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Fra historien du har 
hatt, til ressursen 
du har blitt 
Uteseksjonens arbeid med likepersonsprosjektet 
Perspektiv har i seg mye av det Oslo ønsker å satse 
på når vi utvikler tjenestene for innbyggerne. 
Prosjektet ble etablert som et svar på behov avdekket 
gjennom en kartlegging av ungdomsmiljøer på 
Oslo S. Erfaringskompetanse og medvirkning 
fra de unge selv har utgjort kjernen i prosjektet. 
Etter hvert utvidet prosjektet til å rekruttere unge 
fra ulike miljø. På denne måten har Perspektiv 
også blitt et tilbud som har medvirket til å speile 
mangfoldet i den flerkulturelle storbyen. 

Når unge hjelper unge gjennom prosjekt som 
Perspektiv, utgjør dette et betydelig tilskudd til 
det ordinære hjelpeapparatet. Fagfolk og unge 
erfaringskonsulenter gjør hverandre bedre. De siste 
årene har Oslo tatt i bruk erfaringskompetanse 
med stort hell, og så vel Velferdsetaten gjennom 
Uteseksjonen og Korus Oslo som bydelene, har styrket 
hjelpetjenestene med å anerkjenne og inkludere 
nye kunnskapsformer og nye ressurser i tjenestene. 
På den måten blir vi en by på lag med innbyggerne. 

Gjennnom å systematisk involvere unge med egne 
erfaringer på godt og vondt i arbeidet skaper vi 
tjenester for og av innbyggerne. Vi speiler befolkninga 
og vi jobber med det unge selv er opptatt av. Og vi 
finner løsninger sammen som svarer på det de unge 
selv opplever at de strever med. Vi bygger tillitt og 
bygger ned avstand og skepsis til hjelpeapparatet. 
Vi gir fagfolk nødvendige korrektiv. Det er en vinn 
– vinn situasjon. Jeg vil særlig berømme ungdommene 
i Perspektiv for å sette tema som mobbing, rasisme, 

seksuell orientering og hatkriminalitet på dagsorden. 
Ikke minst hvordan dette har blitt omsatt til viktige 
bidrag til anti-diskriminerende arbeid på skoler, i 
kommunens oppsøkende arbeid, på Pride, på nettet, 
på temakafeer og i internasjonalt samarbeid, for å 
nevne noe.  

Jeg vil benytte anledningen til å gi honnør til tjenester 
som Uteseksjonen, som går foran og trekker de 
unge med i tjenesteutviklingen slik de har gjort i 
Perspektiv-prosjektet. Og jeg vil takke Korus Oslo 
som bistår med kartleggingsprosesser som gir 
oss kunnskap, veiledning og støtte underveis i 
tjenesteutviklinga og bistand til evaluering. Slik gjør 
vi hverandre bedre til å gi utsatte unge tilbud om 
god hjelp som når helt fram. Nå også med de unge 
selv med på laget.  Det er også på sin plass med 
en stor takk til Fylkesmannen i Oslo og Viken som 
har bistått med tilskuddsmidler og stimulering til 
utviklingsarbeid for erfaringskompetanse i Oslo. 

Byrådet i Oslo ønsker å satse på erfaringskompetanse. 
Vi vil ta i bruk erfaringskonsulenter i endrings- og 
mestringsarbeid. Perspektiv startet opp i 2013 som et 
prosjekt. I 2020 har både Uteseksjonen og Korus Oslo 
faste ansatte erfaringskonsulenter. Vi vil være en 
by på lag med innbyggerne. Med likepersonsarbeid 
som en del av innsatsen, blir vi det. 

Oslo, 30. april 2020

Omar Samy Gamal, 
Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold

Forord Innhold
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I mars 2019 ble Korus Oslo bedt om å evaluere 
prosjektet Perspektiv, som ble startet i mai 2013. 
Perspektiv ble opprettet som følge av HKH-
kartleggingen1 «Innenfor utenfor – En kartlegging 
av et alternativt ungdomsmiljø i Oslo sentrum» 
(Uteseksjonen, 2012). I denne kartleggingen fant 
man ut at mange av ungdommene i det alternative 
miljøet2 hadde behov for hjelp og støtte, i tillegg til 
bedre informasjon om hvilke hjelpetiltak som fantes 
for dem og hvordan de kunne komme i kontakt med 
dem. Kartleggingen fant at ungdommene gjerne 
søkte råd innad i eget miljø, men at svarene ofte 
var av varierende kvalitet. HKH-kartleggingen fant 
også at det var en viss sårbarhet i miljøet, særlig 
relatert til psykisk helse. Dette dreide seg blant 
annet om angst, depresjon, mobbing, tvangstanker 
og selvskading (Uteseksjonen, 2012). 

Perspektiv driver likepersonsarbeid i regi av 
Uteseksjonen. I prosjektet skal ungdom fungere som 
ressurs for andre unge. Erfaringskonsulentene, 
i alt åtte personer, er mellom 18 og 25 år og de 
rekrutteres fra miljøet i målgruppene. Prosjektet 
har fokus på forebyggende ungdomsarbeid, tidlig 
intervensjon og bruk av erfaringskonsulenter 
gjennom ung-til-ung-metodikk. Metodikken 
innebærer at feltarbeideren forsøker å skape tillit 
og gode relasjoner ved å samarbeide med ungdom 
som har sterk tilknytning og/eller sosial posisjon 
i gruppen man ønsker å nå (Pedersen, 2006). 
Målet er å oppnå positive endringer for en eller 
flere ungdommer. Metoden er utviklet som en 
del av det forebyggende arbeidet av oppsøkende 
tjenester i Norge, og er rettet mot risikogrupper i 
subkulturelle miljøer (ibid). 

