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Sammendrag  

Studenter innen helse- og sosialutdanning trenger kunnskap om brukerinvolvering og 

tverrfaglig samarbeid for å gi tjenester av høy kvalitet til personer med rusmiddelbruk og 

psykiske lidelser. Denne artikkelen beskriver utvikling, pilotering og evaluering av en 

undervisningspakke som består av film, lærerveiledning og opplæring av personer med 

brukererfaring til å undervise sammen med faglærere. Blant de 282 av de 529 elevene som 

evaluerte, fant 94 % at lærere med erfaringsbasert kunnskap resulterte i et godt 

læringsutbytte. Bred brukerinvolvering og deltakelse i dette utviklingsprosjektet var 

nødvendig for å sikre undervisningskvalitet og læringsutbytte om brukerinvolvering. 
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Innledning 

Personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer har ofte behov for sammensatte og 

langvarige helse- og sosialfaglige tjenester på kommunalt og statlig nivå. Samhandlingen 

mellom ulike tjenesteytere på rusfeltet er utilstrekkelig eller fraværende, og brukerne 

involveres for lite i behandlingen (Skudal et al., 2017). Et mangeårig sentralt mål har vært å 

gi brukere gode og sammenhengende tjenester fra primær- og spesialisthelsetjenestene. 

Evaluering av samhandlingsreformen viser at dette målet ikke er møtt, og at personer som 

strever med rus og/eller psykisk helse, møtes av betydelige samhandlingsutfordringer 

(Riksrevisjonen, 2016). Det å ikke få nødvendige tjenester etter utskrivelse fra døgnenhet i 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) eller løslatelse fra fengsel kan medvirke til 

tilbakefall til rusbruk, overdosedødsfall og suicid (Bukten et al., 2017; Walby et al., 2020). 

Det er åpenbare strukturelle systemutfordringer, og brukergruppens utfordringer kan møtes 

av manglende kompetanse og negative holdninger hos helse- og sosialpersonell. Dette kan gi 

utrygghet og usikkerhet, spesielt for nyutdannet helse- og sosialpersonell (Van Boekel et al., 

2013). Utdanninger som forbereder studenter på en relevant klinisk hverdag, kan i tillegg til 

bedre behandling gi økt mestringsfølelse og fornøydhet med yrket. Denne artikkelen 

beskriver et undervisningsprosjekt som er utarbeidet i nært samarbeid med personer med 

brukererfaring på rusfeltet.     

Fragmenterte tjenester og manglende brukermedvirkning  

Brukermedvirkning er lovpålagt. Pasienter og brukere har rett til å medvirke ved valg mellom 

undersøkelses- og behandlingsmetoder, og det skal legges stor vekt på hva pasienten og 

brukeren mener (pasient- og brukerrettighetsloven, 1999, § 3-1). Helsepersonell pålegges å 

legge til rette for brukermedvirkning. Brukermedvirkning har en egenverdi, kan ha en 

terapeutisk verdi (Fischer et al., 2007) og kan bidra til å forbedre og kvalitetssikre tjenestene 

(Neale et al., 2016). Prinsippet om brukermedvirkning er imidlertid langt enklere i teorien 



enn i praksis; virkeligheten byr på strukturelle, faglige og ideologiske barrierer som kan gjøre 

gjennomføringen vanskelig (Torjussen et al., 2014). 

Pasienter og brukere med behov for «langvarige og koordinerte helse- og 

omsorgstjenester» har rett på Individuell Plan (IP) (pasient- og brukerrettighetsloven, 1999, § 

2-5). Brukermedvirkning og IP blir vektlagt i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020), 

og ulike veiledere har i en årrekke påpekt betydning dette har i behandling og rehabilitering 

(Helsedirektoratet, 2012; Helsedirektoratet, 2014; Helse- og omsorgsdepartementet, 2015).  

Evalueringer viser at pasienter i liten grad kjenner til eller har IP (Ådnanes et al., 2021). 

Samlet skaper dette uhelse for brukere, noe som har blitt påpekt i nasjonale tilsyn med 

tjenestene (Statens helsetilsyn, 2019; Statens helsetilsyn, 2019). Det er i lys av dette vesentlig 

at studenter får god og praksisnær undervisning i brukermedvirkning, IP og samhandling. De 

nye nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfaglige utdanninger (RETHOS) vektlegger 

også dette. 

