
Presentasjon av forskningsprosjekt: 
«Livsfortellingsarbeid som grunnlag for 
personfokuserte tjenester» - et pilotprosjekt 
2020



Forskning viser at 
Livsfortellingsarbeid 
fremmer personfokusert 
praksis i form av:

➢ Relasjoner mellom bruker og samtalevenn
➢ Større grad av tillit
➢ Bevissthet rundt maktforhold
➢ Bedre kompetanse på toveis kommunikasjon
➢ Bedre kompetanse på å lytte å spørre heller 

enn å instruere og gi beskjeder
➢ Faglig utvikling
➢ Større grad av trivsel, kreativitet og humor på 

arbeidsplassen
➢ Økt selvbestemmelse
➢ Økt medvirkning i eget tjenestetilbud
➢ Bedret Psykisk helse
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Formål

Brukere av tjenester til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Drammen kommune opplever 
kommunale helse - og omsorgstjenester som 
forsvarlige- og individuelt tilrettelagte, ved at de 
medvirker i eget tilbud. 



Mål

Overordnet mål

Brukere opplever økt selvbestemmelse og 

medvirkning i eget tjenestetilbud med 

livsfortellingsarbeid som et grunnlag for 

personfokusert praksis.



Resultatmål

➢Brukere, personale og studenter har kompetanse til å bruke 

livsfortellingsarbeid som grunnlag for personfokusert praksis. 

➢Drammen kommune får nok kunnskap og erfaring til å gjennomføre 

implementeringsprosessen av personfokusert praksis, basert på resultatene 

i pilotprosjektet

➢Evalueringsforskning benyttes for å produsere resultater fra pilotprosjektet 

➢Drammen kommune benytter brukerrepresentanter inn i prosjektledelsen



Finansiering



Før og etter intervju



Resultater

• Forskningsrapport

• Sluttrapport

• konferanser

• Informasjonsfilm

• Delingsfest



Gevinster

• Brukerne får økt erfaring og bevissthet om 
selvbestemmelse.

• Personalet lærer gjennom praktisk utøvelse, 
tilrettelegging for brukermedvirkning og 
selvhevdelse.

• Brukerens livsfortellinger gir mer individuelt 
tilpassede tjenester og fagutvikling i 
tjenestene til 
brukerne.

• Et styrket fokus på samskaping mellom 
brukere og personale i 
hverdagen.



Intervju med 
brukerrepresentant 
Merete Borgersen



Veien videre

• Ønske om implementering


