
 
Felles studieplan 

Kurstittel                                                                                  KursAdmin ID-nr: 11218 
 
Brukermedvirkning. 

Anbefalt antall timer  
 
8-40.  

Målgruppe (og eventuelle krav om forkunnskaper) 
 
Medlemmer, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere i funksjonshemmedes organisasjoner 
som er motivert for og interessert i å bli brukerrepresentanter.   

Læringsmål: Kunnskapsmål (K), ferdighetsmål (F) og/eller holdningsmål (H) 
 
K – deltakerne skal få kunnskap om hva som legges i begrepet brukermedvirkning og hvilke 
utfordringer brukerrepresentantene møter.  
F – deltakerne skal få ferdigheter slik at de kan gjøre en best mulig jobb som 
brukerrepresentanter i ulike brukerråd og utvalg. 
H – deltakerne skal få innsikt i og se verdien av at brukerne kan få innflytelse på planer og 
tilbud som berører dem som gruppe. Deltakerne skal få følelsen av at de blir bedre 
kvalifiserte representanter for funksjonshemmedes organisasjoner inn i ulike fora.  

Kursinnhold 
 
Hva er brukermedvirkning? 

• Individuell brukermedvirkning 
• Representerende brukermedvirkning 
• Hva skal vi påvirke? 
• Hvorfor brukermedvirkning? 

 
Hvem representerer vi og hvor? 

• Hvem skal vi representere? 
• Hvor skal vi påvirke? 
• Når i prosessen skal vi påvirke? 
• Hva oppnår vi? 



 
Rekruttering og oppfølging 

• Hvordan bli brukerrepresentant? 
• Hvordan rekruttere? 
• Hvordan følge opp og motivere? 

 
Utfordringer – hvordan møte utfordringene 

• Det dreier seg om kommunikasjon 
• Mer om organisasjonene og enkelte brukerråd og utvalg 
• Mulige oppdrag for den enkelte – opplysningsskjema for brukerrepresentanter 

Metode og gjennomføring (pedagogisk tilrettelegging) 
 
Innledninger med ferdig utarbeidede PowerPoint- presentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid 
og praktiske øvelser.  
Tilpassing av lokaler, studiemateriell og annet etter deltakerens behov. 
Evaluering underveis og/eller ved kursslutt. 
Kursbevis.  

Anbefalt materiell / lærebøker eller lignende 
 
Heftet ”Grunnopplæring i brukermedvirkning”. Kan lastes ned fra www.funkis.no   

Spesielle krav til innleder eller kursleders kompetanse 
 
God kunnskap om brukermedvirkning og egen organisasjon og FFO er en fordel, men ikke et 
krav.  

Godkjent av Studieforbundet Funkis 
 
KursAdmin ID.nr: 11218 
Dato: 30.09.2010 
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