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Jakter på folk med ruserfaring: Lise skal bygge team av
brukerstemmer

OFFENSIV: Lise Aasmundstad kaller seg sosial entreprenør. Nå vil hun bygge opp et team av personer

med erfaring fra rus og psykiske problemer i Kongsvingerregionen. Foto: Tom R. Hæhre

Av Tom R. Hæhre
02. november 2018, kl. 20:42



Lise Aasmundstad i NUBS – Nettverk for unike brukerstemmer
AS er på jakt etter tidligere rusmisbrukere som kan bli
erfaringskonsulenter for kommunene i Kongsvingerregionen.
Prosjektet er det første i sitt slag her i landet.
DEL




NUBS har fått økonomisk støtte fra fylkesmannen i Hedmark til å gjennomføre dette
pilotprosjektet, der målet er å skreddersy et team av kvaliﬁserte brukerstemmer med relevant
erfaring og bakgrunn.

Team av brukerstemmer
– Vi tenker oss et team på ﬁre til seks personer som har personlige erfaringer som
rusavhengige eller som har slitt med psykiske problemer. Helsemyndighetene stiller stadig

strengere krav til brukermedvirkning i tjenesteapparatet innen rus og psykisk helse. Vår
ambisjon med pilotprosjektet er å etablere et team av brukerstemmer som kommunene i
Kongsvingerregionen kan trekke veksler på til alle oppgaver, sier Aasmundstad.
Hun har selv vært rusmisbruker, har 25 års erfaring både som tydelig brukerstemme i forskjellige
sammenhenger på rusfeltet og kaller seg sosial entreprenør.

Ettårig prosjekt
Pilotprosjektet som støttes av fylkesmannen i Hedmark skal strekke seg over et år, og
Kongsvinger skal være vertskommune. Allerede nå i november starter rekrutteringen av
brukerstemmer.
Det skal gjennomføres opplæring i regi av NUBS-skolen. Videre skal kommunenes ønsker
og behov for brukermedvirkning kartlegges. Prosjektet avsluttes med et
presentasjonsmøte for fagfolk, brukere og politikere i alle kommunene før sluttrapport
leveres til fylkesmannen og Helsedirektoratet.

– Spennende
– Det er spennende å dra i gang et slikt pilotprosjekt. De etablerte organisasjonene klarer ikke å
dekke opp behovet for brukerstemmer i dag, og vi vet at behovet bare vil øke. Brukermedvirkning
vil stå øverst på lista over krav som stilles innen alt av helse- og omsorgstilbud i tida som
kommer. Derfor er det viktig å få på plass slike team som vi jobber med. De vil bli kvaliﬁsert og
utviklet for at hjelpeapparatet skal kunne yte bedre tilbake til folk som sliter med rus og psykiske
problemer, sier Aasmundstad.
– Helt konkret, hva skal brukerstemmene drive med?
– Vi vet at innsatsen på rusfeltet skal trappes opp, samtidig som det innføres pakkeforløp
innenfor psykisk helsevern fra 1. januar neste år. Teamet med erfaringskonsulenter skal være
ansatt hos oss i NUBS, og så kan kommunene leie dem inn på timebasis etter behov. Det kan
dreie seg om å gi konkrete råd i enkeltsaker eller delta i utvikling av planer og prosjekter.
Kommunene må selv deﬁnere sine behov. Målet med brukerstemmer er rett og slett at de vil
være spennende stemmer som vil bidra med nye tanker og ideer om hvordan man løser ting, sier
Aasmundstad, daglig leder i NUBS AS.
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– Jeg har ikke lenger lyst til å juge, stjele, drikke og ruse meg

Nekter for å ha kjørt bilen – under
gasspedalen fant politiet 38-åringens sko

– Hei, jeg heter Per, jeg er alkoholiker

I gang med graving til psykiatriboliger: – Nå
vil det gå fort framover

– Jeg ville bare komme meg unna politiet,
men det gjorde bare ting verre
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