Introduksjon
Et av målene i Perspektiv-prosjektet er at erfarings-
konsulentene skal bidra til å senke ungdommenes 
terskel for kontakt med hjelpeapparatet, sette fokus 
på aktuelle tema og formidle informasjon gjennom 
månedlige temasamlinger og ukentlig feltarbeid i 
et miljø de kjenner. De skal også drive holdnings-
skapende arbeid og fungere som rollemodeller. 
I begynnelsen var likepersonene frivillige, men i 2015 
gikk de over til en ordning hvor likepersonene får 
timebetalt for sitt arbeid som erfaringskonsulenter. 
Uteseksjonen har satt av 1,5 stillinger til å lønne 
erfaringskonsulenter. To fagpersoner fra Uteseksjonen 
er ansatt i prosjektet på fulltid. Deres jobb består i 
opplæring og rekruttering av erfaringskonsulenter, 
feltarbeid 1-2 dager i uken, deltagelse på arrange-
menter, koordinering av arbeidet, oppfølging av 
erfaringskonsulentene, henvisning og formidling 
av henvendelser de får fra ungdommer. 

Prosjektet finansieres av Uteseksjonen i Oslo og 
Fylkesmannen i Oslo og Viken. Siden 2015 har 
prosjektet også jobbet opp mot en ungdomsgruppe 
som de omtaler som «byvankermiljøet» på Oslo S. 
Dette miljøet består av ungdom som oppholder seg 
i Oslo sentrum på fritiden. Ungdommene beskrives 
ofte som risikoutsatte, da flere av dem unndrar seg 
omsorg, faller ut av skolen og er i faresonen for å gå 
inn i en kriminell eller rusrelatert løpebane (Møllerud, 
Overrein, & Høgheim, 2013). Uteseksjonen (2019)  
publiserte høsten 2019 en HKH-kartlegging av 
ungdommene som oppholder seg på Oslos S, og 
kartleggingen viser at de fleste ungdommene 
som bruker sentralstasjonen som oppholdssted 
har «… en annen etnisk bakgrunn enn norsk». 
Ungdommene kommer fra ulike bydeler, og noen 
kommer fra kommuner som grenser til Oslo. 
Fattigdom, trangboddhet og at det er lett å få 
seg venner trekkes frem som noen av årsakene til 
at ungdommene oppsøker Oslo S (ibid). I denne 
rapporten kommer evaluator til å benytte seg av 
prosjektgruppens egne benevninger i omtale av 
miljøene prosjektet jobber opp mot; altså de 
«alternative» og «byvankerne». 

Formålet med evalueringen
Prosjektet er nå inne i sitt syvende og siste prosjektår. 
Det har blitt gjort noen mindre evalueringer underveis. 
Nedenfor listes spørsmålene som prosjektgruppen 
ønsker belyst gjennom en evaluering. 

 • Har man klart å nå inn til miljøene ved bruk 
  av unge erfaringskonsulenter?

 • Har ungdomsmiljøene fått bedre kjennskap 
  til hjelpeapparatet og lettere tilgang til 
  riktig og tilpasset informasjon?

 • Har hjelpeapparatet fått bedre kontakt 
  med ungdommene på grunn av de unge 
  erfaringskonsulentene, og har de bedre 
  kjennskap til deres utfordringer og behov?

 • Har ansatte i Uteseksjonen fått økt 
  kunnskap og erfaring med ung-til-ung 
  metoden? Har man klart å synliggjøre 
  behovet for erfaringskompetanse inn 
  i tjenestene?

 • Hva har denne jobben betydd for de unge 
  erfaringskonsulentene?

 • Har man klart å synliggjøre hjelpetilbud og 
  formidle nyttig informasjon? 

 • Har man klart å senke terskler for å ta 
  kontakt, eller fjernet tabuer og satt fokus 
  på tema som unge trenger info om? 

 • Hva har det betydd for de unge 
  erfaringskonsulentene selv? Har det hatt en 
  positiv effekt på dem? Ringvirkninger?

 • Hva sier samarbeidspartnere om unge 
  erfaringskonsulenter og Uteseksjonen?

 • Hvilke utfordringer har det vært? 
  Hvilke ringvirkninger? 

1  Metoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) er et verktøy som gjør at en i løpet av en 6-måneders periode kan kartlegge ulike problemstillinger og pågående 
 innsats på gruppe- og samfunnsnivå. Kartleggingen munner ut i en rapport med konkrete forslag til en handlingsplan som det er bred enighet om i lokalmiljøet.
2  «Ungdommene i det alternative miljøet kjennetegnes ved en alternativ klesstil og frisyrer, interesse for musikk, rollespill og fantasy-sjangeren. Dette er 
 imidlertid ikke faktorer som definerer alle i miljøet da det finnes stor grad av variasjon av identitetsmarkører» (Prosjektdirektiv Perspektiv, 2015)
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Mer om 
Perspektivprosjektet

Beskrivelse av arbeidsforhold   
I følge prosjektleder i Perspektiv, Maren Olstad 
Overrein, jobber erfaringskonsulentene i Perspektiv 
variert og har ulik arbeidskapasitet. De åtte erfarings-
konsulentene er ansatt som tilkallingsvakter på 
timesbasis, og vakter avtales på forhånd på både 
kort og lang varsel. Prosjektgruppen har bestemt 
at alderen på erfaringskonsulentene i Perspektiv 
skal være mellom 18-25 år, og dette begrunnes 
med ønsket om å sikre en nærhet til målgruppene 
prosjektet jobber opp mot. 

Arbeidsmengden avhenger av mengden eksterne 
forespørsler og hvilke behov som dukker opp. 
Flere av erfaringskonsulentene går på skole eller 
har andre jobber i tillegg. Noen har kapasitet til å 
jobbe på dagtid, mens andre bare kan jobbe kveld. 
Enkelte av erfaringskonsulentene jobber kun 
3 timer i uka med feltarbeid med Uteseksjonen 
og Perspektivmøtet (fast møte hver onsdag for 
alle erfaringskonsulentene). Andre har til tider 
jobbet 37,5 timer i uka, hvor de har gått inn i 
ordinære patruljer i Uteseksjonen eller deltatt på 
internasjonale utvekslingsprogrammer i regi av 
ERASMUS-programmet eller Stopp Hatprat3. En av 
erfaringskonsulentene bistår et musikkterapitilbud 
i Uteseksjonen med erfaringskompetanse. 

