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 Formål :  

-å bedre forutsetningene 

 og kapasiteten til å utvikle 

 et interkommunalt 

 lærings og mestringskonsept  
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Om samarbeidsprosjektet 

-tiltak  
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1. Etablere et brukerforum (rådgivende organ) 
2. Kartleggingsfase 
    -hva finnes av tiltak/tiltak som ligner? 
    -hva finnes av kompetanse? Nettverksbygging. 
    -hva finnes av forskning? 
3. Spisse innsatsen inn mot konkrete målgrupper 
     - valg av pilot  
4. Utvikling av nettside 
5. Nasjonal erfaringskonferanse 



Om samarbeidsprosjektet  

- Effekt og evaluering 
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• Bedre livskvalitet til brukerne 

• Redusert liggetid i institusjoner 

• Redusert innleggelsesrate 
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Piloter  
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Kriterier: 

1.Standard metode 

2.Samarbeid med : 

    - kommunehelsetjenesten 

    - med brukerorganisasjoner 

    - spesialisthelsetjenesten 

3. Evaluering av kurset  
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Pilot  1 

- å leve med kroniske smerter 
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Hvem vil tilbudet være aktuelt for? 

• funksjon og symptom 

• ikke diagnosespesifikt  
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Pilot  1 

- å leve med kroniske smerter 
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Tema : 

• mindfullness  

• smertens fysiologi 

•  roller, identitet 

• normale reaksjoner 

• akseptere seg selv/situasjonen 
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Pilot  1 

- å leve med kroniske smerter 
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Gjennomføring : 

• borddialog 

• gode pauser 

• 3 møter ; 18 deltakere fordelt på 3 bord 

• evaluering 
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Åpent brukermøte i juni 2012 
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Formål : 

•  Å følge opp innspillene gitt i 
oppstart av prosjektet i mai 2011 

 

•  Å sette fokus på hva har prosjektet 
fulgt opp og hva prosjektet skal  
fokusere  på i det videre arbeidet.  
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Nyhetsbrev  

- interkommunalt LMS 
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• virkemiddel for å bygge relasjoner 

• mer personlig 
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NETTSIDE  

-  interkommunalt LMS 
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Tilgjengelighet,  synlighet , kontinuitet 
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Å være der folk er….. 
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• Det handler om å være synlig, tilgjengelig og 
med en tydelig adresse for henvendelser. 

•Kvalitetssikre ei nettsiden for LMS 
•Oversikt over aktiviteter, kurs- og 

møteprogram 
•Planlegge , gjennomføre og evaluere de 

forskjellige   lærings- og mestringstilbud 
• Å legge til rette for treff og samtalegrupper 
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Utfordringer 
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• sikre videre drift når prosjektmidlene er 
borte 

• sikre kontinuitet ift drivere av LMS 

• implementere forskning i LMS 

• tydelig adresse for henvendelser 

• opprettholde og videreutvikle 
kursprogram  
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Målet er ikke nådd før det er lagt til rette 

for at pasientene mestrer bredden av 

utfordringer i sine livssituasjoner. 
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