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Brukerorganisasjonskonferansen 2013 

Tid: 11. og 12.september 

Stad: Leangkollen, Asker 

Et sentralt mål for konferansen er å bringe organisasjonene sammen og være en møteplass der 
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, NAPHA og brukerorganisasjonene kan oppdatere og 
inspirere hverandre slik at samarbeidet både mellom kompetansesentra og organisasjonene blir 
styrket, og at organisasjonene sammen kan gjøre seg nytte av de ressursene som fins i brukerfeltet 
innan psykisk helse og rus. 

I år som i fjor, samarbeider vi med NAPHA om konferansen. 

Program: 

Onsdag den 11.09.13  

Tema: Behandling i et brukerperspektiv 

1100-1130 Velkommen og presentasjon 

1130-1200 Hvor står Erfaringskompetanse i dag? v/ Hilde Hem 

1200-1300 Lunsj 

1300-1400  Arbeidet med å styrke brukerperspektivet i tjenestene – resultater frå E.no sitt 
forsknings-og utviklingsarbeid: 

                      Rapport frå arbeidet i rådgivande utvalg for utredning av behandling i brukerperspektiv 

                       v/ utvalsleiar Dagfinn Bjørgen 

                       Funn frå prosjektet: Brukernes forslag vedr. alternativer til bruk av tvang 

                        v/ faglig rådgiver Heidi Westerlund 

                       Kultur og holdningsendring i tjenestene – Erfaringskonsulenter  

                       v/ prosjektmedarbeider Siv Helen Rydheim 
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 1410-1430 Brukerkunnskap i praksisfeltet - en kvalitetsforbedring? Hvor bringer brukerkunnskapen 
oss?  v/ NAPHA                                

1430- 1500 Rundebordssamtaler  utifra spørsmål som: 

Hvordan kan Erfaringskompetanse og NAPHA sammen med bruker og pårørendeorganisasjonene 
påvirke tjenesteutviklingen innen psykisk helse og rus?  

1500-1520 Kaffiprat 

1520 – 1540  Oppsummering i plenum 

1540 -1600 Ny kunnskap og erfaringskompetanse - oppleves den relevant for brukerne, 
organisasjonene og fagfeltet? Reflekterende samtale ledet av Dagfinn Bjørgen mellom  

Norsk psykologforening v/Tor-Levin Hoffgaard, Erfaringskonsulentene v/ Siv Helen Rydheim og 
NAPHA v/ Trond Hatling 

1600-1620  Rundebordsamtaler om samme spørsmål.                   

1620-1700 Oppsummering i plenum 

1900 Middag 

 

Torsdag den 12.09.13 

Tema: Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling 

0830-9000 Tråder fra i går 

0900-0920  Innspill fra helsedirektoratet vedr. erfaringskompetansens plass i kunnskapsutviklingen  

0920 – 1000 Hva tenker vi om kunnskapsutviklingen innen psykisk helsefeltet  v/ t.d. Marit Borg og 
Siv Helen Rydheim 

1000 – 1015 Pause 

1015-1100 På hvilke område ser din organisasjon at det er behov for mer 
kunnskap/dokuentasjon/forskning 

Hver org . forbereder innlegg på max 5 min.  

1100 – 1130 Diskusjon i plenum : Hvordan kan vi samarbeide omkring videre kunnskapsutvikling? 
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1130- 1145 Pause 

1145 -1215 Hvordan kan Erfaringskompetanse og NAPHA samspille med organisasjonene v/ Hilde 
Hem og Trond Hatling 

1215- 1300 Neste samling, evaluering og avslutning  

1300-1400 Lunsj 

 

 

Vel møtt! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Eva Svendsen 

prosjektleder 
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