Prosjektet har som mål om å få til minst 1-2 
Perspektiv-patruljer i uka, hvor to erfaringskonsulenter 
fra Perspektiv felter fra 1-3 timer per patrulje. 
Som regel har de to patruljer ute samtidig som felter 
både i det alternative miljøet og byvankermiljøet. 
Sommeren og våren 2019 har de lagt opp til flere 
perspektivpatruljer i uka, og flere ansatte har fått 
mulighet til å felte med de unge erfaringskonsu-
lentene. I tillegg til felting, har erfaringskonsulentene 
brukt tid på perspektivmøter, planlegging og 
forberedelser, temasamlinger, nettverksmøter 
for erfaringskonsulenter, workshop, skolebesøk og 
kurs/konferanser. I følge prosjektleder har det stor 
betydning å gi erfaringskonsulentene mulighet for 
å tilegne seg kunnskap og erfaringer gjennom ulike 
kurs og konferanser/workshops. Dette skal bidra til 
å styrke erfaringskonsulentene i jobben. 

Prosjektleder og prosjektmedarbeider (prosjekt-
gruppen) jobber tett sammen med erfarings-
konsulentene og har hatt hovedansvaret for alle 
feltinger, temasamlinger og workshops. I tillegg 
har mye av tiden til prosjektgruppen gått med til 
planlegging, forberedelser, administrative oppgaver, 
rapportering, veiledning, møter og oppfølging. 
Prosjektleder og prosjektmedarbeider har personal-
ansvar for erfaringskonsulentene i tillegg til å bistå 
Uteseksjonen med ulike oppgaver ved behov. Flere av 
erfaringskonsulentene deltar i planleggingen dersom 
de har mulighet på dagtid, og prosjektgruppen anser 
det som nyttig å ha med erfaringskonsulentene i 
planleggingen. Fremover har prosjektgruppen og 
Uteseksjonen ønsket at arbeidet i Perspektiv i 
større grad skal integreres i de andre teamene på 
Uteseksjonen. Dette innebærer at erfarings-
konsulentene skal felte mer med ansatte i 
Uteseksjonen som ikke er i direkte tilknytning til 
Perspektiv-prosjektet.

I følge prosjektgruppen observerer og kontakter 
Perspektiv alt fra 40-150 ungdommer i det 
oppsøkende arbeidet i løpet av en måned. Med 
«observerer» menes det i følge prosjektleder at 
man ser ungdommer i en kontekst, for eksempel 
på en temasamling, uten at man nødvendigvis 
snakker direkte med dem. Når man registrerer et 
møte som «kontakt» har man hatt en samtale 
og registrert hvem personen er. Det har ikke blitt 
presentert mer nøyaktige tall for den oppsøkende 
virksomheten til Perspektiv. 

I følge prosjektleder er det som regel ni feltinger 
med Perspektiv i løpet av en måned. Perspektiv har 
1-2 temasamlinger i måneden, som erfarings-
konsulentene har regien for. Samlingene arrangeres 
sammen med ulike fagpersoner som for eksempel 
Rustelefonen, psykolog fra Uteseksjonen, eller andre 
fagpersoner som jobber innenfor det temaet som 
skal tas opp. Erfaringskonsulentene bidrar til å gjøre 
innholdet på temasamlingene ungdomsvennlig. 
I tillegg snakker erfaringskonsulentene med 
ungdommer før, under og etter temasamlingene. 
I musikktilbudet, som Perspektiv har i samarbeid 
med Uteseksjonen, er det seks faste deltakere per 
uke. I løpet av skoleåret 2018/2019 har Perspektiv 
hatt ti workshops for elever i første klasse på en 
videregående skole i Oslo, hvor det var 20-30 elever 
per klasse. Temaene her har blant annet vært 
klasse- og skolemiljø og Stopp Hatprat.  

3  «Stopp Hatprat» er en kampanje av unge mennesker mot hatprat og for menneskerettigheter på nett. Bevegelsen består av 
 ungdomsambassadører som er forbilder og driver ung-til-ung-formidling, og et praktikernettverk i menneskerettighetsopplæring mot 
 hatprat bestående av ungdomsarbeidere, lærere og ungdomsledere (www.stopphatprat.no) 
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Hvordan rekrutteres erfarings-
konsulentene i Perspektiv?
I følge prosjektleder er det som regel ansatte fra 
Uteseksjonen eller andre samarbeidspartnere som 
foreslår kandidater de tenker er personlig egnet til 
stillingene som erfaringskonsulenter i Perspektiv. 
I tillegg rekrutteres ungdom fra målgruppene som 
prosjektgruppen har kjent over tid, og som har vist 
interesse for arbeidet. Prosjektgruppen har også 
henvendt seg til ungdom som har utmerket seg som 
ressurser i miljøet. Dette kan for eksempel være 
ungdom som over tid har vist engasjement på 
temasamlinger og som de vet har gode holdninger 
og er gode rollemodeller i eget miljø. I forkant av 
jobbintervjuet får ungdommene tilsendt kontrakt 
og retningslinjer som de oppfordres til å lese på 
forhånd. Dette gjøres for at de skal få muligheten 
til å gjøre seg opp tanker eller komme med spørsmål. 
Deretter blir de kalt inn til intervju. Intervjuet ledes 
som regel av prosjektleder og prosjektmedarbeider 
og en erfaringskonsulent som har vært ansatt en 
stund. På intervjuet forteller prosjektleder litt om 
Perspektiv og Uteseksjonen, i tillegg til å forklare 
hensikten med å kombinere fagkompetanse og 
erfaringskompetanse på Uteseksjonen. 

