
Livsgnistan – utbildade erfarenhetsexperter rf:s

ERFARENHETSEXPERTUTBILDNING

Har du haft lite för många tunga bördor i din ryggsäck genom livet? Känner 
du nu att du kunde tänka dig att dela med dig av hur du tacklat dem, för att på
det sättet kunna göra livet lite lättare för någon annan? Då ska du söka dig 
hit!

NÄR? 

Utbildningen inleds 12.9.2017 och pågår till mars 2018. Utbildningen består av när- och 

distansstudier, praktiska övningar och seminarier.

Tid: Huvudsakligen tisdagar 16.30 – 20.00. Enstaka gånger även dagstid, och någon 

lördag. Utbildningen omfattar sammanlagt 25 närstudiedagar.

VAR?

Utbildningen hålls på Klubbhus Fontana, på Lokföraregatan 9, 10300 Karis

KOSTNAD?

Vi uppbär en deltagaravgift på 20 €, som täcker bl.a. traktering under utbildningsdagarna 

och resekostnader vid studiebesök.

Som utbildare fungerar Petra Baarman och Pamela Kinnunen.

HUR ANSÖKA?

Ansökan skickas till Livsgnistans ordförande, Pamela Kinnunen. Per post till adressen 

Dyniusgränd 18, 10300 Karis. Alternativt per epost till adressen ordforande@livsgnistan.fi

Ansökningarna bör lämnas in senast 30.7.2017. Alla sökande kallas till intervju, som hålls i

början av augusti.

För mer information, kontakta Pamela Kinnunen: 

tfn 044 238 6650 eller 

ordforande@livsgnistan.fi

mailto:ordforande@livsgnistan.fi


VEM ÄR EN ERFARENHETSEXPERT?

En erfarenhetsexpert är en person som har gått en erfarenhetsexpertisutbildning och har 

sin egen erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa, antingen genom att själv ha haft 

problem och återhämtat sig, använt sig av olika tjänster eller som i egenskap av 

närstående.

Utbildningen ger erfarenhetsexperterna kunskaper att verka inom planering, evaluering 

och utvecklandet av missbrukar- och mentalvårdstjänsterna.

Erfarenhetsexperterna kan också verka som erfarenhetsexpertutbildare, ledare för 

smågrupper eller som stödpersoner. Utbildningen kan också ses som en del av den egna 

utvecklingsprocessen.

Deltagarna utbildas bland annat i psykiska sjukdomar, missbruk, vård och rehabilitering, i 

pedagogiska färdigheter, gruppledarskap och kommunikation. Deltagarna i utbildningen 

lär sig också att bearbeta sin livshistoria och att berätta om sina egna erfarenheter. Under 

studierna behandlas också tjänster för klienterna som omfattas av missbrukar- och 

mentalhälsovården, hur tjänsterna kunde utvecklas och medborgarnas likvärdiga rätt att 

använda sig av tjänsterna.

” Ifall samhället vill bli bättre på att tackla de växande problem med missbruk 

och mental ohälsa, måste det beredas plats också för utbildade 

erfarenhetsexperter och kamratstöd i systemet”

Mielen avain - Sinnets nyckel, utvecklingprojekt för missbruks- och mentalvårdsarbetet i 

Södra Finland. (KASTE- programmet)


