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Studieplan nr. 12389: Verktøykassa for prosessledelse i 

brukermedvirkning 
 

Minst 4 deltakere 

18–60 timer 

Inntil 100 % elektronisk kommunikasjon 

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

K- Deltakerne skal få kunnskap om hva brukermedvirkning er og hvordan brukerkunnskap 

overføres til tjenesteapparatet. 

I tillegg lære om teori, metoder, og hvordan stoffet kan formidles og øvelser ledes og 

gjennomføres, slik at de kan styrke seg selv og andre i brukermedvirkning 

F- Deltakerne skal etter endt kurs kunne gå inn i rollen som brukerrepresentanter i ulike 

brukerråd- og utvalg 

Deltakerne skal være kvalifisert til å bruke verktøykassa i undervisningssammenheng. Dette 

innebærer å være prosessledere, 

starte empowerment grupper lokalt og styrke lokallaget sitt og lære opp andre brukere og 

tjenesteutøvere i brukermedvirkning sett fra brukerperspektivet 

H- Deltakerne skal se verdien av at brukere kan få innsikt i planer og tilbud som berører dem 

som gruppe 

Deltakerne skal kjenne og bli bevisst på prosesser som styrker mennesker og fører til at de 

blir bedre kvalifiserte representanter for funksjonshemmedes organisasjoner i ulike fora 

Målgruppe 
Medlemmer i fylkes- og lokallag og andre interesserte 

Kursinnhold 
Kurset holdes over tre samlinger med tre dager i hver samling og minst 14 dager imellom. 

Det er også mulig å holde kurset over to samlinger på fire dager hver 

 

1. samling:  3 dager, 18,5 timer 

Innhold: Empowerment og kommunikasjon 

Teori om empowerment og kommunikasjon 

Introduksjon om opplevelsesbasert læring 

Øvelser i grensesetting 

Refleksjonsgrupper 

Bruk av DVD 

 

2. samling: 3 dager, 19,5 timer 

Innhold: Kommunikasjon og empowerment 

Teori om kommunikasjon og brukermedvirkning både på individ og systemnivå 

Øvelser i spontanitet 

Refleksjonsgrupper 

Bruk av DVD 
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3. samling: 3 dager, 18 timer 

Innhold: Kommunikasjon, brukermedvirkning og empowerment 

Repetering av kommunikasjon, empowerment og brukermedvirkning 

Studieoppgave i et av temaene 

Øvelser 

Refleksjoner 

Tilbakemelding 

Andre ressurser 
Veiledningshefte og DVD. (Godkjente prosessledere får utdelt en arbeidsperm for 

Verktøykassa) 

Arbeidsmåter og organisering 
Fellesundervisning 

Gruppearbeid 

Andre arbeidsmåter/organisering 
Forelesninger, refleksjonsgrupper, rollespill, praktiske øvelser, diskusjoner i grupper og 

plenum. Lære formidling av stoffet i veiledningsheftet 

Nettbasert undervisning 

Tilpassing av lokaler, materiell og annet etter deltakernes behov 

Evaluering underveis og/eller ved kursslutt 

Kursbevis 

Krav til lærer/instruktør 
God kunnskap i kursinnholdet og erfaring fra å holde kurs og styre prosesser, 

Ryddig, og godt humør 

 