Prosjektgruppen har deretter dialog med 
kandidaten med følgende spørsmål:

 1) Fortell litt om deg selv og din egen bakgrunn. 

 2) Hvorfor ønsker du å jobbe i Perspektiv? 

 3) Hva kan du bidra med og hvilke styrker har du?

 4) Hva tenker du om våre retningslinjer og 
  kontrakt? Har du noen spørsmål? 

 5) Hvordan fungerer du i en gruppe?

 6) Ser du noen utfordringer ved å jobbe som 
  erfaringskonsulent/være ressurs i eget miljø?

 7) Hva tenker du om det å bruke egne erfaringer? 
  Hvor går dine grenser? 

 8) Hvor fleksibel er du? Når har du mulighet til 
  å jobbe? Noen hensyn vi må ta med tanke 
  på psykisk helse?

I følge prosjektleder er formålet med intervjuet å 
få en dialog hvor man kommer inn på både fordeler, 
utfordringer og hensyn som må tas i forbindelse 
med ung erfaringskompetanse. En erfaren erfarings-
konsulent er også til stede på intervjuet og bidrar 
blant annet ved å si noe om sin rolle. Dette anser 
prosjektgruppen som et viktig bidrag. 
På intervjuet drøftes også refleksjoner omkring 
erfaringskonsulentenes egne begrensninger, 
arbeidsmoral og forventninger til rusfrihet. Bruk av 
illegale rusmidler er ikke tillatt dersom man skal 
jobbe som erfaringskonsulent i Perspektiv. 

Prosjektgruppen er tydelig på at de er åpne for å 
ta individuelle hensyn med tanke på mental helse 
og skole. Prosjektlederne understreker at det er 
viktig at erfaringskonsulentene tar vare på seg 
selv, deltar i veiledning og gjør ungdommene 
oppmerksomme på at det er mulig å få samtaler 
med psykolog hos Uteseksjonen ved behov. 
Konsekvenser ved brudd på arbeidskontrakten og 
muligheten for å ta en pause fra arbeidet dersom 
man ser at man har behov for dette i en periode, 
blir også tatt opp på intervjuet. I etterkant av 
intervjuet har prosjektleder og prosjektmedarbeider 
en samtale med erfaringskonsulenten som var 
med under intervjuet og får innspill og tanker 
angående en mulig ansettelse. 

Oppfølging og veiledning av 
erfaringskonsulentene i Perspektiv 
I følge prosjektleder er det mye ansvar knyttet til det 
å ansette unge erfaringskonsulenter. De ønsker at 
erfaringskonsulentene i Perspektiv skal kjenne seg 
trygge i sin rolle som ressurs og kunnskapsformidler. 
De bruker derfor mye tid på råd, veiledning og 
bevisstgjøring av erfaringskonsulentenes rolle. 
Prosjektgruppen har fokus på hvordan erfarings-
konsulentene kan bruke egne erfaringer på en 
fornuftig måte og ivareta seg selv. Å jobbe som 
erfaringskonsulent i Perspektiv handler lite om å 
dele av egen historie, da prosjektgruppen tenker 
at det kan bli en belastning. I en artikkel i Fontene4 
uttalte prosjektleder Overrein: 

«Ungdommene skal sees som de ressursene 
de har blitt, ikke de problemene de har hatt. 
De er brobyggere og rollemodeller. De senker 
tersklene for oss fagfolk, og de er veldig gode 
på å bryte ned tabuer»

Prosjektgruppen har jevnlig samtaler rundt etiske 
dilemmaer knyttet til det å drive likepersons-
arbeid. Dette foregår både i grupper på faste 
onsdagsmøter, individuelt og i forbindelse med 
medarbeidersamtaler som de har to ganger i året. 
De veileder erfaringskonsulentene i forkant, under 
eller etterkant av felting. Erfaringskonsulentene 
får også tilbud om kompetanseheving gjennom 
eksterne kurs og workshops, som skal gjøre dem 
bedre rustet til å formidle god og riktig informasjon 
ut i sitt eget miljø.

Prosjektgruppen har hatt et særlig fokus på veiledning 
i det oppsøkende arbeidet. Erfaringskonsulentene 
får mulighet til å reflektere sammen med ansatte 
fra Uteseksjonen rundt ulike utfordringer knyttet 
til feltarbeid, for å gjøre dem tryggere i rollen som 
oppsøker/ erfaringskonsulent. I byvankermiljøet 
har gruppen også tatt en del hensyn med tanke på 
hvilke situasjoner erfaringskonsulentene skal gå 
inn i for å ivareta egen sikkerhet. Prosjektgruppen 
ønsker at erfaringskonsulentene skal bli gode på å 
søke råd og veiledning av ansatte i Uteseksjonen, 
og lederne sier de er lett tilgjengelige for samtaler. 

4   Fontene 03/2019: «Storbyen etterlyser nasjonal plan for uteteamene»
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Felting med byvankerne
Klokken er 17.30 på en onsdag. Vi møtes utenfor 
hovedinngangen til Oslo S. På rekkverket sitter en rad 
med ungdommer. Dette viser seg å være målgruppen. 
Byvankerne. Jeg stiller meg ved siden av kontakten fra 
Uteseksjonen og slår av en prat med henne. Solen 
skinner. En erfaringskonsulent fra Perspektiv ankommer 
og stiller seg sammen med oss. 

 «Er dere fra Uteseksjonen?» spør en av ungdommene.

«Ja», sier vi. Ungdommene gir oss en klem og 
presenterer seg. «Har dere kjærlighet?»

Før vi vet ordet av det står 6-7 ungdommer rundt oss 
og vil ha kjærlighet på pinne. Feltarbeideren åpner 
sekken og deler ut. Rød, gul, grønn. På etiketten står 
logoen til Uteseksjonen med et telefonnummer. 

