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Forbilledlig samhandling med brukere og pårørende i Italia 
Av Trulte Konsmo, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret, Seksjon for kvalitetsutvikling 

Hvordan kan vi nyttiggjøre oss brukeres og 
pårørendes erfaringskunnskap for å utvikle et bedre 
og mer sammenhengende tilbud i kommunene?        
Vi reiste på studietur til Trento i Nord-Italia og ble 
både imponerte og inspirerte over møte med en 
tjeneste hvor erfarne brukere og familiemedlemmer 
(UFE) var ansatt i et likeverdig samarbeid med 
fagpersoner i ulike deler av tjenestene for personer 
med alvorlige psykiske lidelser.   

De kaller sin tilnærming doing together (sam-handling) og det 
refererer til at brukere, pårørende, fagfolk og innbyggere 
arbeider sammen på en likeverdig måte for å skape kvalitet og 
tilfredshet.  

De grunnleggende prinsippene i sam-handling er: 

1. Troen på at vi alle har kunnskap. For helsepersonell er 
kunnskap et resultat av akademiske studier og yrkeserfaring, 
mens for pasienter og deres familier er det et resultat av 
erfaringer med å leve med en psykisk lidelse. Ved å 
anerkjenne og bruke erfaringskunnskapen sammen med 
fagkunnskapen, blir vi alle klokere. 

2. En tro på verdien av personlig ansvar. Selv noen som går 
gjennom en alvorlig psykisk krise kan ta et visst ansvar og 
dette er helsefremmende.  

3. En tro at endring alltid er mulig, slik at vi kan slutte å si at 
noen alltid er den samme og aldri vil forandre seg.  

4. Troen på at vi alle har sterke sider, ikke bare problemer. 
Hver og en av oss kan finne vår indre styrke.  

En lang utviklingsprosess 

Gjennom en 10 år lang utviklingsprosess har fagfolk fått en 
økende anerkjennelse av og respekt for den 
erfaringskompetansen pasienter og pårørende har. Dette har 
ført til at profesjonelle og erfarne brukere og pårørende nå 
arbeider side om side i en lang rekke aktiviteter, grupper og 
arbeidsområder. Mer enn 1 100 brukere og pårørende har vært 

Bakgrunn 

I 1978 ble det vedtatt en lov i 
Italia med tre sentrale 
bestemmelser:  
• alle psykiatriske sykehus 

ble lagt ned  
• alle former for 

behandling ble overført 
til regionene  

• det ble opprettet noen få 
akuttsenger - 1 seng per 
10 000 innbyggere - i 
somatiske sykehus for 
nødssituasjoner. Dette 
innebærer 20 % av det 
sengeantallet vi har i 
Norge.  

Den psykiske helsetjenesten i 
Trento i Nord-Italia betjener 
rundt 150.000 innbyggere, 
hvorav 1 800 mottar hjelp.      
I tillegg til 95 fagfolk har de 
ansatt 50 Brukere (Users) og 
Familiemedlemmer som 
Eksperter (UFE)  

De grunnleggende 
prinsippene i den italienske 
tilnærmingen er:  
• brukere og deres 

familiemedlemmer får 
hjelp der de bor  

• alle tjenester og enheter 
er integrert i ett system  

• kontinuitet i tilbudet  
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involvert i dette arbeidet i løpet av de 10 årene.. Både hos de profesjonelle og i befolkningen 
har det skjedd en viktig kulturendring; synet på psykiske lidelser og hjelpetilbudet har endret 
seg betydelig. 