Bakgrunnen for denne artikkelen er et undervisningsopplegg i samfunnsmedisin ved 

Universitetet i Oslo som ble utviklet i tett samarbeid mellom UiO, brukerorganisasjoner på 

rusfeltet, Oslo universitetssykehus og ansatte i NAV. Erfarne tjenesteytere fra ulike tjenester, 

brukere og pårørende simulerte et ansvarsgruppemøte (Lie et al., 2015). Undervisningen ble 

gjennomført ved at en underviser med brukererfaring «skrudde klokka tilbake» og spilte ut 

egne erfaringer fra brukerrollen med avhengighet av rusmidler og med hjelpebehov. Helse- 

og sosialfaglig personell fra NAV og spesialisthelsetjenesten tok sin vante rolle i et 

ansvarsgruppemøte, mens en student spilte rollen som fastlege. Resten av studentene tok 

notater for å skrive IP for brukeren. Undervisningen er virkelighetsnær, baserer seg på 

dokumentert pedagogikk, gir godt læringsutbytte for alle involverte og er fremhevet i flere 

undervisningspriser. Flere studiesteder har vist interesse, men denne undervisningen er 

logistisk krevende. Derfor søkte vi og fikk midler fra stiftelsen DAM til å utarbeide et 



undervisningsopplegg med film som et sentralt virkemiddel. Videre i artikkelen vil vi 

beskrive hvordan vi i samarbeid med brukerorganisasjoner, filmproduksjonsselskap, lærere 

og studenter utarbeidet en slik opplæringspakke, og hvordan det har blitt mottatt av 

studentene.  

Brukermedvirkning i undervisning 

William Osler sa i en berømt tale til Academy of Medicine i New York ved begynnelsen av 

forrige århundre at «the best teaching is that taught by the patient himself» (Towle & 

Godolphin, 2011). I økende grad har man i helse- og sosialfagutdanningene erkjent den unike 

ekspertise pasienter og brukere besitter på bakgrunn av sin erfaring med sykdom, uhelse eller 

effekter av sosiale helsedeterminanter (Towle et al., 2010). Imidlertid er det en utfordring å 

integrere en slik erfaringskunnskap i helse- og sosialfagutdanningene som er forankret i et 

vitenskapelig paradigme der den profesjonelle tjenesteyteren er den selvsagte ekspert (Towle 

& Godolphin, 2011).  

Pasientsentrert utdanning har tradisjonelt ofte blitt introdusert som et sett verdier og 

dyder som studentene lærer fra leger i kraft av gode rollemodeller, men studentene har 

hovedsakelig lært fra leger, ikke fra pasienter. Utfordringen er å sette pasienten i sentrum på 

en måte som opprettholder deres autonome og autentiske stemme, slik at studentene kan lære 

fra den som er den reelle eksperten (Bleakley & Bligh, 2008). I dagens helsetjeneste må 

helse- og sosialfagstudenter lære å arbeide i tverrfaglige team. Det gjør at vi må forstå 

læringsprosesser med, fra og om pasienter som grunnleggende for hele helsefagutdanningen 

(Towle & Godolphin, 2013). For å få til en reell inkludering av pasient eller bruker som 

ekspert har det vist seg nødvendig å inkludere brukermedvirkning på systemnivå, altså at 

pasienter/brukere ikke bare deltar i gjennomføring, men også i planlegging og evaluering av 

undervisning på lik linje med studiestedets faglærere (Crawford et al., 2002; Spencer et al., 

2000; Towle & Godolphin, 2011).  



Undervisning med aktive brukere som eksperter i undervisningen kan gjøre studenter 

mer oppmerksomme på situasjonen til pasienter som er utsatt på grunn av enten 

sosioøkonomisk status, sykelighet eller andre forhold (Jha et al., 2009; Towle et al., 2010). 

Den kan også gi studentene bedre evne til å takle egne emosjonelle reaksjoner på vanskelige 

og alvorlige situasjoner, i tillegg til å øke deres kunnskap om diagnose og behandling. Det å 

bli undervist av en trent lærer med erfaringskunnskap kan øke selvtilliten, redusere angst og 

generere nye innsikter hos studenter (Wykurz & Kelly, 2002).    

Praksisnær undervisning og dyp læring 

I helsetjenesten er det økende krav til ferdigheter i praktisk, tverrfaglig arbeid der det ikke 

nødvendigvis er nok med den mer formelle kunnskapen de ansatte har tilegnet seg gjennom 

sin utdanning. Komplekse og uforutsette situasjoner krever en annen type kunnskap, ofte kalt 

«taus» eller erfaringsbasert kunnskap (Von Krogh et al., 2000). Undervisning gjennom gode 

eksempler og dilemmaer kan gi en langt mer rikholdig inngang fordi klinisk undervisning 

knyttes til sosiale, emosjonelle og kognitive aspekter og hvordan disse virker sammen. Den 

kan derfor bidra til å støtte opp under metarefleksjon og kompetanse på høyere kognitive nivå 

(Berk, 2009; Shapiro et al., 2004).  

