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Velkommen til NUBS
- Nettverk av unike brukerstemmer innen rus og psykisk helse!
Det er med stor glede og entusiasme vi endelig kan ønske deg som bruker,
brukerstemme, offentlig og privat aktør innen rus og psykisk velkommen til NUBS.
NUBS AS er sosial entreprenør som ble grunnlagt november 2016. Siden det har vi
jobbet med utvikling av et konsept vi mener vil bidra til å løse en kjent utfordring innen
vårt fagfelt. Vi har knyttet til oss spennende oppdragsgivere og samarbeidspartnere i
ulike deler av landet.
NUBS formidler kontakt mellom kvalifiserte brukerstemmer med ulik bakgrunn og
erfaring, og offentlige og private aktører innen rus og psykisk helse.
Vår felles målsetting er å bidra til et større mangfold og spekter av brukerstemmer
på tjeneste- og forvaltningsnivå innen rus og psykisk helse i Norge.
Vi ser i dag et stort udekket behov for kvalifiserte brukerstemmer hos aktører som
ønsker å implementere erfaringskompetanse i sin virksomhet, men ikke finner tid og
kapasitet til administrere det.
Å rekruttere riktig brukerstemme til riktig oppgave er en omfattende og krevende
prosess som ofte legger stort press på administrasjon og ledelse hos den enkelte
offentlige og private aktør.
En stor del av de allerede eksisterende brukerstemmene opplever sin rolle og sitt
mandat som utfordrende, og flere kjente dilemmaer knyttet til relasjon og
arbeidsforhold beskrives tydelig i rapporten «Opplæring- og veiledningsbehov hos
erfaringskonsulenter» som Nasjonal kompetansetjeneste ROP utarbeidet på oppdrag fra
Nasjonalt kompetansesenter for Erfaringskompetanse i fjor.
Det finnes en rekke gode prosjekter knyttet til erfaringskompetanse og likemannsarbeid
i Norge, og NUBS ønsker å samarbeide med alle. Vi vil strebe etter å være en aktør å

regne med når det gjelder å ivareta og videreutvikle erfaringskompetansen og en aktiv
og mangfoldig brukerarena innen fagfeltet rus og psykisk helse.
Erfaringskompetansen til brukerstemmene i NUBS vil bli ivaretatt gjennom lokale og
nasjonale, faglige og sosiale nettverk og nettverkskonferanser, etterutdannelse, og
tilrettelagte kurs. På denne måten kan vi sikre profesjonalitet i arbeidsforholdet mellom
brukerstemme og fagfelt.
Er du offentlig eller privat aktør innen rus og psykisk helse og ønsker kontakt med
kvalifiserte brukerstemmer med ulik bakgrunn og erfaring? Eller har du spørsmål om
noen av de andre tjenestene i NUBS?
Har du erfaring fra rus eller psykiske helseplager og ønsker å bruke din erfaring til å
hjelpe andre? Kanskje jobber du allerede som likemann, erfaringskonsulent eller på
annen måte som brukerstemme med ønske om nye oppgaver?
Ta kontakt med Lise Aasmundstad på mobil; 952 39 196
Vennlig hilsen,
NUBS-teamet

