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Studieplan nr. 1101: Samfunnspolitisk kurs 
 

Minst 4 deltakere 

4–40 timer 

Inntil 100 % elektronisk kommunikasjon 

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

 

K- Deltakerne skal få kunnskap om LHLs politiske virksomhet i et historisk perspektiv, 

om lokalt samfunnspolitisk påvirkningsarbeid, FFOs rolle og LHLs samarbeid med 

denne paraplyorganisasjonen samt en innføring i brukermedvirkning 

F- Deltakerne skal bli i stand til å delta aktivt i samfunnspolitisk arbeid lokalt. De skal kunne 

kontakte det politiske apparatet i lokalsamfunnet for påvirkning av kommunale 

beslutningsprosesser. Deltakerne skal også kunne benytte seg av media og arrangere 

politiske aksjoner 

H- Deltakerne skal få en bevissthet om at samfunnspolitisk påvirkningsarbeid er viktig og at 

målrettet påvirkning nytter. De skal få trygghet i at det ikke er farlig å ta kontakt med det 

politiske apparatet eller med media. Kurset skal gi en trygghet i rollen som brukermedvirkere 

og til å framføre et budskap for en forsamling eller i media 

Målgruppe 
Primært medlemmer av LHLs landsstyre. Ved eventuelle ledige plasser er kurset tilrettelagt 

også for tillitsvalgte i lag- eller fylkeslag som har et særskilt ansvar for samfunnspolitisk 

arbeid eller aktiviteter 

Kursinnhold 
Frivilligheten i samfunnet 

Muligheter og rettigheter 

LHLs samfunnspolitiske program  

Prioriterte oppgaver i perioden 

Hva mener dere er viktige oppgaver å jobbe med 

Ansvar for politiske saker lokalt og sentralt 

Lokalt interessepolitisk arbeid 

Målrettet påvirkning 

Hvem, når og hvem skal vi påvirke? 

Bruk av media   

FFO og samarbeid med andre organisasjoner 

Brukermedvirkning 

Hvorfor er det viktig med brukermedvirkning 

Hvilke utvalg er det viktig at LHL deltar i? 

LHL - status og veien videre 

Ventetidsordningen i helseregionene 
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Andre ressurser 
LHL's samfunnspolitiske program «Informasjon og media», «Veiviser i brukermedvirkning» 

og «Retningslinjer for representerende brukermedvirkning». I tillegg vil det bli utarbeidet 

PowerPoint særskilt for kurset 

Andre arbeidsmåter/organisering 
Faglige innledninger i plenum, gruppearbeid og rollespill. Diskusjoner og erfaringsutveksling 

er de viktigste metodene for læring på dette kurset 

Nettbasert undervisning 

Tilrettelegging av lokaler, materiell og annet etter behov 

Evaluering underveis og/eller ved kursslutt 

Kursbevis 

Krav til lærer/instruktør 
Svært gode kunnskaper om LHL og organisasjonens samfunnspolitiske arbeid, kompetanse 

om media og brukermedvirkning. Innledere vil være ordfører, medlem av LHLs sentralstyre, 

medlem i FFOs hovedstyre, lokallagsleder og politisk medarbeider på hovedkontoret 

 