Her er en kort oppsummering av de viktigste aktivitetene i sam-handling og når de startet:  

• Selvhjelpsgrupper for pasienter med ulike typer lidelser og for pårørende (1999). 
• Møter mellom familier og fagfolk flere ganger i året for å lytte og dele erfaringer 

(1999). 
• Pasienter, pårørende og fagfolk deler sine erfaringer med studenter og andre grupper 

for å redusere fordommer og diskriminering (2001). 
• Dialogkonferanser hver annen måned hvor pasienter, familier og fagfolk møtes for å 

forbedre tilbudet (2001).  
• Selvhjelpsenteret Sun House er et døgnåpent tilbud for alle som trenger støtte, 

vennskap og omsorg. Brukerorganisasjonene holder til her. Senteret har 9 senger 
spesielt beregnet på unge mennesker som har problemer med å akseptere mer 
tradisjonell behandling. Det er 2 dagvakter, for øvrig er senteret selvdrevet (2003). Her 
deles følelser, vennskap og omsorg for hverandre. De har gjestesenger for besøkende 
utenfra, enten det er fagfolk eller andre. 

• Sammen med en forsker har 60 pasienter og pårørende utviklet ulike verktøy for å 
undersøke tilfredshet hos pasienter og deres familier. Disse verktøyene brukes til å 
vurdere og forbedre tilbudet. (2004) 

• Idrettsgrupper fremmer sosial inkludering for brukere og familiemedlemmer. De 
driver med fotball, volleyball, svømming, seiling og boccia (2004). 

• En gruppe pasienter og pårørende er tilgjengelige for å dra hjem til personer som har 
mistet livsviljen og isolert seg. Henvendelser kommer både fra fagfolk, venner eller 
slektninger. (2005). 

• Et oversiktskart over ulike bomuligheter brukes for at brukeren og hans familie kan 
velge den beste boformen ut fra den enkeltes behov, uavhengig av diagnose. Svært 
mange har stort utbytte av å bo sammen med en som er litt ulik seg selv, slik at de kan 
støtte og hjelpe hverandre (2005).   

• Individuelle planer utvikles slik vi kjenner det fra Norge. UFE`r deltar i 
ansvarsgruppene (2007). 

Ekspert Brukere og Familiemedlemmer (UFE) 

Både brukere, ledere og ansatte var enige om at UFE utvilsomt er det viktigste elementet i  
sam-handle. Hovedprinsippet er utveksling av kunnskap. Brukerne og familiemedlemmer er 
eksperter i kraft av egen erfaring, som de bruker for å støtte andre pasienter og deres familier. 
De arbeider på innsiden av tjenesten, på en kontinuerlig og strukturert måte. De erstatter ikke 
de ansatte, men er en ekstra ressurs som bidrar til en god atmosfære og motiverer til å ta i mot 
behandling gjennom å skape følelsemessig nærhet, tillit og håp. 

For å bli en UFE er det tre forutsetninger som må være på plass:  

• de må ha høy bevissthet om hvordan deres erfaringsbaserte kunnskap kan tas i bruk  
• de må være interessert og motivert i UFE arbeid  
• de må ha noen grunnleggende mellommenneskelige ferdigheter som gjør dem egnet til 

en positiv samhandling med pasienter og familier  
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For å bli en UFE kan man bli anbefalt av en annen UFE, en ansatt eller be om det selv. I et 
møte med fagpersoner og erfarne UFE`r klargjøres kunnskapsgrunnlaget, motivasjonen og 
forventninger. Nye UFE`r følges tett av en erfaren UFE i tre uker. Egnethet blir vurdert før 
det inngås avtaler med nye UFE`r. Ikke alle vurderes som egnet.  

Tjenestene har utviklet rutiner for personvern og hvordan en UFE skal samarbeide med 
helsepersonell og hvordan de skal følges opp. Det er månedlige felles møter for UFEre og 
ansatte i de ulike tjenestene, med likeverdige og åpne diskusjoner hvor alle kan lære.  

Rundt 65 % av UFEne er pasienter, det er flest kvinner og deres gjennomsnittsalder er 48 år.  
De arbeider gjennomsnittlige 10 timer i uka på følgende arenaer: 

Mental helse senteret Her sitter de i resepsjonen, i mottagelsen og på sentralbordet.  
De bistår i krisesituasjoner for pasienter 
De deltar i kommunale behandlingsteam.   
 