Å kognitivt forstå hva brukermedvirkning og samhandling er som fenomener, vil ikke 

være et tilstrekkelig grunnlag for en god nok profesjonsutøvelse. Klinisk praksis foregår i en 

kontekst som setter rammer for adferd. Konteksten fungerer ikke bare som ramme, men er 

avgjørende for hva og hvordan læringen skjer (Blåka & Filstad, 2013). Studentene bør derfor 

få mulighet til å forstå og reflektere over egen yrkesrolle i en praksisnær kontekst.  

I dette utviklingsprosjektet har dybdelæring stått sentralt. Vi har ønsket å gi 

studentene en god forståelse av stoffet snarere enn overflatisk pugging av fakta og dessuten 

evne til å kunne kombinere ny informasjon med det de vet fra før (Berk, 2009). 

Undervisningen tar utgangspunkt i et konstruktivistisk læringsperspektiv der læring ikke bare 



forstås som en individuell, kognitiv prosess, men også vektlegger studentens aktive rolle for å 

forstå og få mening ut av informasjon (Woolfolk, 2014). Dette kan gi en dypere forståelse av 

og et mer langvarig minne om stoffet som læres, økt evne til å bruke det man har lært, og  

motvirke «information overload» (West et al., 2009). Film egner seg til dybdelæring da det 

kan stimulere emosjoner, forståelsen og bearbeiding av tematikken som presenteres, og gir 

dypere læring (Berk, 2009). 

Metode  

Utvikling av film og lærerveiledning 

Dette utviklingsarbeidet ble prosjektorganisert i OUS i et likeverdig samarbeid med bruker- 

og pårørendeorganisasjonen A-larm og UiO. Filmen ble utviklet i samarbeid mellom 

prosjektgruppen, produsent, undervisere med brukererfaring og en referansegruppe med 

sentrale aktører fra ulike studiesteder med utdanninger innen helse- og sosialfag. Med 

utgangspunkt i praksisnære dilemmaer skulle filmen motivere og bevege, legge grunnlaget 

for en bredde i ulike problemstillinger og vise perspektivet til fagpersoner, bruker og 

pårørende.  

Et arbeidsmøte med syv bruker- og pårørenderepresentanter ble avgjørende for tema, 

innhold, vinkling, situasjonsbeskrivelser og roller til filmen. Casting: For å skape riktig 

dynamikk i filmen var det viktig at de som skulle inneha roller som fagpersoner behersket det 

faglige repertoaret som er nødvendig for å delta i et ansvarsgruppemøte. Derfor ble fagfolk 

rekruttert til rollene som fastlege og ansatte i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Den 

pårørende kommer fra en pårørendeorganisasjon. Rollene ble beskrevet for å skape 

handlingsrom og nok spillerom til å utøve fagligheten. Rollen som bruker var opprinnelig 

tiltenkt en brukerrepresentant, men etiske og filmfaglige vurderinger gjorde at en profesjonell 

skuespiller med erfaring fra roller med rus- og avhengighetsproblematikk ble engasjert. 



Rollefiguren kunne dermed defineres fritt, og skuespilleren kunne improvisere og skape 

dynamikk under innspillingen. 

For å sikre at erfaringsbasert kunnskap ble benyttet, hadde skuespiller og regissør 

samtaler med brukerrepresentanter om deres erfaringer i forkant av filminnspillingen. Fordi 

ansvarsgruppemøter kan omhandle krisesituasjoner og uventede reaksjoner, ble det benyttet 

metodikk med inspirasjon fra teatersport uten forhåndsskrevet manus. Alle deltagerne i 

ansvarsgruppemøtet fikk tildelt hver sin karakterbeskrivelse med navn, fagbakgrunn, deres 

relasjon til «Rune» og en innledende beskrivelse av «Runes» livssituasjon. 

Ansvarsgruppemøtet ble deretter gjennomført med syv temaer der handlingen i stor grad ble 

improvisert underveis. For å sikre at planlagt tematikk og virkelighetsnær dramatikk ble 

inkludert, ga produsent og prosjektleder instrukser under innspillingen. I tillegg ble «reality»-

grep benyttet, der ulike personer individuelt betror seg til kameraet og beskriver egne følelser 

og opplevelser.  

Lærerveiledningen ble utformet for å forenkle planlegging og gjennomføring av 

undervisning for faglærer og lærer med brukererfaring. Derfor valgte vi under utarbeidelsen 

av denne å involvere brukererfaring og studiesteder. Vi valgte hovedsakelig å bruke 

offentlige og tilgjengelige webbaserte kilder da vi vet at tilgang til litteratur knyttet til tema 

filmen løfter, er ulik på studiestedene (Sjåfjell et al., 2021). 

 

Metode for evaluering  

Studentenes evaluering av undervisningen ble gjennomført muntlig underveis og som 

skriftlig evaluering i etterkant. Underveisevalueringen for å forbedre undervisningen ble 

gjennomført i dialogsform og gjennom spørsmål og kommentarer fra studentene.  

