


 





 Spre kunnskap om og understøtte utvikling av brukerinvolvering 
 Dialogmøte kommunene 

 Spre gode eksempler  

 Bidra med metoder for brukermedvirkning 

 For eksempel  «Min Stemme Teller», et prosjekt om brukermedvirkning for 
barn og unge. 

 

 Bidrar inn i tjenesteutvikling med blant annet Bruker Spør Bruker 
evalueringer 

 

 Dokumentasjon av brukerperspektivet,  Brukerinvolvering i 
forskning 

 

 Kurs, Opplæring og opplæringskonsepter 
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Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse Dagfinn Bjørgen 12.02.2013 



 Partnerskapsavtale. 

 Eksempel: KBT og Trondheim kommune basis for søke felles 
prosjekter 

 Støtte til tiltak drevet i regi av brukermiljøer/ frivillig sektor. Eksempel: 
  treffsteder 

 Verktøykassa 

 Utviklingsprosjekter 

 Eksempel medvirkning for 
Barn og unge, drevet av KBT i 
samarbeid med helseforetak. 

 Erfaringskonsulent ansettes i 
brukermiljø  

 eks. KBT, for å sikre 
forankring i brukernes 
perspektiv. Tiller DPS og 
Trondheim kommune. 

  



 

 

 

 

 



 



 

1. Antallet innleggelser 

2. Opplevelse av myndiggjøring 

3. Sosial støtte og sosial funksjon  

4. Opplevelse av stigmatisering 

5. Styrking av håp  

6. Praktisk hjelp  

7. Bidra til kultur og holdningsendringer  
     (Repper & Carter 2011) 

 



 EK kan avdekke mangler som brukere ofte opplever i møtet 
med ordinære psykisk helse- og rustjenester.  

 

 EK kan bidra med viktig informasjon og reelle 
valgmuligheter for personen.  

  

Dette kan bidra til:  

 - å unngå reproduserende maktdynamikker 

 - kulturendringer og en nødvendig utvikling av  
       tjenestene. 



 Brobyggere i fagmiljøer og tjenester 
- «Oversettelse av fagspråk og systemforhold som kan fremstå som uforståelige  

 

 Brobyggere i lokalmiljø og samfunn 
- I sammenhenger med erfaringsmedarbeidere fikk de muligheter til å oppleve seg 

som en person og en innbygger.  

 

 Brobyggere mot framtida 
- Offentlige tjenester la mye vekt på fortida og alt som hadde gått galt. I samarbeid 

med erfaringsmedarbeidere opplevde de større mulighet til å se framover. 

 



For opptatt av sin egen historie 

 

- Noen erfaringsmedarbeidere fremsto for opptatt av sin egen historie og 
sine egne erfaringer. De evnet ikke godt nok å se den andres behov og 
ønsker.  

 

- Utfordringer knyttet til nærhet og grenser  



Gode erfaringer: 

 

 Økt livskvalitet og 
selvtillit 

 

 

 Gode relasjoner til 
ansatte 

 

 

 Styrkede sosiale 
nettverk 

 

Dårlige erfaringer: 

 

 Å bli behandlet som 
pasienter 

 

 Diskriminering og 
fordommer fra ansatte 

 

 Å bli utelatt fra sosiale 
sammenhenger. 



Uklare roller  
Det er et ønske om tydeligere stillingsbeskrivelser og mer forutsigbarhet i 
stillingene 

 

«… til å begynne med, de første sikkert tre, fire månedene, så var den største 
utfordringen min å finne hvilken retning jeg skulle gå i, som 
erfaringskonsulent, og hvordan jeg skulle legge opp dagen min.» 

 

«De hadde ikke helt klarhet i hva de ønsket å bruke oss til. Og på sett og vis 
så tenker jeg at ja, det er noe vi må bli enige om i fellesskap og sånt også, og 
det må være litt opp til oss og.»  
  

 



 

 

 Økt empati og forståelse for mennesker i en recoveryprosess  

 

 Bekymringer for egen jobbsikkerhet siden erfaringskonsulentene 
hadde lavere lønn. 



 EK hadde en større forståelse og identifisering med brukerne 
 

 Tryggere, mer direkte og åpen kommunikasjon i arbeidet med 
brukerne og i personalgruppa. 
 

 Tillate seg å utfordre brukerne mer 
 

 Større engasjement enn sine øvrige kollegaer  
 

 Tok om temaer som det tidligere ikke var blitt snakket om, og bidro 
med dette til refleksjon rundt brukerens behov.  
 

 Bidro til at kollegene holdt fokus og ble mer seriøse  
 



 EK kan lettere enn fagfolk forholde seg til problematikken, hjelpen 
blir mer autentisk og empatien oppleves som mer ekte.  

 

 EK har større innsikt og kompetanse i forhold til hva som er 
sentralt, enn en «profesjonell fagperson»  

 

 EK kan bidra med sin unike erfaring og tilføre noe nytt i 
tjenestene som beriker livene til de som søker hjelp, og bidra til 
inspirasjon og utvide kompetanse og forståelse for fagpersoner.  



 

 Brukere kom med eksempler på at fagpersoner viste mer ydmykhet og 
hadde et større ressursfokus. De knyttet dette til at 
erfaringsmedarbeiderne var tilstede i ulike faglige forum og steder der det 
ble planlagt og bestemt ting.  

 

 Endringer i fagpersoner holdninger kunne handle om språkbruk, hvordan 
de ble møtt og hvordan de var sammen. Mer lydhørhet og engasjement i 
personen og hans eller hennes sitasjon var også opplevelser som gikk 
igjen.  



 



 

Erfaringskonsulenter kan påvirke arbeidet, holdningene og kulturen i et 
tverrfaglig team. For å få til et godt samarbeid er det viktig med 
forberedelser, avklaring om rollefordeling og de ulike aktørenes 
forventninger. Arbeidsformer som gir rom for gjensidig refleksjon og 
drøfting, slik som reflekterende team, kan være avgjørende for at 
erfaringskonsulentene og teamet kan ha et likeverdig samarbeid.  
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• Hvorfor ansette  
erfaringskonsulent - mål? 

• Hvordan inkludere erfarings - 
forberedelser? 

• Hvordan tilrettelegge for at 
erfaringskonsulent kan jobbe ut i fra 

brukerperspektivet – organisering 
og innhold? 

• Ryddige forhold, slik at det er mulig 
for erfaringskonsulent å målbære 

brukerperspektivet også når det evt 
står i motsetning til fagleder/ 
arbeidsgivers perspektiv. 

• Lederstøtte og nettverk. 



 


