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Hvorfor og hvordan kan kommunene ta brukererfaring på alvor? 

 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse 

http://www.erfaringskompetanse.no/ 

 

Siv Helen Rydheim 

 

 

 

 

http://www.erfaringskompetanse.no/


Siv Helen Rydheim 
• Skribent og foredragsholder. Sosial entreprenør. 

Tvangs- og psykoseerfarer (1992-1996) 

• Enkeltpersonsforetak 90-tallet, eget AS fra 2012 

• Brukerrepresentant i spesialisthelsetjenesten og kommune (2005-2012) 

• Bokutgivelse: ”Kjærligheten spør ikke, den bare er”(2008) 

• Medforfatter og en av redaktørene ”Drøm i våken tilstand” (2013) 

• Prosjektleder for Finnmarksnettverket (2009-2012) 

• Avdelingsleder i Finnmark for regionalt brukerstyrt senter Bikuben (2009-2011) 

• Prosjektmedarbeider i Erfaringskompetanse (2011-2014) 

• Erfaringskonsulent i skriveprosjektet ”Drøm i våken tilstand” (2010-2012) 

• Utdanning innen sosialpedagogikk samt kunst- og håndverk 

• Grunnutdanning fra Institutt for Konstellasjoner og Flergenerasjonelt Traumearbeid i 
flergenerasjonell psykotraumatologi 

• Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Samarbeidsbasert forskning innen psykisk 
helsearbeid.  





Nasjonalt senter for erfaringskompetanse  
 

• Vi har fått i mandat fra Stortinget å samle, gjøre gyldig og 
formidle kunnskap og gjøre den tilgjengelig for helsesektoren. 
Kompetansesenteret som er finansiert av Helsedirektoratet, 
er en brobygger i møtet mellom erfaringskompetanse og 
fagkunnskap innen psykisk helse. Vi utfordrer både den 
erfarings- og fagbaserte kunnskap og ønsker å fremme et 
helhetlig bilde av helsehemmende og helsefremmende 
faktorer innen psykisk helse. 

 

• http://www.erfaringskompetanse.no/oss 

 

http://www.erfaringskompetanse.no/oss


Oppdraget til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse er å 
bygge bro mellom bruker og pårørende kunnskap, 

erfaringskompetanse og fagkunnskap. 



Hovedoppgaver 

 
Samle, gyldiggjøre, formidle bruker- og pårørendekunnskap 
gjennom den nasjonale kunnskapsbasen i 
Erfaringskompetanse, våre nettsider, sosiale medier og 
definerte møteplasser. Dette er møteplasser som konferanser, 
fagmøter og paneldebatter. Vi ønsker å bringe flere stemmer 
og innfallsvinkler sammen. På den måten fremmer vi åpenhet 
og mulighet for at ny kunnskap kan vokse frem. Samtidig 
ønsker vi å sette dagsorden når det er relevant. 



 
 
 
 
 • En av kjerneoppgavene til Nasjonalt senter for 

erfaringskompetanse innen psykisk helse er å samle bruker- 
og pårørendekunnskap.  

 

 

• Ansettelsen av Tom Runar Bergane skal blant annet styrke 
teamets oppgaver på dette området. 



http://www.erfaringskompetanse.no/erfaringer 
 

• - Historiene vi samler skal gjøres tilgjengelig og søkbare for 
ulike målgrupper. Først og fremst er dette helse- og 
sosialpersonell, utdanningssystemene, tjenesteapparatet 
samt brukere og pårørende i psykisk helsefeltet. 

 

 

http://www.erfaringskompetanse.no/erfaringer


 
Vi gjør erfaringene tilgjengelige og søkbare  

for målgruppene: 

 •    Helse- og sosialpersonell som ledere og ansatte i kommunale tjenester og 
i spesialisthelsetjenesten. Personellet kan bruke vår samling for å øke 
bruker- og pårørendekunnskapen for igjen å kunne gi bedre tjenester i sitt 
arbeid. 

•    Utdanningssystemene (akademia); studenter, lærere og forskere. 
Erfaringene er søkbare slik at de kan danne litteraturgrunnlag i 
masteroppgaver, hovedoppgaver, forskningsrapporter osv. 

•    Tjenesteapparatet, som f. eks. NAV. Personellet kan bruke samlingen vår 
for å øke bruker- og pårørendekunnskapen. På den måten kan man gi 
bedre tjenester i arbeidet. 

