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Vad är IMR-programmet?
IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en 
psykisk sjukdom. Genom att lära sig hantera svåra saker på ett nytt 
sätt, kan man minska sina besvär och öppna upp för nya möjligheter 
i livet. IMR står för Illness Management and Recovery, eller sjuk-
domshantering och återhämtning på svenska.  

I IMR-programmet får deltagaren stöd att formulera egna mål som 
känns meningsfulla. Målen ska vara valda av deltagaren själv och 
utgår från personens egen definition av återhämtning. Det kan till 
exempel handla om att kunna leva ett mer socialt liv eller att få 
ett arbete. Man arbetar sedan i grupp eller enskilt för att öka möj-
ligheterna att nå målen. 

Genom att arbetet hela tiden utgår från mål som är meningsfulla för 
deltagaren, blir motivationen oftast större än om målen formulerats 
av någon annan, exempelvis sjukvårdspersonal. 

IMR-programmet bygger på tanken att den som har en psykisk sjuk-
dom inte ska sänka sina förväntningar på livet eller skyddas från 
livets utmaningar. Istället är de egna målen drivkraften för att lära sig 
hantera sjukdomen på bästa sätt. Begreppet återhämtning ger hopp 
om att positiv förändring är möjligt. 
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Biologisk sårbarhet och stress
Det är två delar som bidrar till ökade symtom och återfall i psykos: 
biologisk sårbarhet och stress. Den som har en ökad biologisk sår-
barhet för psykos löper större risk för att utveckla sjukdomen. Det 
kan jämföras med att en person som har en ökad biologisk sårbarhet 
för diabetes löper större risk för att utveckla diabetes. Sårbarhet 
behöver alltså inte innebära att personen måste utveckla en psykos, 
men risken är större. Biologisk sårbarhet för psykos innebär inte hel-
ler att personen generellt sett är en känslig person. Vi utsätts alla 
för situationer och livshändelser som kan orsaka stress. Vad som får 
oss att må dåligt är individuellt, men dödsfall bland närstående och 
oönskade uppbrott från relationer är exempel på sådant som de 
flesta människor mår dåligt av. Men även vardagliga bekymmer kan 
orsaka stress. Stressen kan alltså bidra till ökade symtom och återfall 
i psykos.

Att minska biologisk sårbarhet och stress
Det går att minska biologisk sårbarhet och stress, bilden på nästa 
sida visar hur. På så sätt kan utvecklingen istället gå mot minskade 
symtom och återhämtning.  Uppgiften för IMR-programmets fem 
delar är att främja det som minskar biologisk sårbarhet och stress, 
till exempel läkemedelsbehandling och meningsfulla aktiviteter.

Biologisk sårbarhet och stress bidrar till ökade symtom och återfall i psykos.

Ökade symtom
Återfall i psykos

Biologisk sårbarhet Stress
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IMR-programmets fem delar främjar det som minskar biologisk sårbarhet 
och stress. I sin tur leder det till minskade symtom och återhämtning. 

Minskade symtom
Återhämtning

Minskad biologisk 
sårbarhet

Läkemedels-
behandling

Undvika alkohol 
och droger

Rutiner för kost, 
sömn och motion

Strategier för tanke 
och handling

Socialt stöd

Meningsfulla 
aktiviteter

Minskad Stress

IMR-Programmet:

Utbildning om sjukdomen 
och dess behandling.

Strategier för att bättre 
kunna medverka i 
behandlingen.

Planering för att bättre 
kunna förebygga återfall.

Strategier för att hantera 
stress och kvarstående 
symtom.

Social färdighetsträning.

1.

2.

3.

 
4.

5.
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Vad innebär IMR-programmets fem delar?
Utbildning om sjukdomen och dess behandling
Deltagaren får grundläggande information om sin sjukdom och olika 
behandlingsalternativ. På så sätt får han eller hon förutsättningar för 
att kunna fatta välgrundade beslut om sin behandling. 

Strategier för att bättre kunna medverka i behandlingen
Genom kommunikationsträning övar deltagaren på vad han eller 
hon vill kommunicera till exempelvis sin läkare.  Även olika strategier 
för att komma ihåg att ta sin medicin lärs ut. Det kan till exempel 
handla om att fästa medicinen med ett gummiband vid tandborsten 
om man tar sin medicin på kvällen. Det innebär också att identifiera 
andra behandlingsalternativ eller insatser som kan hjälpa personen 
att arbeta mot sina återhämtningsmål, till exempel psykoterapi,     
arbetsträning eller nätverksarbete.

Planering för att förebygga återfall
Deltagaren lär sig att identifiera situationer som tidigare har trig-
gat återfall och att känna igen tidiga varningstecken på återfall.  En 
plan arbetas fram för att undvika återfall genom att snabbt agera på 
tidiga varningstecken. Närstående spelar ofta en viktig roll i planen, 
därför uppmuntras deltagaren att dela den i sitt sociala nätverk.

Strategier för att hantera stress och kvarstående symtom
Strategierna kan handla om att hantera hallucinationer, nedstämd-
het, ångest och stress på ett bättre sätt. För att klara svåra situation-
er bättre uppmanas deltagaren att hitta mer än en strategi för att 
hantera ett problem. Ju fler strategier personen har till hands desto 
större är möjligheterna att klara av en svår situation.