Til skriftlig evaluering ble det benyttet et strukturert evalueringsskjema (Questback og 

nettskjema) som omhandlet følgende: Fornøydhet med undervisningen? Fremsto filmen 



realistisk? Ga undervisningen ny kunnskap? Vil undervisningen påvirke egen fremtidig 

praksis? Ga undervisningen økt kunnskap om etiske dilemma? Ga undervisningen kunnskap 

om sammenheng mellom helse og sosial kontekst? Belyste filmen 

samhandling/samhandlingsbehov? Svarene ble gradert fra 1 til 5, der 1 tilsvarer i svært liten 

grad, 2 i liten grad, 3 nøytral, 4 i stor grad og 5 i svært stor grad. I tillegg kunne to spørsmål 

om betydning av lærer med erfaringsbasert kunnskap og relatert læringsutbytte graderes fra 1 

til 5. Dette ble etterfulgt av mulighet til å svare som fritekst på hvorfor lærer med 

egeneerfaring ble opplevd som viktig i undervisningen og gi eksempler på ny kunnskap dette 

ga. 

De kvantitativt graderte svarene er analysert deskriptivt med antall og prosentandeler. 

Kvalitative data som omhandlet læringsutbytte ved å ha en lærer med brukererfaring, ble 

tematisk analysert og kategorisert etter innhold: holdninger, kommunikasjon, rolleforståelse, 

samhandling, fremmer læring, studentaktiviserende, virkelighetsnær, erfaringsbasert 

kunnskap og brukerperspektiv/medvirkning. Flere kategorier var mulige for hvert svar.     

 

Eksempel på formativ og summativ vurdering 

I tillegg til muntlige tilbakemeldinger til studentene individuelt og gruppevis i 

gruppediskusjonen har vi ved medisinstudiet ved UiO benyttet formativ vurdering. 

Studentene utarbeider etter film og gruppediskusjon et utkast til Individuell Plan for «Rune» 

som vurderes av lærer med erfaringsbasert kunnskap om rusproblematikk, ansvarsgruppe og 

IP. Studentene får individuell skriftlig vurdering på utkastet. I vurderingen er det lagt vekt på: 

1) at språket ikke er «klinisk», stigmatiserende eller fremmedgjørende, 2) at brukers ressurser 

og muligheter vektlegges, 3) at tiltakene er presise og adekvate, 4) ansvarliggjøring av ulike 

tjenester, 5) tidsfrister og 6) tidspunkt for evaluering av tiltak. De fleste får godkjent første 

utkast. I den summative vurderingen i modulen som helhet er det inkludert elementer som 



tester læringsutbyttene om brukerinvolvering og samhandling i tjenestene. Studentene svarer 

godt på disse spørsmålene til muntlig og skriftlig eksamen.  

Etikk 

Studentevalueringer er innsamlet i nettskjema og Questback uten bruk av personopplysninger 

og er vurdert ikke meldepliktig av personvernombudet ved Norsk senter for forskningsdata 

(NSD). Bruker i filmen spilles av en skuespiller. Denne avgjørelsen er etisk og faglig 

begrunnet. Dette vil belyses nærmere i diskusjonen.  

Resultat 

Film 

Filmen har en varighet på 32 minutter og består av 8 deler, en åpningssekvens der vi blir 

kjent med brukeren «Rune» og ansvarsgruppa og 7 kapitler med hovedtema søvn, bolig, 

taushetsplikt, økonomi, tannhelse, fremtidsdrømmer og «snakk med meg, ikke om meg». 

Filmen spilles av gjennom videodelingstjenesten Vimeo.  

 

Figur 1: Møte i ansvarsgruppa til Rune. 

 



Filmen viser ikke hvordan et ansvarsgruppemøte bør gjennomføres, men heller hvor 

vanskelig det kan bli i praksis, og hvor lett det er å tråkke feil. Siden det i alle kapitler er 

temaer man bør belyse i undervisning, er erfaringen at å vise filmen i dens helhet er 

uhensiktsmessig. Det bør isteden legges opp til noen kapitler om gangen for å gi plass til 

dialog, refleksjon og undring.    

 

Lærerveiledning 

Siden filmen fungerer som døråpner med dramatiserte scener som også viser eksempler på 

hva som kan gå galt i et ansvarsgruppemøte, er det avgjørende at den benyttes som ett 

element i et helhetlig undervisningsopplegg (figur 2). Derfor utviklet vi en lærerveiledning 

for planlegging og gjennomføring av undervisningen. Målet er å sikre læringsutbytte 

gjennom å definere problemer og løsninger på kompleks og sammensatt tematikk som 

fremkommer i filmen. Lærerveiledningen inneholder et vedlegg som viser hvordan sentrale 

læringsutbytter i RETHOS dekkes. Etter utarbeidet lærerveiledning fikk personer med 

erfaringsbasert kunnskap digital undervisning i bruk av opplæringspakken. 

