/5-105-581377
https://www.solabladet.no/etter-40-innleggelser-i-psykiatrien-kjente-hun-ikke-seg-selv-igjen-jeg-ble-behandlet-som-et-barn/s/5-106-411503
https://napha.no/recovery_college_jaeren_rogaland
https://napha.no/content/24706/feiret-2-ar-for-jaren-recovery-college
https://erfaringskompetanse.no/nyheter/nettforedrag-recovery-erfaringer-fra-jaeren-recovery-college/


Våre tilbud blir bedre og bedre kjent (det ser vi av økende henvendelser og

påmeldinger).

Vi tror vi har fått et visst positivt omdømme regionalt (og nasjonalt). Vi er

takknemlige til alle våre “ambassadører”! 

Vi har et mål om å alltid presentere oss lettfattelig og visuelt tiltalende, slik at folk

opplever at vi leverer kvalitet. Dette målet bør Jæren Recovery College fortsatt

strekke seg etter.

Vi er glade for at vi fikk «Filmen om Jæren Recovery College» laget «tidløs». Det har

gjort at den er benyttet mye og vi har god respons på den. 

Våre vurderinger
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"Du skal bestige Mount Everest.

Du får valget mellom en guide

som har gått opp selv, eller en

som har lest en bok om hvordan

man gjør det. Hvem velger du?

På Jæren Recovery College får

du begge."
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Kontakt oss
Har du spørsmål eller vil vite mer?

E-post                                                                     Adresse

post@jrcollege.no                                                   Sandnes; Langgata 54, 4.etg

Prosjektledere

Tor Arne Riskedal

T: 941 27 049

E: torarne@jrcollege.no

Steinar Trefjord

T: 416 90 624

E: steinar@jrcollege.no


