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Informasjon; 
 
Brukermedvirkning i offentlig sektor er et nytt kurs i Faglig Forum-
regi basert på kunnskap og innsikt som sosionom Krishna Chudasama 
presenterer i sin siste bok. 

Brukermedvirkning har vært på dagsordenen i moderne tid, -i hvert 
fall de siste 50 årene. Fortsatt diskuteres innhold og rekkevidde av 
brukermedvirkning. Likeledes hvordan brukeren innen ulike områder 
skal bestemme. Brukermedvirkning vil på mange måter konkurrere 
med faglige vurderinger, faglige skjønn og faglige råd. Det er derfor 
et spennende og viktig tema vi nå har laget kurs om. 

Kurset er i hovedsak praktisk innrettet, men med teoretisk 
fundament og akademisk begrunnet. Men brukermedvirkning i seg 
selv handler om forholdet mellom den kunnskapsrike/profesjonelle 
og «pasienten» med best kunnskap om seg selv. Det er ofte et 
sterkt:svak forhold, hvor den sterke må vise frem mer en profesjonell 
kunnskap, nemlig å lytte og tilpasse brukerforventninger som en del 
av den totale samhandling mellom to parter.   
Kurset vil fokusere på hvordan hjelperen kan påvirke brukeren til 
medvirkning, og gjennom dette samarbeidet oppnå bedre resultater. 
Ulike dilemmaer med brukermedvirkning vil bli diskutert, og 
deltakernes egne erfaringer og synspunkter vil bidra til at kurset også 
har fokus på prosessutvikling. Kurset avsluttes med en nøye 
gjennomgang av deltakernes erfaringer, foreleserens erfaringer og 
de dokumenterte kunnskaper som i dag finnes i litteraturen. 
 

Program, elektronisk påmelding og mer informasjon finner du ved å 
TRYKK HER              Påmeldingsfrist: 10. september     Pris: kr. 3.290- 

Utdrag fra programmet; 
 
Mandag, 29. oktober 

Kursleder; Jan Bølstad 
Foreleser; Sosionom Krishna Chudasama 
 
Kl. 09.30 - 10.00 Registrering. Kaffe/te.   
Følgende punkter gjennomgås: 
* Sentrale bestemmelser for brukermedvirkning og rådgivning 
* Når brukermedvirkning skal være det førende prinsipp  
* Brukermedvirkningsmodeller 
* Erfaringer og diskusjon om lokal brukermedvirkning 
* Erfaringer og muligheter med brukermedvirkning, jfr §42 og §43 i  
   Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen  
   Rett og plikt – brukermedvirkning i offentlig sektor   
 
Tirsdag, 30. oktober 
 

Følgende punkter gjennomgås: 
* Når brukermedvirkning skal være det førende prinsipp  
* Brukermedvirkningsmodeller 
* Brukermedvirkning i offentlig sektor – mange interesser og  
   spenningsfelt 
* Hvordan påvirke til høy grad av brukermedvirkning? 

Kl. 10.30 - 11.00 Kaffe/te 
Kl. 12.00 - 13.00 Lunsj 
Kl. 16.00              Avslutning  

Om Krishna Chudasama; 
Krishna Chudasama, som er kursholder og faglig ansvarlig for 
innholdet, er sosionom med yrkeserfaring som blant annet 
statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet og bruker- og 
pasientombud. Hun utga i 2017 boka «Brukermedvirkning og sosialt 
arbeid i NAV». 
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