Social färdighetsträning
Genom teorier, rollspel och feedback tränas sociala färdigheter. När 
deltagarens sociala färdigheter blir bättre stärks de sociala relation-
erna och därmed deltagarens sociala stöd. Det kan minska stress och 
därmed skydda personen från återfall. Dessutom kan socialt stöd 
hjälpa personen till att bättre medverka i sin behandling och till att 
reagera snabbare på tidiga varningssignaler. De flesta tycker också 
att livet blir lättare och roligare när man kan dela det med andra. 
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Ett exempel från verkligheten
En 46-årig kvinna hade en schizofrenidiagnos sedan 20-årsåldern. I 
IMR-programmet formulerade hon som återhämtningsmål att kunna 
besöka sina barn som bodde på annan ort. Till att börja med fick 
hon information om sin sjukdom, om olika symtom, diagnoser, be-
handlingseffekter och biverkningar av läkemedel. Hon tränade kom-
munikation och sociala färdigheter, bland annat genom rollspel. Hon 
fick lära sig att diskutera sin behandling med sin läkare och tillsam-
mans kunde de förbättra den och få en bättre effekt. Hon lärde sig 
också att identifiera tidiga varningstecken på återfall i psykos och hur 
hon skulle agera för att förhindra det. 

Under programmet bröt kvinnan ner målet att besöka sina barn i 
mindre delmål och hon tog ett första steg genom att ta kontakt med 
barnen på telefon. Under fortsättningen av programmet lärde kvin-
nan sig strategier för att hantera social oro som tidigare hade hindrat 
henne från att till exempel åka buss och tåg, vilket försvårade för 
henne att besöka barnen. Innan programmet var slut hade kvinnan 
träffat dem flera gånger och de planerade att fira jul tillsammans för 
första gången på många år.

Hur går det till?
IMR-programmet kan genomföras enskilt eller i grupp. Grupperna 
leds vanligtvis av två gruppledare och består av max åtta personer, 
fyra till sex deltagare är optimalt. Det är vanligt att först formulera 
sina återhämtningsstrategier enskilt för att sen fortsätta program-
met i grupp. Programmet börjar med att deltagaren tydliggör sina 
egna värderingar och tar reda på vad återhämtning innebär personli-
gen. Återhämtningsmål som känns meningsfulla för deltagaren sätts 
upp och bryts sedan ner i mer hanterbara steg. När deltagaren själv 
valt mål som är meningsfulla, tydliga och konkreta, blir det lättare 
att ta uti med det som krävs för att nå dem. 

Programmet omfattar cirka 40 träffar. Träffarna tar ungefär en timme 
och deltagarna ses en eller två gånger i veckan.  Under träffarna och 
genom hemuppgifter arbetar deltagarna kontinuerligt mot sina åter-
hämtningsmål. 
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IMR-programmet bygger på ett strukturerat arbetssätt som visat sig 
effektivt för att nå resultat. Vid varje träff får deltagarna ett under-
visningsmaterial med information, frågeställningar, övningar, och 
strategier som kan hjälpa dem att nå sina mål. Gruppledaren har 
stöd av en behandlarmanual där träffarna beskrivs steg för steg.        
I manualen finns också undervisningsstrategier och förslag på hem-
uppgifter. Programmet anpassas till varje deltagares unika behov 
och förutsättningar. Gruppledaren ska även ha tillgång till handledn-
ing mellan träffarna.

Vem är deltagare respektive gruppledare?
IMR-programmet finns i olika versioner för deltagare som har 
schizofreni, schizoaffektiv sjukdom, bipolär sjukdom och depression. 
Dessutom finns en version av programmet som är generell och inte 
inriktad mot någon speciell diagnos. Gruppledaren, som bör ha kun-
skap om diagnosen och erfarenhet av att arbeta tillsammans med 
personer med svår psykisk sjukdom, kan vara mentalskötare, sjuk-
sköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator eller psykolog. En 
introducerande utbildning rekommenderas, men tonvikten bör ligga 
på kontinuerligt stöd och handledning under genomförandet. 

IMR tillsammans med andra metoder
IMR-programmet fungerar bra tillsammans med andra metoder 
som Case Management, ACT, IPS, Kognitiv beteendeterapi och Delat 
beslutsfattande. IMR kan till exempel bidra till kunskap om behan-
dling som är en förutsättning för elat beslutsfattande. (Se projektet 
Bättre Psykosvårds hemsida för förklaring av de olika metoderna.)

Vad tycker personalen?
Personal som arbetat med IMR-programmet tycker att det har varit 
upplyftande att följa gruppdeltagarna. De upplever att deltagarna 
vanligen är nöjda med kursinnehållet, i hög grad slutför utbildningen 
och ser mer hoppfullt på framtiden efter programmet. 

Vad säger forskningen? 
IMR-programmet bygger på olika delar som var för sig visat sig effek-
tiva i studier. Studier av IMR-programmet visar också att deltagarna 
blir bättre på att hantera sin sjukdom, får större möjligheter att nå 
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sina återhämtningsmål, får färre symtom, läggs in på sjukhus mer 
sällan och får bättre vardagsfunktion och livskvalitet.

Intresserad av IMR-programmet?
Om du är brukare och intresserad av IMR-programmet kan du ta 
kontakt med närmaste öppenvårdsmottagning i ditt landsting. IMR-
programmet är under utbyggnad runt om i landet och om du är in-
tresserad kan det vara bra att förmedla det.

I dagsläget genomförs utbildningar för gruppledare inom IMR-pro-
grammet i begränsad omfattning. Planer finns på en utbildning som 
kombinerar webbaserade delar med fysiska träffar. Skicka ett mejl 
till battre.psykosvard@akademiska.se om du är intresserad av kom-
mande gruppledarutbildningar.
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Mer information
På projektet Bättre Psykosvårds hemsida finns en webbaserad in-
troduktion till IMR-programmet med några filmade exempel på hur 
programmets träffar kan gå till. Där finns också mer information om 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid 
schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Faktaansvarig: Rickard Färdig, december 2013

www.battrepsykosvard.se

battre.psykosvard@akademiska.se
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