 

 

Figur 2: Opplæringspakken består av film, lærerveiledning og opplæring for brukere 

 



Evaluering  

I perioden mars 2020 til mars 2021 deltok 527 studenter ved 8 forskjellige 

undervisningssteder i undervisningen. Følgende grunnutdanninger og yrkesgrupper var 

representert: grunnutdanning medisin embetsstudiet UiO (n=197), grunnutdanning sykepleie 

(150), grunnutdanning sosialt arbeid (60), erfaringskonsulenter/brukerrepresentanter (44), 

ansatte innen rusfeltet og deltakere i videreutdanning psykisk helse og rus (41) og 

spesialistutdanning psykologi (35). Evalueringsskjema ble formidlet mot slutten av 

undervisning og via e-post. Totalt antall evalueringer var 282 (53,5 %).  

Blant de 282 studentene som evaluerte undervisningen, var 92,9 % meget eller svært 

godt fornøyd med undervisningen, og 77 % vurderte at undervisningen viste et realistisk bilde 

av et ansvarsgruppemøte i meget eller svært stor grad. 74,5 % vurderte at undervisningen ga 

kunnskap de ikke hadde fått andre steder i utdanningsløpet, og ga kunnskap om etiske 

dilemma (81,9 %) og om sammenhengen mellom helse og sosial kontekst (78 %) i meget 

eller svært stor grad. 93,6 % vurderte at undervisningen belyste samhandling og 

samhandlingsbehov, og 79,8 % vurderte at kunnskap fra undervisningen ville påvirke 

nåværende eller fremtidig praksis i meget eller svært stor grad (Figur 3). 

 

Figur 3: Studentenes evaluering av undervisningsopplegget (n=282) 

 



Studentenes opplevelse av underviser med brukererfaring  

Evalueringen viste også at 94,3 % (266) av studentene mente at det var meget viktig eller 

svært viktig at personer med egenerfaring underviste i undervisningsopplegget (se tabell 1).    

  n (%) 

Svært lite viktig 3 (1,1) 

Lite viktig 2 (0,7) 

Nøytral 10 (3,5) 

Meget viktig 51 (18,1) 

Svært viktig  215 (76,2) 

Missing 1 (0,4) 

Sum 282 (100,0) 

  

Tabell 1. Studentenes evaluering av hvor viktig underviser med brukererfaringer er for 

læringsutbytte av undervisningen, N=282.  

 

Hvorfor underviser med brukererfaring er viktig 

På spørsmålet «Hvorfor tenker du at det er viktig med underviser med egenerfaring i denne 

undervisningen?» ble det avgitt fritekstsvar fra 166 studenter. Svarene ble tematisk analysert 

og deretter kategorisert, slik at flere kategorier per student var mulig. De hyppigst 

forekommende begrunnelsene var at underviser med brukererfaring fremmet kunnskap om 

brukermedvirkning (n=110), og at det ga studentene tilgang til erfaringsbasert kunnskap (75). 

Undervisningen ble opplevd som virkelighetsnær (28) og studentaktiviserende (25) og som at 

den fremmet læring (24). Studentene opplevde også at underviser med brukererfaring ga 

kunnskap om samhandling (15), rolleforståelse (13), kommunikasjon (12) og holdninger (7), 

se tabell 2.  

 

 

 

 

Brukermedvirkning  

Lytte til brukar og setja seg inn i kvar brukar sine ynskjer, mål og kva som er viktig for brukar å ta tak i. Desse tinga 

kan vera lettare å få tak på etter ein slik undervisning med eigenerfaring då ein er gjort meir bevist på kva som ofte er 

essensen i behova for den einkelte gruppa, som her angår rus og rusavhendigheit. 

Erfaringsbasert kunnskap 

De sitter på mye kunnskap om hvordan det er å være mottaker av tjenester som vi potensielt kan gi/finne til dem. De 

har oversikt over alle løsningene som finnes og har gode tips ift. hvem en skal henvende seg til og hvilket bidrag en 

som fastlege kan gjøre. I tillegg kan personer med egenerfaring fortelle om sine ansvarsgruppemøter, alle fallgruvene 

og hva som fungerer. Det var spesielt viktig å få belyst filmen fra person med egenerfaring sitt perspektiv. 



Virkelighetsnær  

For å få en realitetsoppfatning av hvordan situasjoner faktisk kan være. 

Mer troverdig enn skuespiller på film. 

Og innblikk i hvordan ting faktisk foregår, ikke hvordan det burde være. 

Studentaktiviserende  

Det gjør ting levende og engasjerende. 

