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Samhandlingsprosjektet
Mestringstreff –

et kommunalt diagnoseuavhengig 
lærings- og mestringskurs 
for voksne som 
lever med helseutfordringer



Hvorfor Mestringstreff?

Brukernes behov Kommunens oppgaver

Samhandling



Evalueringsresultater:
Hva var viktigst for deltakerne?

• Høre andres erfaringer
• Formidling av kunnskap fra fagpersoner 
• Få tips og gode råd fra deltakerne 
• Sosialt samvær
• Få verktøy til bruk i hverdagen
• Samtale i gruppe
• Dele egne erfaringer

Evalueringsskjema etter kurs (prosess) 



Hvilke erfaringer hadde kurslederne?

Basert på spørreskjema etter kurs + fokusgrupper (prosess) 



• Sikre ledelsesforankring 
• Tilpasse til lokale forhold - arbeidsgruppe
• Sikre brukermedvirkning fra start
• Avklare kompetansebehov
• Kreativitet og tålmodighet i planlegging, 

markedsføring og rekruttering
• Samarbeide med lokalt helseforetak
• Kvalitetssikre gjennom evaluering

Hva skal til for å lykkes?



Ledelsesforankring
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Tilpasning til lokale forhold



Brukermedvirkning
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Kompetansebehov
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Kreativitet og tålmodighet i 
planlegging - ting tar tid  
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Samarbeid med lokalt helseforetak
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Implementeringsstøtte fra 
NK LMH

• Kunnskaps- og erfaringsformidling på mestring.no, i 
nyhetsbrev, undervisning mm 

• Veiledning 
• Digitale verktøy for kompetanseheving 
• Presentasjoner konferanser etc
• Facebookside - samhandling 
• Etablere læringsnettverk? 



Hilde; kompetanse
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Helsepedagogisk kompetanse 

fremheves som avgjørende 

for å kunne gi 
utbytterike 

lærings- og mestringstilbud
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Ønske om økt kompetanse innen

q Hvordan jobbe med mestring

q Gruppeledelse og kommunikasjon i 
grupper

q Brukermedvirkning og samhandling
mellom fagpersoner og erfarne 
brukerrepresentanter
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Hvordan arbeide med MESTRING
q Hva er mestring?

q Hvordan snakke om/jobbe med mestring?

q Kunnskap om og erfaring med 
mestringsstrategier
q Hvordan bruke og introdusere disse 

strategiene?
q Hvordan oppdage og anerkjenne 

mestringsressurser?

q Individuelt og i grupper!
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Hva er det med GRUPPER? 

Hvem lærer en av 
i en gruppe?
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Kompetanse i ledelse av grupper

Kunnskaper og ferdigheter til å
1. skape trygghet og god atmosfære

2. lede og strukturere gruppen 

3. åpne for dialog og erfaringsutveksling

4. legge til rette for læring og oppdagelser
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1. Etablere trygghet og god atmosfære

q God velkomst/oppstart - trygt og tillitsvekkende!

q Rommet/lokalet

q Invester i starten - bli kjent aktivitet?

q Forforståelse - hva kommer jeg til, hva er dette?

q Forventningsavklaring

q Grenser/taushetsbelagt info

q Rollefordeling, om delt ledelse 
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2. Struktur og rammer 

Aktiv gruppedeltagelse og 
erfaringsdeling
q Vis engasjement og stimuler til mestringstro
q Ansvar for at alle blir sett og hørt
q Ta det som kommer - rom for å improvisere

Ta ansvar for disponering av tid
q Tydelig start og slutt 
q Overholde pauser
q Sørge for TID til erfaringsdeling
q Disponere taletid à åpenhet vs grenser!
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3. Dialog og erfaringsdeling

q Inspirere/motivere gruppedeltakerne 

q Anerkjenne deltakelse og innspill

q Lytte – gi tid – tie stille

q Gjenta noe personen har sagt – og så tie stille

q Gjenta noe personen sier på en annen måte, og 

spørre om det er slik å forstå

q «Hva sier dere andre?»
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4. Læring og oppdagelser
q Gode og åpne spørsmål → åpner opp for nye   

tanker. Unngå spørsmål som gir ja/nei svar!

q Så et «frø» - start en prosess

q Ikke gi råd, ikke kom med alle svarene! Den 

enkelte gjør SINE oppdagelser

q Tenk salutogenetisk!

qÅ ikke vite svar – hvordan takle det
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Brukermedvirkning
Hvordan samarbeide 
med erfarne 
brukerrepresentanter? 

Hvordan løfte frem 
deres 
erfaringskunnskap?

Sammen kommer vi 
nærmere sannheten 
og gir mer treffsikre 
tilbud?
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Hvordan takle ulike deltakere og 
utfordrende situasjoner
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Fag- og erfaringskompetanse sammen
Avklare rollene ved 
samhandling

Ulik kunnskap
Ulike roller
Kompletterer hverandre

Suksesskriterier
Respekt- tillit
Trygg på hverandre
Øve oss gode sammen!
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Ivaretakelse av dem som medvirker 
Hvem sitt ansvar er dette?

q Bevissthet og trygghet i rollen som 
brukerrepresentant 

q Ivaretakelse av brukere som medvirkere

FØR à UNDER à ETTER et 
erfaringsinnlegg!
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BM som med-gruppeleder?

Kursleder med 
helsefaglig 
bakgrunn

Forstår de helsemessige  
konsekvensene 

Har oversikt over aktuelle 
hjelpetiltak

Besitter rådgivende 
kompetanse

Kvalitets-sikrer informasjonen

Kursleder med 
erfaringsbakgrunn

Er rollemodell
Er ekspert på mestring
Gjør det enklere å forstå
Er lettere å relatere seg til
Hindrer hierarki
Fremmer håp - empowerment
Kan sette ord på det «usagte»
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De ulike perspektiv

Brukermedvirkning 
stiller krav til 

q Brukerrepresentanten

q Fagpersonen

q Tilrettelegger, 
facilitator
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Besøk www.mestring.no

Meld deg på NK LMHs nyhetsbrev
www.mestring.no/nyhetsbrev

Meld deg inn i vårt kommunenettverk
https://mestring.no/laerings-og-

mestringstjenester/nettverk/

Følg oss på Facebook/Twitter: @mestringno

http://www.mestring.no/
http://www.mestring.no/nyhetsbrev
https://mestring.no/laerings-og-mestringstjenester/nettverk/

