
Text till Førsækringskassan 

Behandlingsplan: 

I Norge har man sedan 2010 laglig rætt till medicinfri psykiatrisk vård. Sådan vård ær mycket 

efterfrågad, eftersom många psykiatriska patienter fastnar i sin medicinering, långt efter att 

den akuta situationen har upphørt. Man lider av medicinernas biverknigar, men kan inte 

sluta. Många patienter klarar inte att sjælva trappa ner och avsluta sin medicinering. Det 

behøvs mycket stød før att klara det. Behandlingen vid Hurdalsjøen Recovery senter 

erbjuder helt medicinfri behandling samt också medicinnedtrappning. Målsættningen ær att 

patienten kan klara sig utan mediciner, alternativt med så låga medicindoser som møjligt. 

Någon motsvarande vård och behandling finns inte i Sverige. 

Før att klara en medicinnedtrappning krævs ett intensivt stød. Behandlingen vid Hurdalsjøen 

Recoverysenter vilar på fyra pelare. IMR (Illness Management Recovery), Fysisk aktivitet, 

sund kosthållning samt individuell psykoterapi. IMR och fysisk aktivitet sker i grupp, varje 

dag. Inom ramen før grupperna sker också en individuell anpassning. Den individuella 

psykoterapin ges regelbundet varje vecka med psykolog. Individuell uppføljning sker hos 

psykiater. 

IMR ær ett strukturerat och kunskapsbaserat behandlingsprogram. Det syftar till att hjælpa 

personer med psykiska problem att utveckla personliga strategier før att hantera olika 

livssituationer, tankar och kænslor. Æven att komma i kontakt med sina egna inre resurser. 

Metoden anvænder motiverande tekniker med pedagogiska och kognitiva strategier. 

Patienten får hjælp att sætta personliga mål och att finna strategier før att uppnå dessa i 

vardagen. Den røda tråden ær arbete med personliga recoverymål. Metoden bygger på 11 

moduler som består av olika æmnen. Det tar 10-12 veckor att komma igenom IMR-

modulerna. Modul 1 gørs  individuellt med terapeut. Grupperna består vanligtvis av 8 

personer.  

Fyra viktiga Recoveryområden ær: 

• Hopp 

• Identitet 

• Mening med livet  

• Personligt ansvar 

Behandlingstidens længd ær i normalfallet fyra månader. På sentret arbetar flera lækare. Før 

svenska patienter kan erbjudas en svensk lækare, Johan Stiernstedt, psykiater och leg. 

psykoterapeut. Vid sentret arbetar också tre svenska miljøterapeuter.  

Hurdalsjøen Recoverysenter ær ett privat sjukhus certifierat av norska myndigheter. Det ær 

finansierat genom den statliga ordningen fritt behandlingsval. Sjukhuset består av två 

kliniker. En avdelning før affektiva sjukdomar och personlighetsproblematik samt en 

avdelning før psykotiska sjukdomar. 
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