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ERFARINGSMEDARBEIDERE
SOM INNOVATIV DRIVKRAFT I
DEMENSOMSORGEN

I Norge er det ansatt mange erfaringsmedarbeidere
innen psykiatri, rus, barnevern og NAV. Målet er å
styrke brukermedvirkning, recoverytenkning og
sikre bedre tilpasning av tjenester for den enkelte.
Det er enklere å påvirke tjenesteutvikling som
ansatt enn som en ekstern brukerrepresentant.
PIA-prosjektet har som mål å forbedre
livskvaliteten til personer med demens og
deres pårørende, med økt brukermedvirkning,
samskaping og samproduksjon.
Dette vil kun skje om fagfolk og ledere anerkjenner
erfaringsmedarbeidere som ansatte med en unik
og nødvendig kompetanse.

ØKT
LIVSKVALITET
TIL PERSONER
MED DEMENS
OG DERES
PÅRØRENDE!

For å oppnå dette målet er det viktig å identifisere
hva som kjennetegner erfaringskompetanse og
på hvilke måter det kan være til hjelp for andre,
designe et kvalifiseringsprogram og rekruttere
erfaringsmedarbeidere.

Vi håper og forventer at bruk av erfaringsmedarbeidere
kan lede til mindre stigmatisering og tabu knyttet til
å få demens, og senke terskelen for å søke hjelp i
en tidlig fase av sykdommen (diagnose, kommunale
tjenester, råd og veiledning).

Siden dette er uutprøvd og innovativt innen
demensomsorg vil det være viktig med utprøving
og utvikling av rollen til erfaringsmedarbeidere i
tjenesteutvikling og tjenesteproduksjon.

PIA vil lage en digital plattform for nettverksbygging,
samarbeid og kunnskapsformidling, for å fasillitere
nytenkning og utvikling av mer brukervennlige og
treffsikre tjenester til personer med demens og
deres pårørende.

Erfaring med bruk av erfaringsmedarbeidere i andre
tjenester vil mest sannsynlig ha en overføringsverdi til
demensomsorg.

PROSJEKT- RESULTATER
Undervisningsmateriell og -metoder.
Utvikling av et eget kvalifiseringsprogram for
erfaringsmedarbeidere i demensomsorg.
Retningslinjer for involvering og empowerment.
Lage en digital plattform for nettverksbygging,
samarbeid og kunnskapsformidling spesifikt for
demensomsorg.
Strategier for økt medvirkning i
tjenesteutvikling og tjenesteproduksjon innen
hjemmebasert demensomsorg – advocacy.