Sykehusavdelinger Tilstedeværelse og oppfølging i krisesituasjoner. 

 
Boliger Natt- og dagvakter i selvhjelpsenteret Sun House hvor folk med 

store psykiske problemer kan bo.  
Tilstedeværelse i leiligheter og i bofellesskap for to eller flere 
brukere.  
Bistand i hjemmene i krisesituasjoner. 
 

Pasientforløp De bidrar i arbeidet med å skape gode pasientforløp og forbedrer 
de ulike prosessene i tilbudet.  

 
Holdningskampanjer Organiserer og bidrar med egne fortellinger for å motvirke 

stigmatisering og fordommer i skolen og i samfunnet for øvrig. 

 
Familier Legger til rette for møter hvor erfaringer og kunnskap mellom 

familiene og tjenestene utveksles.  

 
Kvalitet Deltar i kvalitetsgrupper og bidrar til en kontinuerlig forbedring av 

de ulike aktivitetene i tjenestene.  

Vi fikk møte en rekke UFEr som fortalte om sitt arbeid.  

Mirella (bildet) på over 80 år fortalte at hun hadde en datter som 
hadde slitt med store psykiske problemer hele livet. Mirella gjorde 
en fantastisk jobb som nattvakt ved Sun House, og de ansatte 
fortalte om den store betydningen hennes vennlighet og omsorg 
hadde for de som bor på senteret.  
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Maurizio var en annen UFE som fortalte at han selv hadde hatt en lang og dyp depresjon. Et 
viktig element i hans bedringsprosess hadde vært å få bli en UFE og hjelpe andre, og han 
arbeider nå med å organisere dette arbeidet.  

UFEne lønnes med midler fra departementet, som administreres gjennom en bruker-
organisasjon.  

Evalueringer av ordningen viser at UFEre oppleves som gode rollemodeller for andre brukere, 
og de skaper håp og tro på at endring er mulig og styrker tilliten til behandlingen. Deres 
tilstedeværelse har forbedret den generelle atmosfæren i tjenesten betydelig.  

Det var en viktig forutsetning for å lykkes at de ansatte har utviklet en kultur som anerkjente 
brukeres og pårørende erfaringskompetanse. De ansatte opplever at dette er en svært nyttig 
ordning for alle parter som de ønsker at skal fortsette. Ansatte er også svært tilfredse med at 
UFEre kan bidra med menneskelig tilstedeværelse i situasjoner der dette er svært viktig. De 
ansatte som har lengst erfaring i tjenestene er mest tilfredse med UFE. 

UFE har også bidratt til å redusere stigmatisering og fordommer mot psykiske lidelser i hele 
samfunnet. Vi opplevde dette gjennom den slående åpenheten som alle brukerne og pårørende 
vi møtte viste oss.  

Bo-tilbud og arbeidstrening for alle 

Som tidligere nevnt var det utviklet et oversiktskart (bildet) over ulike bomuligheter for at 
brukeren og hans familie kan 
velge den boformen som er best 
for den enkelte, uavhengig av 
diagnose. Uavhengig av boform 
får alle tilbud om oppfølging i 
hjemmet både fra ansatte i 
tjenestene og fra UFEre.  

Vi fikk møte flere av brukerne 
som bodde i de ulike tiltakene og 
fikk også besøke dem hjemme.  

To menn i slutten av 60 årene var 
blitt koblet sammen av 
boligkoordinatoren og var strålende fornøyde med sitt samboerskap. Den ene var deprimert 
etter en skilsmisse, mens den andre slet med angst. De likte begge to å ha det pent rundt seg 
og spise god mat – og delte på utgiftene ved å leie en privat leilighet. De utfylte og støttet 
hverandre, i tillegg til at det både var praktisk og økonomisk bra å bo sammen.  
Boligkoordinatoren fortalte at de hadde svært gode erfaringer med å koble personer med ulik 
problematikk sammen. 