En annen erfaringskonsulent fra Perspektiv dukker 
opp. Hun kjenner tydeligvis en av ungdommene og 
de klemmer hverandre. Vi spør ungdommene hvor 
gamle de er, hvilken skole de går på. Noen er nye for 
Uteseksjonen. Andre er kjente. De er fra ulike bydeler. 
Noen kommer utenbys fra. De er i alderen 14-16. 
En av dem forteller at hun er lei av skolen. En annen 
forteller at det er mye mobbing. En kommer og 
presenterer seg på nytt. Denne gangen med et annet 
navn. Flere ungdommer kommer og ber om kjærlighet 
på pinne. De er i lekent humør. Noen av dem lekeslåss. 
Noen flørter. Noen av dem roper til hverandre. Mange 
snakker arabisk. To andre feltarbeidere fra Uteseksjonen 
dukker opp. De har feltet siden klokken 15. De stiller seg 
litt bortenfor og observerer. En ung gutt kommer bort 
og spør om vi har sprit og plaster. Han blør på hånden. 
Han får det han trenger og kaster emballasjen på 
bakken. Han har bandasjer på hendene. Flere ung-
dommer sitter bortenfor oss på rekkverket. Noen 
kommer og ber om godteri. Andre viser ingen interesse. 
Vi går inn på sentralstasjonen. Plutselig får feltarbei-
deren et bilde på telefonen. De andre feltarbeiderne 
tror muligens at en av ungdommene utenfor, en av 
de som ikke hilste på oss, er en jente som er etterlyst 
av barnevernet. Vi ser på hverandre og drøfter videre. 
Erfaringskonsulenten får råd og tilbakemeldinger fra 
feltarbeideren og den mer erfarne erfaringskonsulenten 
om samtalen vi akkurat hadde hatt utenfor.  
 
Vi beveger oss videre innover. Vi snakker litt mer med 
jentene om skole og fritid. En forteller om mobbingen 
på skolen hun går på. Det er en vestkantskole med 
veldig få “mørke”. Skolen har visst prøvd flere tiltak, 
men mobbingen fortsetter. «Sånn skal det ikke være!» 
sier vi. Vi forteller henne om mobbeombudet i Oslo. 
Ungdommene går videre og vi går i retning spor 19, 
som er et annet område Perspektiv felter på. 

Her vanker de som omtales som de alternative ung-
dommene, eller emo-miljøet. Vi får en telefon. Den 
etterlyste jenta er observert løpende like i nærheten 
av der vi befinner oss. De er nå sikre på at det er 
henne. Erfaringskonsulentene løper etter, mens jeg og 
feltarbeideren går i rask gange. Vi ser henne. De løper 
opp. «5 minutter til toget går», sier venninnen til den 
etterlyste jenta. Feltarbeideren går opp på perrongen 
der de er, men holder avstand. Jeg blir stående nede i 
trappen i tilfelle hun løper ned. Erfaringskonsulentene 
sitter på en benk på motsatt perrong og prater om 
vær og vind for ikke å vekke mistanke. Toget kommer.
 Jenta går om bord. Vi blir stående. «Skal vi følge 
etter?» spør en av erfaringskonsulentene. Dette får vi 
beskjed om å ikke gjøre. Jenta er 15 år og har stukket 
av fra et forsterket fosterhjem.
 
Vi stiller oss på brua over Burger King, hvor man lett 
kan danne seg en oversikt. Jeg snakker litt med en av 
erfaringskonsulentene. Han har selv vanket i dette 
miljøet på Oslo S. Han har vært byvanker, men nå 
er han student og har en jobb. Han hang på Oslo S 
hver dag som 14-åring. Da han var 15 ble han sendt 
utenbys og fikk fullført skolen. Han erkjenner at det 
var bra for ham å komme ut av dette miljøet. Flere av 
dem han hang med har senere blitt kriminelle. Noen 
av ungdommene vi traff utenfor har satt seg ned 
på Burger King, men de blir vist vekk. Ungdommene 
setter seg på en kaffebar for å lade telefonen. De 
kjøper ingenting. En av dem ber om vann fordi hun er 
dehydrert. Hun får beskjed om at de kun har vann til 
salgs. Ungdommene går etter hvert ut. Gutten med 
bandasjene på hendene skal på boksetrening. 

En 15-årig gutt, som kommer utenbys fra, kommer 
og snakker med oss. En vi ikke har hilst på tidligere. 
Gutten er her fordi han har en kjæreste som henger her. 
Han har aldri hørt om Uteseksjonen. Vi forklarer at 
Uteseksjonen kan hjelpe ungdommer, tilby psykolog 
eller fortelle dem hvor de kan få hjelp. Han spør om vi 
samarbeider med barnevernet. Han spør hvor lenge 
vi er til stede på Oslo S. Han får et alvorlig blikk og ser 
ned. Plutselig må han løpe for å rekke toget. 
Vi treffer de andre feltarbeiderne. Det viste seg at 
det hadde vært en slåsskamp blant jentene like 
etter at vi gikk inn. Det står ingen ute nå. 
Solen har gått ned og det er kaldt. Vi går inn. 
Vi oppsummerer. En av erfaringskonsulentene har 
talt om lag 40 ungdommer som vi enten har 
snakket med eller observert. Mange nye. 
Feltarbeiderne noterer fornavn, utseende, alder, 
skolekrets for et register man har i Uteseksjonen. 
Disse opplysningene kan maksimalt oppbevares 
i et halvt år. 

Klokken er 19.40 og vakten er over.
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Datasamlingen for denne evalueringen er gjort 
gjennom flere metoder; kvalitative intervjuer, 
spørreundersøkelser og feltarbeid/observasjon. 
Datasamlingen foregikk fra april 2019 til begynnelsen 
av august 2019. Flere av problemstillingene prosjekt-
gruppen ønsket belyst gjennom denne evalueringen 
kan vanskelig belyses grunnet endringer i målgruppen 
og mangelen på konkrete effektindikatorer. 
Derfor belager denne evalueringen seg på opp-
levd endring, erfaring og effekt hos ansatte i 
Uteseksjonen, samarbeidspartnerne og erfarings-
konsulentene i Perspektiv. 

