
Livreddende
brukermedvirkning





Dette er en ode
Til de gutta
Og de jentene som måtte gi tapt
i kampen mot mørke
for de var fine folk
de der helst fremst i frontlinjen
så ble det mørkt der
og det er for dem vi skal slåss
med lysbrytere festet til knokene
for vi kan ikke ha det sånn
at svarte natta bare skal valse rundt
og ta for seg

- Trygve Skau



Selvmordsforebygging begynner i 
barnehagen.



Jeg vil tenke sammen med dere i dag. Det er 
ikke jeg som har svarene – men det er dere 
som best vet hvordan dere vil gjøre det i 
Larvik.





Lysbrytere festet til knokene;
Alle kommuneansattes plikt!



• Det gjelder i barnehagen
• Det gjelder i barnevernet
• Det gjelder NAV
• Det gjelder i skolehelsetjenesten
• Det gjelder i administrasjonen deres
• Det gjelder i lokalpolitikken
• Det gjelder i samfunnet
• Det gjelder i byutviklingen deres
• Det gjelder i psykisk helse og rus enhetene deres
• Og så kunne jeg fortsatt...



Input

Output

Endringsangst

Endringsvillighet



Har alle en erfaringskonsulent i seg?



• Den som strekker seg lenger enn vakta varer
• Tenker utenfor boksen
• Den som ikke sykemelder seg selv om 

vedkommende kanskje vil
• Den som har et «hvorfor» 
• Den som ikke gir seg på «tørre møkka»
• Du er den som kan redde livet =l en av

de mange «Mariusene» der ute.

Hvis jeg skulle ansa. deg:







Ung/Los• To erfaringskonsulenter på skolen
• Jobber oppsøkende
• Startet eget produksjonsselskap
• Brukerpanel med elever
• Oppsøker de som faller ut
• Bygger bro mellom hjelpeapparatet og unge på 

vei inn i kriminalitet 





• Brobyggere inn mot tjenesteapparatet for de det er 
vanskelig å nå.

• Brobyggere mellom stigma og åpenhet
• Brobyggere mellom fagfolk og erfaring
• Brobyggere mellom visdom og kunnskap





Hvorfor gjør dere det sånn? Hvorfor 
gjør dere det sånn?



Har samtaler med 
Ungdom som sliter 

direkte

Støtter andre 
erfaringskonsulenter

Hvorfor unge erfaringskonsulenter?
Hvorfor assistenter i barnehagen med 

egenerfaring fra barnevernet?
Inspirerer og er 

endringsagenter i 
tjenestene

Har «extra» skills 
som grafisk design, 

videoredigering, 
arrangements

erfaring

Reduserer s>gma 
blant f.eks. unge

Gjør det gøy å 
komme på jobb

Vokser og blir tryggere på seg selv imens 
de hjelper andre og tjenestene med å bli 

bedre.



«En erfaringskonsulent er en veiviser, et 
medmenneske å ta en pause sammen 
med, en som gir energi, en slags 
storebror som bryr seg»

- Ung Erfaringskonsulent



PLAYSTATION TERAPI

• Uformell setting
• Snakker om hverdagslige ting
• Gjør hverdagslige ting
• Slappe av og matche interessen til den man skal hjelpe
• Være der over tid med de enkle små tingene
• Ikke være bundet av «sånn er metodikken»
• Andre og mer moderne spilleregler «Ikke-faglighet» 



Ungdom er dri+lei 
voksne og de vil gjøre 
opprør. Når de møter 
noen andre som også har 
gjort opprør, gå+ på 
trynet, og kommet seg 
igjen, så er det større 
grad av relasjonelt 
samsvar. Derfor funker 
det så godt. 



En annen type sensitivitet og blikk 
for faretegn.



Some%mes a li+le magic is all it takes to help you pull 
through.



Telefoner og spørsmål fra NAV

• Får ofte henvendelser fra NAV om vi kan fortelle mer 

om hva en EK er

• Arbeidsmarkedsbedrifter tar kontakt mer og mer

• Ofte mailer med spørsmål om utdanning / kurs 

• Der de riktige menneskene har sett har «sett lyset» 

fortsetter å bruke erfaringskompetanse

• En port inn i arbeidslivet
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Erfaringskompetanse inn i 

tjenestene

Hvorfor? Hvordan? 

Hjelp? Hva koster 

det?

Budsjetter

Tid

Kultur og holdninger

Kunnskap



21.11.2019 28







• Tjenesten justerer seg etter ungdommens 
behov.

• Jobber gjerne oppsøkende (ut av kontorene)

• Møtes på en kafe eller der det passer 
ungdommen.

• Avtaler kan være åpne og tilpasset 
ungdommen.

• Fagpersoner må tenke utenfor boksen og være 
et medmenneske

• Vær proaktiv og på offensiven! (Sende SMS 
eller ringe bare for å høre hvordan det går!) 