•    Andre brukere og pårørende i psykisk helsefeltet. Å lese en 
historie/erfaringer fra andre personer kan være med på å belyse og 
bekrefte at det fins andre personer som har eller har hatt samme 
erfaringer. Å lese en annens historie kan gi en opplevelse av at ”det er ikke 
bare jeg som sliter med dette”. De kan gi forslag til andre 
behandlingsmetoder og være med på å gi håp for bedring. 
 

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/om-vendepunkt-og-livet-etterpaa
http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/om-vendepunkt-og-livet-etterpaa


Å dele erfaringer… 



 
Facebookgruppa Erfaringsnettverket 

 https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket 
 
 • Administrator nov. 2010 – mai 2014 

 

• Ny administrator mai 2014, Merete Nesset 
http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/raus-
facebookgruppe-om-psykisk-helse 

 

• Jeg har selv hatt stor nytte av å delta i Erfaringsnettverket, sier 
Nesset. 

• - Forumet har betydd mye for meg i min egen recovery- og 
selvutviklingsprosess. Jeg er jammen ikke sikker på om jeg hadde 
vært blant oss i dag om det ikke hadde vært for samholdet mellom 
oss som har egenerfaring fra eksistensielle kriser og ublide møter 
med psykiatrien, medgir hun. 
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Fra skriveprosjekt til bok 

• Et brukerstyrt prosjekt 
• Midler fra ExtraStiftelsen gjennom Mental Helse 
• Forlegger: Einar Plyhn, Abstrakt forlag 
• Prosjektleder: Gunn Helen Kristiansen 
• Veileder: Else Merete Thyness 
• Erfaringskonsulent: Siv Helen Rydheim 
• De samme tre redaktører for boka 
• I boka forteller sju kvinner om sine erfaringer med bipolaritet og 

psykoser. 
• Metode: Det ble arrangert skriveverksted der forfatter Kjersti Wold 

bidro med undervisning  
• Opptak av Kjersti Wolds innlegg under lanseringen av boka: 

https://www.youtube.com/watch?v=2RbtWlLwizY 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2RbtWlLwizY
https://www.youtube.com/watch?v=2RbtWlLwizY


 
Anmeldelse av Solrun E. Steffensen 

 http://psykiskhelsearbeid.no/psykose_bok  

 
• Psykosen som en mestringsstrategi 
• Bidragsyterne åpner opp for nytenkning. De stiller 

spørsmål om man kan se på psykosen som et 
sunnhetstegn. At det kan tolkes som individets evne til 
å reagere på overbelastning, og som et forsøk fra 
underbevisstheten på å komme med kreative løsninger 
på sterke livskriser. De tenker at psykosen må forstås ut 
fra den enkeltes opplevelser og erfaringer, som 
inneholder påkjenninger som bevisst og/eller ubevisst 
har utfordret selvbildet og gjort det vanskelig å leve 
med seg selv. Eller som en av historiene uttrykker det; 
«Psykose er sinnets flukt fra en virkelighet som er for 
vanskelig å bære.» 

http://psykiskhelsearbeid.no/psykose_bok
http://psykiskhelsearbeid.no/psykose_bok


Fra anmeldelsen: 

• Gyldig kunnskap 

• Hver av bokas fortellinger er unike, men har også flere 
fellestrekk, både med hverandre og med andre brukererfarte 
bedringshistorier som er frembrakt de siste årene. Boka er 
således et viktig bidrag i kunnskapsutviklingen, og er i tråd 
med den etter hvert omfattende bedringsforskningen som 
foregår rundt i verden, hvor man søker å kartlegge ulike 
bedrings- og mestringsfaktorer hos tidligere 
brukere/pasienter. (…) 

• Jeg anbefaler boka på det varmeste for de som ønsker økt 
innsikt og kunnskap om psykose, og som pensumslitteratur 
for alle fagutdanninger innen fagfeltet.  

 

 



Diverse anmeldelser av  
Drøm i våken tilstand 

• http://sivryd.wordpress.com/2014/04/14/drom-i-vaken-
tilstand-anmeldelser/ 
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Betydning av brukererfaring? 

 Har min brukererfaring noen betydning ut over mitt eget liv?  

 

 Hva skal til for at min brukererfaring og øvrige kunnskap skal bli ”gyldig”? 

 

 Er det interesse for brukererfaring? 

 

 Hvordan få ”pasienten i sentrum”, som regjeringens helseminister sier…  

 

 Hvilken betydning har den enkelte psykisk helsearbeiders utdanning og 

erfaringskompetanse for tjenestemottakerne? 