Kvalitative intervjuer
Intervju med erfaringskonsulentene ble gjort etter 
en semistrukturert intervjuguide. Prosjektleder i 
Perspektiv hadde anledning til å lese og komme 
med innspill til intervjuguiden i forkant. Evaluator 
gjennomførte intervju med syv personer som er 
erfaringskonsulenter for øyeblikket, og én person som 
har vært erfaringskonsulent tidligere. I tillegg var det 
en tidligere erfaringskonsulent, som bodde utenbys, 
som svarte på de samme spørsmålene som de 
andre erfaringskonsulentene hadde fått per epost. 
Erfaringskonsulentene signerte et samtykkeskjema 
og det ble gjort lydopptak. Intervjuene tok fra 
20-60 minutter, og fant sted april til juni 2019, 
med unntak av ett intervju som ble gjennomført i 
august. Erfaringskonsulentene fikk, etter prosjekt-
leder i Perspektivs beslutning, betalt for å stille 
til intervju. Intervjuene ble lyttet gjennom flere 
ganger og det ble gjort grundige notater. Notatene 
ble gjennomgått av evaluator og medarbeider med 
erfaring innen kvalitativ metode. Respondentenes 
svar ble kategorisert, analysert og systematisert 
og evaluator konkluderer med følgende hoved- 
kategorier: brukermedvirkning og opplæring, 
erfaringskompetanse, kontakt og brobygging, 
utfordringer, mestring og mestringstro. 
 

Spørreundersøkelser
Det ble gjennomført to spørreundersøkelser. 
En gikk til de ansatte i Uteseksjonen, en annen 
til samarbeidspartnerne til Perspektiv. Spørre-
undersøkelsene ble distribuert og analysert anonymt 
med bruk av SurveyXact, som er et internettbasert 
analyseverktøy eid av Rambøll Management 
Consulting. Evaluator distribuerte undersøkelsen 
og evaluerte dataene. Prosjektleder fikk lese 
gjennom spørreundersøkelsene i forkant, og 
hadde anledning til å komme med innspill. 

Spørreundersøkelse til de 
ansatte i Uteseksjonen
Etter tillatelse fra seksjonsleder i Uteseksjonen, 
Børge Erdal, ble spørreundersøkelsen sendt ut med 
selvopprettelseslink til den felles epostadressen som 
går ut til alle ansatte i Uteseksjonen. I alt var det 
79 personer på denne epostlisten, og den inkluderer 
både de som er fast ansatt og timebetalte vikarer. 
Det er 50,5 årsverk i Uteseksjonen i Oslo, fordelt på 
ulike stillingsbrøker og prosjektstillinger, hvorav 41 
stillinger er faste. 

Spørreundersøkelsen lå ute fra 11.06.2019 til 
04.08.2019. Det ble sendt ut to påminnelser med om 
lag en måneds mellomrom. Undersøkelsen hadde 
17 spørsmål, hvor en del var bakgrunnsvariabler. 
Flere av spørsmålene gav respondentene anledning 
til å svare i fritekst. Avslutningsvis var det et spørsmål 
hvor man kunne komme med ytterligere innspill om 
prosjektet som ikke var blitt belyst gjennom de øvrige 
spørsmålene. Fritekstsvarene fra Uteseksjonen 
ble systematisert, og blir presentert under hoved-
kategoriene som kom frem i intervjuene med 
erfaringskonsulentene. I tillegg presenteres noe 
kvantitativ data der det er relevant.  

Spørreundersøkelse til 
samarbeidspartnerne
Prosjektleder ønsket at man innhentet tilbake-
meldinger fra prosjektets samarbeidspartnere. 
På grunn av evaluators kapasitet ble det ansett 
som mest hensiktsmessig å innhente disse 
dataene i form av en spørreundersøkelse. 
Spørreundersøkelsen var i hovedsak lagt opp til 
at respondentene skulle komme med fritekstsvar.  
Av totalt elleve spørsmål, var det ni spørsmål hvor 
besvarelsen måtte gjøres i fritekst, og de øvrige to 
var bakgrunnsspørsmål. Listen over samarbeids-
partnerne kom fra prosjektleder. Følgende virksom-
heter fikk selvopprettelseslink via epost:
 
• Utdanningsinstitusjoner
• SaLTo
• Ung Arena
• Ungdom og Rus ved Legevakten
• UngInfo
• Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Viken)
• Rustelefonen
• Sub Scene
• Kafé Q 

Metode
Feltarbeid/ 
observasjon
Evaluator deltok på en temasamling på Sub Scene 
hvor tema var rus. I tillegg var evaluator på to 
omganger med oppsøkende feltarbeid med 
Uteseksjonen og Perspektiv. En ettermiddag 
med oppsøkende arbeid, om lag to timer, blant 
byvankerne, og en ettermiddag i det alternative 
miljøet. Notater fra det oppsøkende arbeidet med 
byvankerne ble presentert i forrige kapittel. Under 
det oppsøkende arbeidet i det alternative miljøet, 
besøkte evaluator Kafé Q, hvor Barnas Jurist og 
gatepresten var til stede, i tillegg til prosjekt-
medarbeidere fra Perspektiv. Evaluator har også 
lest årsrapporter, evalueringer, prosjektdirektiv, 
arbeidskontrakt og retningslinjer for Perspektiv for 
å opparbeide bakgrunnsinformasjon. Prosjektet 
gjennomførte en evaluering i 2016 (Overrein & 
Krunenes, 2016) som oppsummerte deres arbeid. 
Dette er første gang Perspektiv blir evaluert av en 
ekstern aktør. 

