
Bergen, 9. november 2017 
 
Nasjonal kompetansetjeneste  
for læring og mestring  
innen helse   
(NK LMH) 

Nytt fra NK LMH 



Nasjonal kompetansetjeneste  
for læring og mestring (NK LMH) 
 
• skal bidra til at lærings- og 

mestringsvirksomheten i landet holder god 
kvalitet og er kunnskapsbasert 
 

• slik at personer som lever med helseutfordringer 
og deres nærstående opplever økt mestring og 
bedret livskvalitet 

 
 



Et nytt felt i stadig utvikling  
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Håndbøker  

• Håndbok for helsepedagogiske tilbud – kommer snart 
 

• Mestringstreff – et diagnoseuavhengig tilbud for voksne 
 som lever med helseutfordringer 

 
• Håndbok for Helt sjef! Et lærings- og mestringstilbud for 
 unge i alderen 12-16 år, 17-26 år og deres foresatte 

 
• Håndbok for SMIL-grupper (Styrket Mestring i Livet) et 
 lærings- og mestringstilbud for barn som pårørende 

 
• Starthjelp – for nye foreldre av barn (0-6 år) som vil 
 trenge tett oppfølging fra støtteapparatet framover  
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Filmer/kompetansehevingsmateriell 

• Treff meg! Et kompetansehevingsprogram for 
 fagpersoner som møter unge som lever med 
 helseutfordringer og deres pårørende  

 

• Hva er brukermedvirkning? 
 

• Hvorfor er brukermedvirkning viktig? 
 

• Hvordan få til brukermedvirkning i praksis? 
 

• Rekruttering av brukerrepresentanter 
 

• Om rolleforståelse 
 

• Om ivaretakelse av brukerrepresentanter 
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Forskning  Kommunikasjon 
og formidling 

Utvikling 

 helsepedagogikk 

 oversikter over nasjonale tjenester  

 kommunal lærings- og mestringsaktivitet 

 kunnskapsgrunnlag 

Satsingsområder 2014–2018 
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Helsepedagogikk 
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KUNNSKAPS- 
GRUNNLAG 

VERKTØY 

ANBEFALINGER 

UTDANNING 



Oversikter over tjenester og aktiviteter 

Kartlegginger 
 
Formidling av resultater  
 
Etablert Nettverk for arbeid med 
registrering og dokumentasjon 
 
Etablert samarbeid med sentrale 
myndigheter 
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Kommunal lærings- & mestringsvirksomhet 

Mestringstreffhåndbok 

 

Implementering av mestringstreff  

 

Formidlingsaktiviteter  

 

Tilbud for eldre med fler-kulturell bak- 
grunn og psykiske helseutfordringer 
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Kunnskapsgrunnlag 

 

Litteraturgjennomganger       
 

Rapport om sentrale 
teorier og begreper 
 

Nytt forskningsprosjekt 
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Rapport om sentrale teorier og begreper 

• Lærings- og 
 mestringsvirksomhet 

 

• Kronisk sykdom og  
 langvarige 
 helseutfordringer 

 

• Læring 
 

• Brukermedvirkning og  
 empowerment 

 

• Mestring 
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Samarbeid om å fremme helse 
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Kort fra Helsedirektoratet 

 
• Bare spør 

 
• Mulig for kommuner å 

søke midler for 
kommuner:  

 Helsestasjons- og 
 skolehelsetjenesten 
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Ett eller flere nettverk for deg? 

Kommunenettverket 
 

Nettverk for ung 
medvirkning og mestring 
 

Kommunikasjonsnettverket 
 

Starthjelpnettverket 
 

SMIL-nettverket 
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Hva sier forskningen? 

 
Vi publiserer omtaler om 
andres og egen forskning 
på mestring.no. 
 
Send oss gjerne tips om  
artikler. 
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Besøk www.mestring.no   
 
Meld deg på NK LMHs nyhetsbrev 
www.mestring.no/nyhetsbrev 
 
Meld deg inn i ett eller flere av våre nettverk 
https://mestring.no/laerings-og-
mestringstjenester/nettverk/  
 
Følg oss på Facebook/Twitter: @mestringno 
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