 

 Hvor stor betydning har forskning ut over forskerens funn?  

 

 Kan brukerinvolvering i forskning føre til en annen type forskning? 

 

 



Kunnskapsbasert praksis? 

 
Figuren viser Elementer i kunnskapsbasert praksis. 

www.kunnskapsbasertpraksis.no 
  

http://www.kunnskapsbasertpraksis.no/


Kommunene 
• Lavterskel med ressursorintering – ikke ha fokus på ”kroniske 

sykdommer”, men på enkeltmenneskets muligheter og ressurser 

• ALLE har muligheter for å bruke sine ressurser bare de får 
muligheten til det 

• ”En til en”-kontakt, samtalepartnere 

• Hjelp til selvhjelp  

• Samtalegrupper 

• Skrivegrupper 

• Kreative grupper 

• Selvorganiserte selvhjelpsgrupper 

• Styrkingsgrupper/Empowermentgrupper 

• Felles måltider, turer etc…  

• Et mangfold av muligheter som kan gi innhold i hverdagen og styrke 
enkeltmennesker som har gjennomgått livskriser som har ført til at 
de har behov for støtte og hjelp 

 

 



Utgivelsen (2008) av  
Kjærligheten spør ikke, den bare er 

ga meg et landsomfattende nettverk av  
andre psykose- og tvangserfarere 

 



Ikke alle og alltid, men stort sett   

• NETTVERK, GJENKJENNELSE, AKSEPT, LIKEVERDIGHET, 
VENNSKAP, FORSTÅELSE… 

 
Men det gjelder også å være klar over at det å stikke fram 
hodet også i ”våre kretser” (innenfor brukerbevelgelsen) er 
ikke nødvendigvis bare til ”det gode” for den som gjør det.  

     Det gjelder å være beredt på å bli møtt med skepsis og 
motstand. Det vi sier, skriver og gjør blir veid, og blir det 
funnet for lett, så får vi ”så hatten passer”. Noe som igjen 
skjerper det som kan ha vært lemfeldighet med ordvalg, slik at 
vi i neste omgang er mer ”drillet”. Vi sliper hverandre, og 
kanskje er det en måte vi også lærer å tåle motstand på?  

 

 

 



Livet er en læreprosess… 

• Men de fleste trenger vel en pause innimellom   

 

• "Livserfaringsloven: Akkurat da jeg hadde lært alle livets 
svar, forandret de alle spørsmålene.”  (Fra “Hvorfor galt går 
galt” v/Gudmund Hernes) 

 



Nytt liv… eller nytt livsinnhold… 



Blogger 

• Blogg drives av Siv Helen Rydheim. Forfatter av boka Kjærligheten spør ikke, den bare er (2008). 
Medredaktør og medforfatter av boka Drøm i våken tilstand (2013). Psykoseerfarer. Tvangserfarer. 
Opptatt av alternativer til tvangsbehandling. Frihet til å velge! Lov om psykisk helsevern må fjernes fordi 
den er diskriminerende. Mottok ytringsfrihetsprisen i 2013. Medlem av We Shall Overcome 
(http://wso.no/). 

• http://sivryd.wordpress.com/ 

 

• Forfatter og erfaringsformidler. "Kjærligheten spør ikke, den bare er". Jeg liker å skrive. Boka 
"Drøm i våken tilstand" (Abstrakt 2013)ble skrevet sammen med 7 andre forfattere. 
"Kjærligheten spør ikke, den bare er" (2008) er bakgrunnen for denne bloggen. Siv Helen 
Rydheim, som er forfatter av boka, mottok prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk 
helsevern i 2013. Den deles ut av Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern, 
og ble etablert i 2001. http://sivhelenrydheim.blogspot.no/ 

 

• Endringer  "Livserfaringsloven: Akkurat da jeg hadde lært alle livets svar, forandret de alle 
spørsmålene."(Fra “Hvorfor galt går galt” v/Gudmund Hernes) Stadig kommer jeg til uunngåelige 
endringer, når livet leves. Grensesetting er nå mitt endringstema i livet. Når blir et livsproblem en 
psykisk lidelse? Trenger det å bli det? Mestringsstrategier, gode og dårlige, er det noe som sitter i 
ryggmargen? Strategiene kan endres, men da må jeg jobbe med det... det kan bli både smertefullt 
og interessant. http://endringer.blogspot.no/ 
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