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ERFARINGSMEDARBEIDERE
SOM EN INNOVATIV
DRIVKRAFT I
DEMENSOMSORG

Om prosjektet
PIA-prosjektet startet 01.03.22 finansiert av Erasmus+-programmet. Målet med prosjektet er å fremme
erfaringsmedarbeidere som en ressurs for personer
med demens og deres pårørende. Og samtidig øke
grad av brukermedvirkning i utvikling av tjenester
til personer med demens.
I de siste årene har noen europeiske land ansatt
Erfaringsmedarbeidere i helse- og velferdstjenester.
Erfaringsmedarbeidere ble ansatt som en ressurs for
å fremme brukerperspektivet, styrke recovery-orienteringen og bedre tilpasse tjenestene til brukernes
behov. Men, erfaringsmedarbeidere er fremdeles
ikke prøvd ut i demensomsorgen. Det finnes noen få
eksempler fra Norge og Storbritannia.

Hovedmålene:
1. Utvikling av læringsmateriell og metodologi for
opplæring og kvalifisering av erfaringsmedarbeidere
innen demensomsorg
2. Opprettelse av en digital plattform for samarbeid
og kunnskapsutveksling om relevante emner og
problemstillinger
3. Utvikling og implementering av strategier for
å øke påvirkning og fremme brukerperspektivet i

utvikling og leveranse av tjenester til personer med
demens.

Partnerskapet
Dette er et toårig prosjekt med engasjerte samarbeidspartnere fra fire europeiske land med forskjellig sosio-økonomisk og kulturell bakgrunn.

Konsortiet til PIA-prosjektet er sammensatt av:
• KBT Fagskole (Norge) - Prosjektkoordinatorer og
aktiv i fagfeltet VET for å forbedre helsetjenester
gjennom bruk av levd erfaring fra tjenestebrukere;
• Alzheimer Hellas (Hellas) - Association of Alzheimer’s Disease and Related Disorders tilbyr et bredt
spekter av tjenester til personer med demens og
deres familier.
• Habilitas (Romania) - Organisasjon som utvikler
opplæringsprogrammer for arbeidere i hjemmebasert eldre omsorg og arbeider med fokus på eldres
engasjement i samfunnet.
• Anziani e Non Solo (Italia) - NGO som arbeider
innen sosial innovasjon, med et spesifikt fokus på

ledelse av prosjekter og realisering av tjenester og
produkter innen helse og velferd.
• Asociatia Afect (Romania) - Forening som er aktiv
i å opprettholde aktivitetsnivå og stimulere til sosiale
integrering av den eldre delen av befolkningen.

Første transnasjonale
prosjektmøte
Partnerskapet hadde sitt første møte i mai 2022 i
Trondheim, Norge, arrangert av prosjektkoordinatorene. Dette var et tilrettelagt fora for partnerne
til å diskutere de første stadiene av prosjektet, ulike
ansvarsområder og fordeling av oppgaver. Det første
vi tok fatt i var utvikling av et opplæringskurs for
erfaringsmedarbeidere innen demensomsorg, samt
utvikling og testing av en digital lærings-plattform.
Disse dagene i Norge var spesielt fruktbare ettersom
det i tillegg til arbeidet med prosjektaktivitetene var
anledning til å bli kjent med en erfaringsmedarbeider
som hadde en prosjektstilling innen demensomsorgen. Hun delte sin erfaring og opplevelser om bruk
av erfaringsmedarbeidere i Norge for å fremme livskvalitet til personer med demens. Partnerskapet jobbet
målrettet i 2 dager, og ble bedre kjent med bakgrunn
for prosjektet og dets mål, og utvikle relasjoner med
de andre medlemmer i konsortiet.

Neste skritt
Fra september 2022 vil partnerne fullføre opplæringsplanen for erfaringsmedarbeidere, etter å ha nøye
analysert og sett på behovene i deres nasjonale
kontekster. I hvert prosjektland vil PIA-opplæringsplanen bli testet og validert med sentrale deltakere i
pilotkursene gjennom høsten. Resultatene av pilotfasen vil være grunnlaget for ferdigstillelse av læringsmateriale, som skal videreutvikles og gjøres tilgjengelig for andre.
En kan besøke følgende webside for mer informasjon
og oppdatert utvikling i prosjektet.
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