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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - FFO



Å være brukerrepresentant

 Det å være brukerrepresentant er 

viktig og nødvendig.

 Viktig fordi vi gjennom dette 

arbeidet vil være med å påvirke 

tilbudet.

 Nødvendig fordi det er vi som har 

kunnskapen.



Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - FFO

«Med en brukerrepresentant menes en som representerer brukerne av 

tjenester, de som mottar tjenester. Det kan være en som selv har 

funksjonshemming, eller er pårørende til for eksempel et barn eller til en som 

på grunn av sin funksjonshemming vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, 

eller som er ansatt eller tillitsvalgt i en funksjonshemmedes organisasjoner.»

(st.meld. nr. 34 – 1996-97)



Brukermedvirkning i praksis – hva gjør FFO?

 FFO jobber med interessepolitikk 

på vegne av alle 

medlemsorganisasjonene.

 Vårt mål er å påvirke 

myndighetene.

 Arbeidet som brukermedvirker er 

viktig for å få dette til.



Brukermedvirkning i praksis – hva gjør FFO?

 Brukermedvirkning – en arena for 

påvirkning gjennom frivillighet

 Rutiner for rekruttering av 

brukermedvirkere

 Temahefter 

 Database

 Rutine for oppfølging av og  

tilbakemelding fra brukermedvirkere



Hvordan rekrutterer FFO brukermedvirkere

 Hvis du som brukerrepresentant skal representere FFO, må du være 

medlem i en av våre medlemsorganisasjoner, og du må ha tillit i egen 

organisasjon. Altså representativ brukermedvirkning.

 Medlemsorganisasjonene foreslår

 FFO innstiller

 Oppdragsgiver oppnevner



Å være brukerrepresentant

 Når du representerer FFO er det 

viktig at du snakker på vegne av alle 

medlemsorganisasjonene våre – og 

ikke kun for din egen 

medlemsorganisasjon.

 Som brukerrepresentant fra FFO 

skal du speile hele bredden av 

brukererfaringer.



Rolle og forventninger

 Rollen.

 Utfordrende rolle

 Tilfør sakene som diskuteres nye argumenter

 Ved kompromisser – pass på egen rolle

 Forventninger

 Opplæring

 Grunnopplæring, RHF opplæring, temahefter



Bruk av erfaringskompetansen

 Brukerens erfaring og kunnskap 

som bidrag til bedre 

kvalitetsregistre. 

 En arbeidsmetodikk som kan 

fremme reell brukermedvirkning 

i kvalitetsregistrene.  



Bruk av erfaringskompetansen

 Temahefte om 

brukermedvirkning i forskning

 Forskningssirkelen

 Erfaringskompetanse

 Formidling av resultater



Til inspirasjon

 Dette er vår samleside med en 

liten oversikt over 

brukermedvirkningsarbeidet

 www.ffo.no/organisasjonen/brukermedvirkning/

http://www.ffo.no/organisasjonen/brukermedvirkning/

