
 
«Erfaring som kunnskapskilde» 

 - Om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer 

 

 

 

 
 
 

8. og 9. september 2021 
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangør: Kreftforeningen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Landsforeningen 
for hjerte – og lungesyke (LHL), Sørlandet Sykehus og Universitetet i Agder, Fakultet for helse 
– og idrettsvitenskap 



8.september 

 
11.00 - 11.15 Velkommen v/Mariann Fossum, Instituttleder og professor ved Institutt for 

helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder 
 

 
11.15 - 12.00 «Om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer»  

v/Anne- Lise Kristensen, Pasient – og brukerombud i Oslo og Akershus 
 
   
12.00 – 12.45 «En vandring gjennom begrepsjungelen» v/ Gunnhild Ruud Lindvig, PhD   
  

 Spørsmål/kommentarer  
 
 

12.45 – 13.45 LUNSJ 
 
 
13.45 – 15.00    «Kloke grep» -  Kort presentasjon av ulike suksesshistorier landet rundt.  
 

• «Brukerstyrte poliklinikker ved Sørlandet sykehus, Kristiansand»               
v/ Kim Fangen,  Erfaringskonsulent, Sørlandet Sykehus  

• «Ingen skal møte kreft alene» v/ Ine Jomaas, Nasjonal koordinator for 
Vardesentrene, Kreftforeningen 

• «Ingen skal skrives ut til ingenting» - v/ Solveig Bartun 
Rob, Erfaringskonsulent Kronstad DPS, Bergen  

• «Erfaringsveiledere veileder sosionomstudenter i praksis –  
v/Olav Gjertviksten, A-larm og Førstelektor Mette Kvammen, UiA 

 
 
15.00 – 15.45 Forskning nasjonalt og internasjonalt  
  

«Perspektiver på brukermedvirkning –  den gode brukerrepresentanten»  
v/ Dag Olaf Torjesen, Førsteamanuensis,  Universitetet i Agder 
 
«Likepersonsarbeid på poliklinikk» - v/Anita Øgaard Repaal PhD – stipendiat, 
Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder 
 

 
15.45 – 16.00 PAUSE 
 
16.00 – 18.00 «Utenfor boksen....» 
  -  hva kan vi lære av jazzmusikk? 
  Professor John Pål Inderberg og professor Bjørn Alterhaug 
 
19.30  Nettverksmiddag 

 



9.september 

 
09.00 – 09.45 «Mens vi venter på Godot?» - en dialog med ulike røster    
 

 
09.45 – 11.00  «Towards Whole-Person Care: HIV Peer Support in Clinical Services» 

v/ Garry Brough, Lead for Peer Learning, Partnerships & Policy,  Positively UK 

 
 
11.00 – 11.20 PAUSE 
 
 
11.20 – 12.00 Brukererfaringenes plass i forbedringsarbeid 

Erfaringer fra Universitetssykehuset Nord-Norge  
 

 
12.00 – 13.00 LUNSJ 

 
 

13.00 – 13.20 «Utdanningens rolle» - om betydning av erfarings- og brukerkunnskap i 
profesjonsutdanninger – v/ Anders Johan Andersen, Dekan og professor ved 
Fakultet for helse – og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder 

 
13.20 – 14.00 «Tjenestenes rolle» - om  brukererfaringer og  pasientsikkerhet 

v/ Nina Mevold, Sykehusdirektør ved Sørlandet Sykehus HF og   
Ole Rysstad, Avdelingsleder og overlege ved Medisinsk avdeling, Sørlandet 
Sykehus, Kristiansand 

 
14.00 – 14.15 PAUSE 
 
14.15 – 15.00 «Forskningens rolle»  - «Samarbeidsbasert forskning – om demokratisk 

kunnskapsutvikling i psykisk helse- og rusarbeid». v/ Rose-Marie Bank, Master 
i klinisk helsearbeid og Professor Bengt Karlsson, Senter for psykisk helse og 
rus, USN. 

 
 
 
15.00 – 15.15 PAUSE 
 
 
15.15 – 16.00 «Når smertefulle erfaringer blir nyttig kompetanse – 15 år med MB -  

programmet v/ Audun Pedersen, Spesialrådgiver i Bergen Kommune 

 
 
 



Praktiske opplysninger 

TID: 8-9 september 2021 
STED: Scandic Kristiansand Bystranda  
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda  
 
 
MÅLGRUPPE: 

• erfaringsmedarbeidere, brukerrepresentanter, ledere og fagpersoner som arbeider i 
helse-, sosial- og velferdstjenestene 

• ansatte, undervisere og ledere i utdanningsinstitusjoner 
• personer som arbeider i ulike organisasjoner 

 
GODKJENNING: 
Seminaret søkes godkjent i Norsk Sykepleierforbund  og FO som meritterende  
 
DELTAKERAVGIFT: 
Deltakeravgift – før 10. august kr.1500,- 
 
Deltakeravgift – etter 10. august kr.1750,- 
I deltakeravgiften inngår forelesninger og kaffepauser i kursperioden, lunsj onsdag og 
torsdag og nettverksmiddag onsdag. 
 
POSTERUTSTILLING: 
Det inviteres til posterutstilling. Kontakt frank.oterholt@uia.no  
 
OVERNATTING: (konferansehotell) 
Overnatting i enkeltrom kr. 1060,- betales og bestilles av den enkelte deltaker 
 
REISE: Den enkelte ordner reise selv! 
 
PÅMELDINGSFRIST: Siste frist er 1.september 
 
 
PÅMELDING : https://uia.pameldingssystem.no/quot-erfaring-som-kunnskapskilde-quot-
om-a-lytte-til-og-ta-i-bruk-brukernes-erfaringer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med forbehold om endringer i programmet 
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