
Psykosociala förbundet utbildar nya experter 

 

Är du intresserad av att bli erfarenhetsexpert? I april startar en ny utbildning som leds 

av Psykosociala förbundets verksamhetsledare Petra Nummelin. 

 

Den som är intresserad av att bli erfarenhetsexpert behöver börja med att fundera över sin 

egen livssituation – var i livet befinner jag mig just nu? Det här beror på att utbildningen kan 

vara väldigt krävande rent mentalt. 

– Alla sökande intervjuas och här kollar vi också att det verkligen finns rum för en utbildning i 

vardagen, säger kursledare Petra Nummelin, som också är verksamhetsledare för 

Psykosociala förbundet. 

Petra Nummelin har tidigare utbildat erfarenhetsexperter i egenskap av lärare på 

yrkesskolan Axxell. Nu vill hon ge förbundet samma möjlighet. 

En erfarenhetsexpert är en person som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller av att 

befinna sig i en besvärlig livssituation. Det kan också vara erfarenheter av rehabilitering eller 

återhämtning. Även närstående kan söka till utbildningen. Under utbildningen bearbetar 

deltagarna sina egna erfarenheter och formar dessa till verktyg som kan vara till hjälp för 

andra. 

– För att kunna delta i utbildningen är det är viktigt att man har kommit tillräckligt långt i sin 

egen rehabiliteringsprocess. Vissa har redan processat frågan under några års tid innan de 

lämnar in sin ansökan. De här personerna vet vad de vill och har tidigare insett att det inte 

varit rätt tid. Sedan finns det de som spontant lämnar in en ansökan och där det under 

intervjun framkommer det att de har så mycket annat på gång i livet att det blir svårt att 

binda sig till utbildningen. Då är tiden inte rätt, säger Petra Nummelin. 

Utbildningen är uppbyggd i fyra moduler: Teoretiskt kunnande, Jobba med sig själv, Jag 

som erfarenhetsexpert och Hur använda sig av expertisen? Deltagarna får reflektera 

över hur är det att samarbeta med professionella yrkesutövare och vad ska man ta i 

beaktande då det gäller den egna orken då man tar emot uppdrag. 

– Man behöver kunna formulera sig och samarbeta med alla typer av instanser – även 

sådana som man kanske själv haft mindre bra erfarenhet av. För att kunna bli en 

erfarenhetsexpert ska man också vara så pass okej med sitt eget förflutna att man kan bidra 

till en förändring till det bättre. 

Under utbildningen får deltagarna fundera på sina egna styrkor och hur de ser på 

omgivningens styrkor. Att dela med sig av sin egen berättelse och att lyssna på andras 

berättelser är en stor del av processen. Man reflekterar och diskuterar i grupp. En annan 

viktig aspekt är etiken. Det handlar också om empowerment och återhämtning. Man lär sig 

förstå att ingen fas varar för evigt och lär sig reflektera över vad det betyder för en själv. 

I utbildningen ingår också kursen Psykisk första hjälp 2, vilket Petra Nummelin är extra stolt 

över. 

– Utbildningen består av ett digert paket kunskap, som vi hoppas ska vara till hjälp både för 

deltagarna och för de som i framtiden får möjlighet att jobba med våra erfarenhetsexperter.  

 

 

Erfarenhetsexpert – vad kan du jobba med? 

Som erfarenhetsexpert kan du föreläsa i skolor, vid seminarier och möten, eller fungera som 

utvärderare av kvalitetsrekommendationer i planering och utveckling av olika serviceformer. 

Du kan också leda kamratstödsgrupper eller olika samtalsgrupper, fungera som arbetspar till 



en professionell yrkesutövare eller som tolk mellan kund och personal. En erfarenhetsexpert 

kan också vara stödperson. 
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