Etiske overveielser
Begge spørreundersøkelsene inneholdt informasjons-
skriv hvor respondentene ble opplyst om rettigheter 
og formålet med undersøkelsen. Det ble understreket 
at undersøkelsen var anonym, det var frivillig å 
delta og at respondentens samtykke ga Korus 

Oslo rett til å behandle personopplysningene. For 
å starte besvarelsen måtte informantene bekrefte 
at de hadde lest og forstått informasjonsskrivet. 
Erfaringskonsulentene måtte også signere et 
informert samtykke, hvor de godtok at det ble gjort 
lydopptak, og de ble informert om at de kunne 
trekke seg. I denne omgang ble det ikke gjort inter-
vjuer eller spørreundersøkelser av målgruppene til 
Perspektiv. Både på grunn av kapasitet, og på bak-
grunn av at målgruppen er unge, sårbare individer. 

Evaluator har vært i kontakt med Norsk Senter 
for forskningsdata (NSD) via mail og telefon, og 
evalueringen er i tråd med personvernreglene til 
Oslo Kommune. Alle data er anonymisert og kon-
fidensialiteten er ivaretatt. Materialet oppbevares 
trygt og forsvarlig, og skal slettes og makuleres 
etter at evalueringen er ferdig. 

Evaluator har bevisst unngått å «grave» i erfarings-
konsulentenes fortid, da dette ikke anses som 
relevant for evalueringen. Det er et viktig prinsipp 
at informanten ikke skal ta skade av å delta i et 
forskningsprosjekt (Thagaard, 2003). Et annet 
aspekt som er verdt å merke seg i forbindelse 
med denne evalueringen er at de ansatte, altså 
erfaringskonsulentene i Perspektiv, Uteseksjonen 
og samarbeidspartnerne, kommer med få kritiske 
tilbakemeldinger. Det kan være at informanter og 
respondenter har vært forsiktige med å komme med 
eventuell kritikk i frykt for å være til hinder for 
prosjektet. Evaluator er ny i etaten og hadde ingen 
kjennskap til Perspektiv før evalueringen ble iverksatt. 
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Ansatte i Uteseksjonen i Oslo
Totalt var det 35 ansatte i Uteseksjon som fullførte 
spørreundersøkelsen (n= 35). De omtales heretter 
som respondenter og ansatte i Uteseksjonen. 
46 prosent (n= 16) av respondentene var kvinner 
og 54 prosent var menn. 49 prosent (n=17) var i 
aldersgruppen 18-35 år, og 46 prosent (n=16) var i 
aldersgruppen 40-49 år. 6 prosent (n=2) var i 
aldersgruppen 56-70 år. Når det gjelder utdan-
ningsbakgrunn var 43 prosent (n=15) sosionomer og 
26 prosent (n =9) barnevernspedagoger. De øvrige var 
blant annet vernepleiere/sykepleiere, samfunns-
vitere og i kategorien «annet», som ikke utdypes 
nærmere på grunn av personvernhensyn. Hoved-
vekten av respondentene, 42 prosent (n=15), hadde 
jobbet i Uteseksjonen i Oslo i 4-10 år. 80 prosent 
(n=28) jobbet heltid, 2 respondenter (6 %) jobbet 
deltid og 5 av respondentene (14 %) var ekstravakter 
eller tilkallingsvikarer. Blant respondentene var det 77 
prosent (n=27) som jobbet med oppsøkende feltarbeid, 
samtlige av dem feltet 1-3 ganger i uken (Tabell 1) 

Tabell 1: Hvor ofte felter du?

1-3 ganger i uken

5 dager i uken

Mindre enn én 
gang per uke

Annet

Jeg felter ikke

0%

0%

0%

0%

77%

23%

25% 50% 75% 100%

77 prosent (n=27) av respondentene hadde samar-
beidet med erfaringskonsulentene i Perspektiv. Av 
dem var det 54 prosent (n=19) som hadde feltet 
med Perspektiv. De øvrige samarbeidsformene 
bestod av å arrangere temakvelder/workshops, 
rådføring, at erfaringskonsulentene hadde fulgt 
ungdom i møte med dem og samarbeid på kon-
feranser. En av fritekstbesvarelsene beskrev at de 
hadde samarbeidet med erfaringskonsulentene 
omkring tjenesteutvikling, foredragsvirksomhet, 
foreldremøte, konflikthåndtering på skole og i 
forbindelse med oppsøkende arbeid i Uteseksjonen. 
Tre fjerdedeler av respondentene fra Uteseksjonen 
har altså samarbeidet med Perspektiv, og over 
halvparten har feltet med dem.

Her presenteres resultatene fra intervjuene med 
erfaringskonsulentene, samarbeidspartnerne og 
ansatte i Uteseksjonen. Først beskrives utvalgene. 
Deretter presenteres resultatene under hoved-
kategoriene; brukermedvirkning og opplæring, 
erfaringskompetanse, kontakt og brobygging, 
mestring og mestringstro, og utfordringer. Etter 
hvert emne, gjør evaluator en drøfting/vurdering. 
Deretter kommer en oppsummerende vurdering 
og rapporten avsluttes med et feltnotat fra 
oppsøkende feltarbeid med de alternative. 

Demografi
Erfaringskonsulentene
De ni erfaringskonsulentene som ble intervjuet
 var mellom 18-26 år gamle. De omtales heretter 
som informanter og erfaringskonsulenter. 

Samarbeidspartnerne
I alt var det tolv respondenter (n= 12) fra ni ulike 
samarbeidspartnere som svarte på spørreunder-
søkelsen: Rustelefonen (n=3), Fylkesmannen 
i Oslo og Viken (n=2), Unginfo (n=1), Ungdom og 
rus-legevakten (n=1), Kafé Q (n=1), Sub Scene (n=1), 
Ung Arena (n=1), SaLTO (n=1) og en utdannings-
institusjon (n=1). Respondentene ble spurt om formen 
for samarbeid de hadde hatt med Perspektiv, og 
svarene vises i tabellen under:

Tabell 2: På hvilken måte har dere samarbeidet 
med Perspektiv?
 

