
SMIL – styrket mestring i livet



Dagens tema:

• litt om NK LMS
• Bakgrunnen for SMIL
• Utvikling av tilbudet 
• Hvor har SMIL vært gjennomført?
• Implementering av tilbudet
• Hva inneholder gruppetilbudet SMIL
• SMIL fremover
• en liten film om SMIL 



Nasjonalt kompetansesenter 
for læring og mestring (NK LMS)

Hovedoppgaver:

• understøtte god praksis gjennom å initiere og drive utstrakt
utviklingsarbeid sammen med praksisfelt og brukerorganisasjoner

• bidra til kompetansespredning og videreutvikling av nettverk

• bidra til å styrke forskning innen feltet læring og mestring

Se www.mestring.no for mer informasjon om NK LMS og SMIL



Gruppetilbudet SMIL

Prosjekteier: Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, NK LMS

Oppdragsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Oppdrag: Utvikling av lærings- og mestringstilbud for barn med psykisk 
syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre.

Prosjektperiode: 
Utviklingsperiode 2008/2009,pilotprosjekt Oslo/Mo i Rana
Etableringsperiode 2010/2011 i alle helseregioner

Samarbeidspartnere: Bruker- og interesseorganisasjoner,  
kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste.



Fokusområder:

1. Styrket positivt syn på seg selv

2. Forståelse for psykisk sykdom og rusproblemer

3. Opplevelse av ikke å være alene

4. Mestringsstrategier

5. Hvordan bruke sitt nettverk

6. Bli kjent med egne følelser

7. Aktiviteter og lek



SMIL -
i alle helseregioner

• UNN, Harstad

• UNN, Narvik
• St. Olav, Trondheim
• Ahus, flere kommuner i Oslo og Akershus
• OUS – LMS barn
• Diakonhjemmet Sykehus, Psykiatri Vinderen)
• SSHF

• Arendal
• Kristiansand
• Flekkefjord

• Helse Fonna, Karmøy
• UNN, Mo i Rana
• selvstendige grupper uavhengig av prosjekt
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Gruppetilbudet SMIL og fremtidsplaner

• Helsedirektoratet har bevilget kr 500.000 til evaluering av SMIL, og
SINTEF skal ferdigstille evalueringsrapporten 31.01.2014.

• En masterstudent skriver sin oppgave om SMIL

• Veiledning og opplæring vil fortsette i noen grad fra NK LMS 
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For mer informasjon om gruppetilbudet SMIL:
Mestring.no > verktøykasse > SMIL

Presentasjon holdt ved 
Otto Stormyr, brukerrepresentant
Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMS

anbrol@ous-hf.no

Meld deg på NK LMS’ nyhetsbrev:
www.mestring.no/nyhetsbrev
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