
  

1 
 

Studieplan nr. 1083: Sosialpolitisk påvirkningsarbeid MH 
 

Minst 4 deltakere 

4–20 timer 

Inntil 100 % elektronisk kommunikasjon 

Mål/læringsmål 
Læringsmål: kunnskapsmål(K), ferdighetsmål(F) og/eller holdningsmål(H) 

 

K- Gi deltakerne kunnskap om organisasjonens sosialpolitiske saker og påvirkningsarbeid 

generelt, samt kunnskap om forvaltningsnivåene med hovedvekt på kommunen. I tillegg skal 

deltakerne få kunnskap om metoder og virkemidler for sosialpolitisk påvirkningsarbeid på 

vegne av organisasjonen og få innsikt i strategier og veivalg for å oppnå best mulig resultater 

av påvirkningsarbeid. 

F- Deltakerne skal tilegne seg ferdigheter til å kunne utføre organisasjonens sosialpolitiske 

arbeid, spesielt opp mot kommuner. De skal også få erfare at det nytter å jobbe målbevisst 

med påvirkningsarbeid og at det gir glede og mestringsfølelse. 

H- Deltakerne skal gjennom økt kunnskap og ferdighet om temaet, få lyst til å engasjere seg i 

sosialpolitisk påvirkningsarbeid 

Målgruppe 
Styremedlemmer i fylkes- og lokallag og andre interesserte 

Kursinnhold 
Kommunenes beslutningsorganer og rutiner 

Politikk og politiske beslutninger innen psykiatrisk helsearbeid 

Kommunenes administrasjon og administrative beslutninger innen psykisk helsearbeid 

Påvirkningsarbeid Arenaer og metoder 

Brukermedvirkning 

Flere nivåer innen brukermedvirkning, individnivå, systemnivå og politisk nivå. 

Brukermedvirkning i lovverket 

Kommunikasjon 

Generelt om kommunikasjon 

Kommunens budsjettarbeid når bør man påvirke? 

Korridorpolitikk/lobbyvirksomhet. 

Hva er viktige tjenestetilbud for oss i vår kommune? 

Påvirkning gjennom media 

Råd ved henvendelser fra media 

Å skrive leserinnlegg 

Praktisk arbeid i lokallaget 

Kartlegging av behov - lage en plan påvirke 

Sette opp årskalender – evaluere 
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Andre ressurser 
Sosialpolitisk program – Mental Helse 

Organisasjonshåndboka – Mental Helse 

Tipsheftet for fylkes- og lokallag – Mental Helse 

Studieheftet: Studietiltak i politisk påvirkningsarbeid for lokallag i Mental Helse 

PowerPoint: Politikk og forvaltning 

PowerPoint: Kommunikasjon 

PowerPoint: Brukermedvirkning 

Andre arbeidsmåter/organisering 
Innledninger i plenum, gruppearbeid og annen egenaktivitet, studieheftet legger opp til 

drøfting og gruppearbeid under de enkelte bolkene 

Nettbasert undervisning 

Tilpassing av lokaler, materiell og annet etter deltakernes behov 

Kurset kan gjennomføres på to hele dager eller ved kveldskurs over fire til fem kvelder 

Evaluering underveis og/eller ved kursslutt 

Kursbevis 

Krav til lærer/instruktør 
God kunnskap om og erfaring fra organisasjonsarbeid og sosialpolitisk påvirkningsarbeid 

 


