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Hva er ReConnect? 
ReConnect er brukerens eget internettbaserte, diagnoseuavhengige  
støtteverktøy. I samarbeid med helsepersonell innen psykiske 
helsetjenester kan brukeren få støtte til sin bedringsprosess. 
Gjennom ulike deler av ReConnect kan brukeren jobbe med å: 

• bli bevisst sine ressurser
• finne ut hva som hjelper eller hindrer i hverdagen
• lage kortsiktige og langsiktige mål
• dele brukererfaringer anonymt

ReConnect gir mulighet til å sende meldinger mellom bruker og 
helsepersonell på en sikker måte.

 

Hvem kan delta?

Hva innebærer deltagelse?
• Utprøving av ReConnect i en periode på seks måneder
• Opplæring før oppstart
• Utfylling av samtykkeskjema samt skjema med personlige 

opplysninger før oppstart 
• Invitasjon til deltagelse i intervju om bruk av ReConnect
• Brukere vil også bli bedt om å fylle ut spørreskjema om 

helsetjenestebruk og egen helse ved oppstart samt ved tre og 
seks måneder

Se  www.reconnect.no for å få vite mer 
og for å registrere deg som deltager 

• Bruker og helsepersonell må delta sammen
• Bruker er over 18 år
• Du har tilgang til internett og har egen BankID, BuyPass eller 

Commfides - for sikker innlogging
• Du mottar eller yter tjenester innen psykisk helse fra 
      kommunene Asker og Balsfjord og/eller du mottar tjenester 

fra
• Asker distriktspsykiatriske senter (DPS), Psykiatrisk avdeling 

Blakstad, Vestre Viken HF og/eller Psykiatrisk senter for 
Tromsø og omegn (PSTO), Universitetssykehuset Nord-Norge

• Bruker har mottatt psykiske helsetjenester i minst seks 
måneder forut for deltagelse i studien og det er rimelig å 
anta at oppfølgingen varer i ytterligere seks måneder frem i 
tid