Vi var også på besøk på et selvhjelpshus for mennesker i krise som ikke kunne bo hjemme. 
De 9 beboerne og to ansatte hadde laget en flott lunsj med mange retter og pyntet fint til vi 
kom. Også her fikk vi høre spontane og åpne fortellinger om livet de levde og betydningen av 
tilbudet de hadde. En jente som var blitt seksuelt misbrukt av sine brødre etter at begge 
foreldrene døde, fortalte om den gleden hun følte over at hun her hadde fått nye brødre som 
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behandlet henne godt. Vi så den stoltheten dette ga en ung gutt, som hadde fortalt om store 
konflikter i familien og hvor godt det var for ham å bo på dette stedet.  

Ikke alle ønsker å bo sammen med andre, og vi møtte også en enslig alvorlig syk mann som 
trivdes godt med å bo alene. Det var også mulighet for å bli adoptert av en familie og bo 
samme med dem.  

Det var et stort behov for boliger, og målet var at brukere skulle flytte ut av selvhjelpshusene i 
løpet av tre år og inn i kommunale boliger. Disse var det få av og ventetiden var lang.  

En nødvendig del av rehabiliteringen er arbeidstrening, hvor de kan lære å forholde seg til 
rammene i arbeidslivet og utvikle ulike typer ferdigheter. Hver onsdag var det møte hvor de 
som ønsket å arbeide kunne velge hva de ønsket å arbeide med og sette seg mål for den neste 
uka.  

150 personer fikk arbeide utenfor tjenestene og 100 arbeidet innenfor tjenestene. De drev med 
vasking av biler, oppussing, søm, sykkelverksted, snekkeri, vasket hus, vasket og strøk tøy for 
private og offentlige kunder, drev bed & breakfast, sto i bar, samt drev catering (bildet). De 
mottok en symbolsk lønn som finansieres fra inntekter fra tjenestene de arbeider for. Denne 
lønnen kom i tillegg til trygden og var skattepliktig.  

Også i arbeidstreningen bidro UFEre med tilstedeværelse og støtte. 

Brukere vi møtte fortalte om hvilken betydning arbeidstreningen hadde for dem. En kvinne 
med store psykiske problemer fortalte for eksempel at det gjorde at hun fikk struktur og 
mening i hverdagene og at de syke tankene ikke fikk så mye plass og tid. Det ga henne også 
en opplevelse av mestring og håp for framtiden.  

En sammenhengende tjeneste med brukerfokus 

Vi møtte også toppledelsen for tjenestene i Trento. De vektla at de som eier problemene også 
har løsningen, og at det ikke nytter at systemet trer løsninger ned over pasienten og familien. 
De var opptatt av å holde fokus på den enkelte og ikke på systemet, og fortalte at de hadde 
mange sterke og vakre historier om betydningen av at de ansatte og UFEre arbeidet sammen. 
De beskrev det som en revolusjon å overføre makten fra organisasjonen til brukerne og deres 
støttespillere. De hadde utviklet en felles organisasjon for sine tjenester, med et felles mål og 
en felles direktør. I figuren under kan man se de ulike deler av tjenestene og hvordan ansatte, 
UFEr, brukere, pårørende og samfunnet arbeider sammen. 
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Sam-handling har på denne måten fremmet alles ansvar og bidrag – spesielt brukere og 
pårørende, i utviklingen av sammenhengende tjenester, både på individ og organisatorisk 
nivå, samt i evalueringen av og forskning på tjenester til personer med alvorlige psykiske 
lidelser. Aktiv involvering av brukere og pårørende i så stor grad har medført en 
transformasjon av helsetjenesten med en kvalitet som ikke hadde vært mulig å oppnå uten en 
slik involvering.  
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