...man blir mye mer fanget av temaet enn hvis man bare skal høre en foreleser fortelle om det som står i pensum. 

Historiene er ekte, gripende og troverdige. 

Som student får man stilt og diskutert spørsmål med andre som har egenerfaringer innen feltet. 

Fremmer læring  

For å få noe å ‘henge’ kunnskapen på.  

Jeg lærer mye lettere rett fra virkeligheten enn fra bøker.  

Det gjør det lettere for oss studenter å relatere til og knytte kunnskap til praksis når det kommer egenerfaring i tillegg 

til fagstoff. 

Det gjør det lettere for oss studenter å reflektere og forstå. 

Kunnskap om samhandling 

Det er de som har blitt "utsatt" for hjelpeapparatet og vet hva som skal til for å få til endring. Fagfolk har lett for å se 

seg blinde på teori og oppleste sannheter 

Rolleforståelse 

Jeg tror jeg som medisinstudent fort kan tenke at jeg vet hva som er best for andre, og jeg mener derfor at jeg har godt 

av å bli utfordret på den tanken 

Kommunikasjon 

Jeg tenker også at vi som hjelpere kan tenke velmenende ting som oppleves nedlatende eller oppfattes dårlig, så kan 

det være nyttig å diskutere og få tilbakemelding fra en med erfaring 

...fokusere på hvordan man legger frem løsning, forslag og formulering av spørsmål til bruker. Viktig at bruker føler 

seg sett og hørt. 

...kan gjøre oss som fremtidige leger mer bevisst på de små tingene i samtalen - altså det ene ordet/det ene blikket osv 

som kan være avgjørende for at brukeren faktisk føler seg i sentrum  

Personer med egenerfaring kan fortelle om positive og negative erfaringer i møte med helsepersonell og forklare 

studentene hvordan de ønsker å bli møtt av helsevesenet eller andre instanser... 

Holdninger 

Egenerfaringene kan øke forståelsen hos studentene og bidra til å forebygge at stigmatisering og fordommer bringes 

inn i helsevesenet 

For å få bedre forståelse for egen framtoning i møte med bruker og brukers opplevelse av hjelpers framtoning 

 

Tabell 2. Studentevaluering av hvorfor lærer med brukererfaring er viktig i undervisningen, 
inndelt i kategorier med eksempler.    
 

Forbedringsområder 

På åpent spørsmål om forbedringsforslag fremkommer noen ønsker om mer tid til 

refleksjon/diskusjon og til å kunne stille spørsmål til lærer med brukererfaring. Det ønskes 

også flere brukere/pårørende i undervisningen. Det foreslås at undervisere inkluderer og 

aktiviserer alle studentene i refleksjonen/diskusjonen, og at studentene inndeles i små 

grupper. Flere studenter etterlyser konkrete optimale løsningsforslag til hva deltakerne i 

filmen bør si og gjøre, og at studentene får tilgang til en ferdig utfylt Individuell Plan til bruk 

som mal.    

 

Læringsutbytte 



På åpent spørsmål om hva dette undervisningsopplegget har gitt av læring som ikke er 

undervist i andre steder, svares ofte kunnskap om hjelpeinstanser, samhandling og Individuell 

Plan, og mange fokuserer på kunnskap om brukermedvirkning. En student svarer at hen har 

lært: «Hvor utfordrende det kan være! Og hvor viktig det er med godt samarbeid, ikke minst 

MED brukeren, ikke ‘for’.» En annen student fokuserer på forhold mellom 

brukermedvirkning og måloppnåelse: «Lærte også hvor viktig det er at brukeren får ha møtet 

på sine premisser for det er tross alt dem vi er der for, og at det henger tett sammen med 

videre suksess for dem.» 

Diskusjon  

Å lytte til ekspertene  

Opprinnelig skulle filmen bygge på fysisk simulering av ansvarsgruppe ved UiO. Denne 

undervisningen aktiverte emosjoner og ga godt læringsutbytte. Målet med opplæringspakken 

var å fremheve ansvarsgruppemøte og IP som viktige verktøy for samarbeid. Opprinnelig ble 

det planlagt å vise gode eksempler på brukermedvirkning og samhandling i 

ansvarsgruppemøte.  

Regissør og filmteam mente derimot at for å skape dialog, refleksjon og undring var 

dramaturgi i filmen nødvendig. Hvis man fikk frem emosjonelle konfliktreaksjoner, kunne 

man aktivere studentene emosjonelt, ikke bare intellektuelt. Regissøren var tydelig på at det 

måtte mer handling og flere følelsesmessige reaksjoner fra deltakerne i ansvarsgruppemøtet.. 