Fleksible tjenester



TIPS FOR BEDRE TILGJENGELIGHET

• Ansatte må være tilgjengelige på flere kanaler.

• Møte ungdommene på deres egen arena

• Ha dag- og kveldsåpent

• God beliggenhet

• Gi god og lettfattelig informasjon om 
tjenestene.

• Gi nøyaktig og lett forståelig informasjon om 
rettigheter.

• Det skal være lett å ta kontakt ved behov





h"ps://www.youtube.com/watch?v=J1Frw8ON2fc&list=PLvhRXQXayJYQwJ34_ULVxm80qoC-a30aD&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=J1Frw8ON2fc&list=PLvhRXQXayJYQwJ34_ULVxm80qoC-a30aD&index=3




Det dummeste jeg vet er å se.e i gang 
2ltak uten å ha spurte dem det gjelder 
først!

- En klok prosjektleder



Tilgjengelige 
tjenester

Ungdomskunnskap
Fleksible tjenester

Ung til ung metodikk / 
Erfaringskonsulentr

Får hjelp med alle 
utfordringer på et 

sted / hos et 
medmenneske

Praktisk hjelp

Medmenneskelighet



Med din hånd på 
min skulder, går 
jeg videre.





Ung Arena er et samtaletilbud for barn og unge mellom

12 - 25 år. Vi fokuserer hovedsakelig på psykisk helse

og rus, men ungdom kan komme uansett grunn. 

Vi holder til på familiehuset på Grønland, og tilbudet er

byomfattende.



Ung Arena er et sted man kan
snakke om det man har på hjertet. 

Her finner man alltid noen å 
snakke med. Ingen problemer er

for store eller for små.



• Erfaringskonsulenter

• Familieterapeuter

• Psykologer

• Helsesøster

• Sosialfaglig

• Frivillige 

TEAMET

Teamet 2018



UNGDOMMENS ØNSKER

” Jeg ønsker å føle meg velkommen”

“Jeg ønsker å bli møtt av noen som bryr seg”

”Jeg orker ikke å snakke med noen som skriver på en datamaskin mens jeg snakker”

”Jeg ønsker å føle meg hjemme, så det burde være koselig her”

“Dette burde være et sted man alltid finner hjelp”

” Jeg vil alt skal skje på mine premisser”

“Aller viktigst, jeg ønsker å føle meg trygg”



• Brukermedvirkning som bærende prinsipp

• Null-terskel 

• Mulighet for anonymitet

• Ung-til-ung metodikk / erfaringskonsulenter

• Frivillige er en del av bemanningen

• Samlokalisering av tjenester

• Fast kontaktperson og mulighet for å holde 

kontakt så lenge ungdommen ønsker det.

• Sømløs overgang til spesialisthelsetjenesten.

8 PRINSIPPER



Nivå 1:

Ungdom kan komme 

innom for å snakke 

med noen / kan være 

anonym og få 

informasjon .

Nivå 2:
Ungdom med et definert 
problem får noen og 
snakke meg og er i 
oppfølging 

Nivå 3:
Unge med komplekse 
problemer kan få 
behandling av en 
profesjonell / kan bli 
henvist videre til 
spesialisthelsetjenest
en 

TRE NIVÅER



610 BARN OG UNGDOM
FRA ÅPNING TIL OKTOBER 2018
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TALL

Egen 
henvisning

55%

Pårørende
15%

Fagpersoner
30%

Hvor kom henvendelsene fra?
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Henvisninger 





Ung Arena Oslo

UngArena OSLO

ungarenaoslo

ungarenaoslo.no

VÅRE ÅPNINGSTIDER
Mandag: 12 – 16
Tirsdag: 12 – 18
Onsdag : 12 – 16
Torsdag : 12 – 18
Fredag : 12 – 16



Ansette 

erfaringskonsulent

Opprette 

ekspertpaneler og 

systematisk 

innhente 

brukererfaringer

Være aktivt ute å 

finne inspirasjon. 

«Lær av de beste 

prinsippet»

Jobbe sammen med 

frivillige 

organisasjoner og 

ressurser i 

nærmiljøet

Gå fra et «oss» og  

«dem» tankesett til 

et «VI» tankesett

Spørre dere selv: 

«Hvis vi skulle lagt 

ned alle tjenestene i 

morgen og startet 

på nyG, hva ville 

fungert best?»



Den nysgjerrige tjenesten

Den inviterende tjenesten

Den ambisiøse tjenesten

Den modne tjenesten

Den samskapende tjenesten

Den forvirrede tjenesten



Du må gjøre det 
sånn! 

«Hva er vik6g 
for deg?»

Skape tjenester 
sammen med 
innbyggerne!

Fra tvang )l sosial innovasjon 

Reell og radikal brukermedvirkning





INNOVASJON

Erfaringskonsulenter



Utviklingsarbeid er en vedvarende prosess som aldri tar slu4. 
Man må rulle den samme steinen opp, la den rulle ned og 
begynne på ny4 igjen – igjen og igjen og igjen




