
 

 

 

 

«BRUKERKUNNSKAP I PRAKSISFELTET – EN 
KVALITETSFORBEDRING? 
Hvor bringer brukerkunnskapen oss? 

 

Vi inviterer til avslutningskonferanse 

13. og 14. juni 2013 

Universitetet i Agder, Gimlemoen Kristiansand 

Auditorium: B1 - 006 

Universitetet i Agder, Praxis Sør har på oppdrag fra Nasjonalt 
kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) ledet et 
nasjonalt temanettverk med fokus på utvikling av brukerkunnskap 
i en periode på tre år. 

Nettverket har ca 35 medlemmer – erfaringsformidlere, brukere av 
kommunale tjenester, pårørende, aktive i brukerstyrte sentre, 
brukerorganisasjoner, ansatte i psykisk helse- og rusfaglig arbeid i 
kommunene, forskere fra Universitetet i Agder. Vi har samarbeidet  i en 
tre-årsperiode for å utvikle brukerkunnskap i praksisfeltet. Nå ønsker vi å 
formidle fra prosjektene vi har jobbet med og vi ønsker kontakt med flere 
miljøer i Norge som arbeider med samme temaer som oss. 

 

 



PROGRAM 

13.juni 

0900 – 0930 Registrering / kaffe 

0930 – 0945 Kultur 

0945 - 1015 Åpning  

1015 – 1100 Psykisk helsearbeid som kunnskaps- og kompetansefelt 
sett fra kommunene, Trond Hatling leder NAPHA 

1100 – 1115 Pause m/frukt 

1115 – 1200 Temanettverk for brukerkunnskap – også en arena for 
utvikling av kunnskap v/ Sigrid Nordstoga, 1. lektor og 
Tove Elisabeth Johnsen, prosjektleder 

1200 – 1300 Lunsj 
  

1300 – 1330 «Nye roller – nye relasjoner: erfaringer fra 
firepartssamarbeid i Praxis Sør»v/Anne Marie Støkken, 
professor UIA  

1330 – 1515 Presentasjon av prosjekter i parallellseminar, inkl pause 

1515 – 1545 Brukerkunnskap – en kunnskapssammenstilling, v/Inger 
Beate Larsen, 1.amanuensis UIA 

1545 – 1600 Avslutning/refleksjon over dagen 

 

Kl1800  Båttur eller besøke Bålplassen, Energiverket med enkel  

fingermat i regi av ROM-Agder og A-larm 

 

 

 

 

 

 



 

14. juni 

0900 – 0915 Åpning/ kultur 

0915 – 0945 Brukerkunnskapog en offentlig sektor i endringv/ Sigrid 
Nordstoga, 1.lektor UIA 

0945 – 1015 Ambulerende brukerforum på Agder v/ Tove Elisabeth 
Johnsen prosjektleder, Jan Ivar Ekberg og Borghild 
Spiten Mathisen brukerkoordinatorer 

1015 – 1100 Pause  

1100 – 1130 Verktøykasse for brukermedvirkningv/Henning Kofoed 
Jensen og Kristin Høines Sagatun brukerstyrt senter, 
Hamar 

1130 – 1230 Lunsj 

1230 – 1330 Presentasjon av prosjekteri parallellseminar 

1330 – 1345 Pause 

1345 – 1430 Kvalitet i et brukerperspektiv v/ Heidi Westerlund og 
Dagfinn Bjørgen KBT Midt-Norge 

1430 – 1500 Hva har vi lært og noen utfordringer for veien videre / 
panel med deltakere fra prosjektet 

  

 

 

 

 



 

Prosjektene som presenteres: 

 

1 Organisasjonsutvikling med et brukerperspektiv 

o Utvikling av oppfølgingstjeneste for ROP brukere. 
Brukermedvirkning på tjenestenivå i etableringsfasen. 

o Songdalen kommune / medforsker 
o Utprøving av KOR – klient og resultatstyrte samtaler som 

pilotprosjekt innen rus- og psykososial oppfølging 
o Bærum kommune 

o Etablering av brukernettverk i småkommuner 
o Setesdalsnettverket 

o Samarbeid mellom kommuner, DPS og LPP 
o LPP 

o Hvordan opplever pårørende de kommunale tjenestene 
o ROM-Agder brukerstyrt senter 

o SMIL – prosessen med å lage film om og med mødre i LAR,  
o Ida Kristine Olsen, prosjektleder PRO-Lar 

 

2 Brukermedvirkning i bolig/ bofellesskap 

o Gode relasjoner i bofellesskap 
o Kristiansand kommune 

o Verdien av å bo i egen bolig 
o Kristiansand kommune 

o Brukermedvirkning i bokollektiv 
o Bærum kommune  

 

2 Aktivitetssentre – en arena for utvikling av brukerkunnskap 

o Hvilke erfaringer og opplevelse har brukere og ansatte med 
brukermedvirkning ved Energiverket, et filmprosjekt 

o Kristiansand kommune / medforskere 
o Dagsenteret Orelunden er viktig for bedringsprosessen 

o Mandal kommune / medforskere 
o Firerbanden – på haue inn i ny kunnskap 

o Senter for psykisk helse Lindesnes kommune / medforskere 



o Huset – recovery som utgangspunkt for bedringsprosesser 
o Kristiansand kommune / medforsker 

 

4 Natur, kultur og flere arenaer for utvikling av brukerkunnskap 

o Positive opplevelser og friluftsliv. Hvordan påvirker dette psykisk 
helse? 

o Bålplassen, Kristiansand kommune 
o Brukerstyrt senter – kreative verksteder – fokus på kreativ maling 

og skriving 
o Mental Helse Aust-Agder 

o Fortelling som forebygging 
o ROM-Agder 

o Hva virker i rusoppfølging? 
o Alarm - ettervern 

o Styrking av pårørende arbeidet i Alarm 
o A-larm 

o Selvhjelp – ressursmestring i kvinnegruppa 
o Deltakerne og Kristiansand kommune 

 

Sett kryss i påmeldingsskjemaet for hvilke temaer du ønsker å høre mer 
om i parallellsesjonene. 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Konferansen er gratis og det serveres enkel lunsj 

Overnatting: Deltakerne som har behov for overnatting bestiller og  

dekker utgiftene selv.  

Hotelltips: Hotell Norge– www.hotel-norge.no; www.budgethotel.no 

Påmeldingher:  https://eras.uia.no/reg.php?id=793 

Påmeldingsfrist: 1.juni 

 

Det kan forekomme justeringer av programmet 2013 

 