Klinisk rettet undervisning knyttet til sosiale, emosjonelle og kognitive aspekter skaper 

læring og kan bidra til refleksjon og gi kompetanse på høyere kognitive nivå (Berk, 2009; 

Shapiro et al., 2004). Vi fikk også tilbakemelding fra studiesteder og lærere med 

brukererfaring om at vi måtte få frem livssituasjoner og etiske dilemmaer som var 

gjenkjennbare og viste en realistisk virkelighet. Vi valgte å følge disse rådene.  



Istedenfor det «ideelle» ansvarsgruppemøtet der deltagerne bidrar konstruktivt med 

løsninger, fikk vi en film med situasjoner som ligger nærmere virkeligheten som viser hvor 

vanskelig det kan være å møte brukerens ønsker, og hvordan fagpersoner kan snakke forbi 

hverandre og over hodet på brukeren. Gjennom filmatiske grep med konfliktfokus ble det 

tydelig at filmen skulle fungere som en døråpner til tematikken og som utgangspunkt for 

diskusjon og refleksjon om samhandling og brukermedvirkning. 

Lærerveiledningen måtte derfor synliggjøre gode løsninger, slik at studentene 

sammen med faglærer og undervisere med brukererfaring fikk reflektert og diskutert 

alternative tiltak og løsninger. Filmen ble utviklet i tett samarbeid med brukerrepresentanter 

fra ulike brukerorganisasjoner og faglærer, og studenter medvirket og var aktive i utforming, 

utprøving og evaluering av undervisningspakken. Majoriteten av studentene opplevde filmen 

som realistisk, og de mente at undervisningsopplegget ga kunnskap de ikke hadde fått i den 

øvrige undervisningen.    

Filmen kan aktivisere teoretisk kunnskap studenten allerede har. Filmen og 

ledsagende undervisning med refleksjoner og diskusjon kan aktivisere og reaktivere 

informasjon og omdanne den til kunnskap hos studenten etter undervisningen.  

Erfaringsbasert kunnskap i undervisning 

Erfaringsbasert kunnskap i undervisning kan gi studentene innsikt i hvordan det kan oppleves 

å ha hatt eller å leve med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus. Dette kan påvirke 

studentenes holdninger til og syn på psykisk sykdom (Happell et al., 2014). Dysthe (2001) 

beskriver at læreren og andre personer (her: undervisere med erfaringsbasert kunnskap) har 

en viktig rolle i læringsprosessene ved «å gi stimulans og oppmuntring for individuell 

konstruksjon av kunnskap, og at interaksjon er avgjørende for hva som læres og 

hvordan».(Dysthe, 2001). Erfaringskunnskap muliggjør læring gjennom kognitive, 



emosjonelle og sosiale dimensjoner (Liveng et al., 2018). Dette samsvarer med erfaringer fra 

den fysiske simuleringen og med evaluering fra dette undervisningsopplegget.  

  Studentene vektlegger betydningen av bruker i undervisningen for å forstå 

betydningen brukermedvirkning og samhandling har for livskvalitet, og hvor komplekst og 

sammensatt tjenestebehov en rusutfordring kan medføre. Basert på evalueringene kan det 

være grunn til å anta at erfaringskunnskap bør ha en plass i undervisning i helse- og 

sosialfaglige utdanninger.  

Det er imidlertid ikke bare uproblematisk å bruke erfaringer i helse- og sosialfaglige 

utdanninger. Det krever bevissthet på og refleksjon over studenters læringsutbytte og hvilken 

belastning det kan ha for enkelte brukere. Noen kan oppleve reaktivering av vanskelige 

opplevelser. Åpenheten kan gi konsekvenser. Hammer beskriver anger over alt hun delte, og 

er skeptisk til at personer med egenerfaring skal dele såre opplevelser for at «publikum skal 

få kontakt med hjertet sitt» (Arneberg, 2019). Den fysiske simuleringen på UiO kunne 

oppleves belastende og slitsom for underviser med brukererfaring. Som bruker kan man 

oppleve forventning om å dele det såreste av det såre og at egen lidelse blir allemannseie.  

  Gjennom bruk av opplæringspakken kan filmens konfliktsituasjoner om enkelttema 

diskuteres med studentene, og underviser med erfaringsbasert kunnskap kan dele 

egenerfaring om enkelttemaer – uten at deres egen historie står i sentrum. Dette gjør det 

lettere for underviser med brukererfaring å avgrense. Man deler heller fragmenter av egen 

historie og mulige tiltak i en problemstilling fra filmen der faglærer har perspektiver og 

studentene kommer med forslag og refleksjoner. Vår erfaring og studentevaluering tyder på 

at underviser med brukererfaring som benytter opplæringspakken sammen med faglærer, 

oppnår dialog og refleksjon og er studentaktiviserende.   



Etiske refleksjoner og valg 

Brukerhistorier i undervisning må balansere mellom læringsutbytte for studentene og hva 

som er etisk riktig for både brukere og studenter. Noe som skapte debatt i prosjektet, var 

hvem som skulle spille bruker i filmen. Skulle man velge en skuespiller istedenfor å la en 

bruker spille seg selv? En skuespiller kan gi økt kvalitet på filmen, men vil det gi bedre 

læringsutbytte enn en bruker som deler sin ekte, levde erfaring? 

På den ene siden var det et ønske å ha en mest mulig realistisk film, men hva om 

brukers livssituasjon endret seg? Det kunne skje tilbakefall til rus eller at vedkommende ikke 

lenger ønsket å være åpen om tilbakelagte utfordringer. Noe som veide tungt i avveiningene 

om å erstatte en bruker med en skuespiller, var at en skuespiller kunne spille en konstruert 

livshistorie basert på fellestrekk fra mange livshistorier. Hovedargumentet for valget var at en 

skuespiller kunne gi mer bredde i historiene som ble utspilt. Vedkommende kunne aktivisere 

de andre deltakerne og skape mer konfliktfylte og emosjonelle situasjoner og vekke empati 

hos studentene. 

Det er vist at empati kan reduseres gjennom medisinstudiet (Hojat et al., 2009), og at 

empatisk kommunikasjon blant annet kan læres gjennom emosjonell aktivering (Yun et al., 

2018). Det kan derfor være viktig å formidle brukererfaringer. Mange faglærere har 

personlige erfaringer som de i ulik grad benytter i undervisning. De har et profesjonelt 

forhold til dette og kjenner egne grenser og er utdannet til å være bevisst på sine 

egenerfaringer. Profesjonalitet og bevissthet om å ikke påføre pasienter og klienter skade blir 

vektlagt i studiene. På den annen side inviteres brukere for å dele vanskelige livserfaringer 

for å skape følelser og læring hos studentene. Mange har ikke de samme verktøyene og 

bevisstheten som faglærere har. Dette kan tale mot å benytte brukererfaringer i undervisning. 

Det kan også ses på som et argument for en større etisk bevissthet knyttet til bruk av lærere 

med brukererfaring, sikring av opplæring og oppfølgning før og etter undervisningen. 

Brukerhistorier kan være potente, og enkelthistorier og enkeltpersoners løsninger kan få stor 



plass og gi studentene et inntrykk av at en livshistorie representerer en fasit. Erfaringsbasert 

kunnskap i undervisning er derfor et tema som må vies økt oppmerksomhet og dialog i 

planlegging, gjennomføring og evaluering. 

Styrker, svakheter og mulige utfordringer 

En styrke med dette opplæringsmateriellet er at det har vært bred brukermedvirkning også i 

planleggingsfasen. Videre dekkes en rekke læringsutbytter fra RETHOS for alle helse- og 

sosialfaglige utdanninger på tema som samhandling, brukermedvirkning og kommunikasjon 

(Sjåfjell et al., 2021). En svakhet er at 53,5 % av studentene evaluerte undervisningen, og at 

det ikke er innhentet evaluering fra underviser med og uten egenerfaring.  

Studentene påpekte i evalueringen at de ønsket seg en film med konkrete 

løsningsforslag. Det kunne vært løst med korte filmsnutter med alternative løsninger. Det er 

en svakhet at vi ikke har hatt tid og ressurser til å gjøre det i opplæringspakken. Vi har 

istedenfor møtt tilbakemeldingene ved å skissere ulike løsningsforslag i lærerveiledningen. 

En utfordring studiesteder kan oppleve knyttet til bruk av filmen, er tilgangen til undervisere 

med brukererfaring. Mange studiesteder har også tettpakkede studieplaner og vansker med å 

inkludere nytt innhold. Filmen skal ikke ligge åpent tilgjengelig, siden innholdet må settes 

inn i en læringskontekst. For å møte disse utfordringene og gjøre kunnskapen tilgjengelig for 

flere studiesteder, utvikles det en egen e-læringspakke basert på filmen og innholdet i 

lærerveiledningen der brukerperspektivet vektlegges.  

Konklusjon 

Utvikling av film som pedagogisk virkemiddel har vært nyttig. Studentene peker på godt 

læringsutbytte av undervisningen og at lærer med brukererfaring er viktig for å oppnå 

kunnskap om brukermedvirkning, samhandling, Individuell Plan og et helhetlig 

helseperspektiv i møte med brukere. Det bør i fremtiden forskes mer på hvordan undervisere 



med egenerfaring kan og bør bidra i undervisning, for å øke studentenes læringsutbytte. Det 

bør også rettes mer søkelys på trygge pedagogiske og etiske rammer for bruk av kunnskap 

som bygger på enkeltpersoners og gruppers fysiske og psykiske lidelse.     
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