Informasjonsvirksomhet

Konsultasjon/råd i forbindelse 
med utarbeidelse av informasjon

Fått henvisninger

Foredrag/workshops/
kurs/konferanser

Feltarbeid

Annet, vennligst spesifiser

0%

0%

0%

0%

33%

8%

67%

8%

33%

50%

25% 50% 75% 100%

På svaralternativer «annet» kom følgende 
fritekstsvar: 
 • Tilskudd
 • Samarbeid om Ungdomsvennlige tjenester, 
  utviklingsarbeid
 • Elev i praksis
 • Temasamlinger
 • Deltatt i referansegruppen i prosjektet, det 
  vil si at de har deltatt i møter på systemnivå
 • Arrangert workshop sammen

Samarbeidspartnerne ble spurt om å beskrive 
samarbeidet med Perspektiv nærmere. Formene 
for samarbeidet varierte. Det ble blant annet nevnt 
nettverkssamlinger, kurs, konferanser, foredrag, 
workshops, evalueringsarbeid, innspill til å gjøre 
tjenester mer ungdomsvennlige. Samtlige samar-
beidspartnere ønsker og ser for seg mer samarbeid 
i fremtiden, og flere nevner at de er tilfreds med 
måten samarbeidet er lagt opp i dag.  

Om lag halvparten av informantene har droppet 
ut av videregående. Én er i full jobb, to studerer på 
høgskole/universitet, og to har andre deltidsjobber 
ved siden av Perspektiv. Samtlige er fra Oslo og 
omegn. Alle er rekruttert som erfaringskonsulenter 
i Perspektiv på bakgrunn av at de selv er, eller har 
vært, en del av ungdomsmiljøene i målgruppen. 
De har blitt rekruttert/ansatt som erfarings-
konsulenter på ulike måter. Noen har blitt anbefalt 
av andre, noen har blitt spurt direkte om de er 
interessert i å bli erfaringskonsulenter, og noen har 
selv tatt initiativ til å få jobben. Alle informantene 
har vært erfaringskonsulenter i ett år eller mer. En av 
retningslinjene i prosjektet og en del av kontrakten 
er at man ikke skal bruke illegale rusmidler, og  dette 
er noe alle informantene sier at de overholder. 
Samtlige informanter kunne tenke seg å jobbe flere 
timer i uken i Perspektiv enn det de gjør i dag. 

Resultater
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Brukermedvirkning 
og opplæring

Erfaringskonsulentene 
Onsdager er faste møtedager for alle. Møtene er 
frivillige, men alle informantene sier at de møter opp. 
Her planlegges temadager, og det er rom for å dele 
erfaringer. Som regel er erfaringskonsulentene ute 
og felter 1-3 timer per uke, men dette kan variere 
avhengig av andre oppdrag, skole eller jobb. Noen 
snakker i tillegg på konferanser, temasamlinger og 
skoler. I følge en av informantene får erfarings-
konsulentene oppgaver ut ifra hva de liker og føler 
seg komfortable med å gjøre. Det er for eksempel 
ikke alle som liker å stå på en scene. I tillegg er det 
flere som snakker om at de bruker arbeidstiden til å 
delta på kurs. Blant annet nevnes gatemeglingskurs 
og kurs gjennom Erfaringssentrum5. Noen av infor-
mantene nevner også at de er del av et nettverk for 
unge erfaringskonsulenter i regi av Fylkesmannen 
i Oslo og Viken, og her deltar de på møter jevnlig. 
Selv om erfaringskonsulentene kommer fra og 
felter i ulike miljøer, opplever de et godt samhold/
fellesskap i gruppen: «Vi er som en stor familie», 
var det en av informantene som sa.

Et av spørsmålene i intervjuguiden gjaldt hva slags 
opplæring informantene hadde fått, og om denne 
var tilstrekkelig. Samtlige nevner at de har fått 
opplæring i hvordan de skal snakke med andre, både 
unge og voksne. For enkelte har det å snakke med 
folk vært en utfordring i utgangspunktet, da de har 
vært introverte. Flere nevner: Hvordan ta kontakt, hva 
er det greit og ikke greit å snakke om, hvordan sette 
grenser? En av informantene er usikker på om det har 
vært noen form for systematisert opplæring. En annen 
sier at de lærer mest av praksisnær opplæring som 
foregår når de er ute i felt, og kan prate rundt konkrete 
situasjoner. En informant beskriver det slik: 

«Jeg tar med meg det jeg blir lært, men jeg 
gjør det på min måte, for at ungdommene 
skal bli trygge på meg. Hvis de blir trygge på 
meg, så blir de trygge på deg også»

Alle informantene svarer «ja» på spørsmålet om 
opplæringen har vært tilstrekkelig. En informant sier: 
«Jeg føler at jeg har fått nok opplæring til å stå trygt 
i den posisjonen jeg står i», men etterlyser flere kurs 
uten å utdype dette noe nærmere. En annen informant 
sier «Jeg vil si at vi har fått nok opplæring, men det 
er jo alltid mer å lære, og som kan terpes på». 
En informant beskriver det slik: «De som er der får 
kurs. De som ikke er hjemme, er ikke hjemme, det 
er ikke noen pålagte kurs, annet enn det som gjelder 
felting og tilbakemelding». Denne informanten sa 
videre at alle erfaringskonsulentene burde få kurs i 
konflikthåndtering/gatemegling. I følge prosjektleder, 
har flere av erfaringskonsulentene deltatt på gate-
meglingskurs i regi av Røde Kors sommeren 2019. 

Noen av informantene har opplevd å ikke bli tatt på 
alvor av fagpersoner. 

«nei, du er bare (…), du har ikke noen  
utdannelse, hvordan skal du vite hva som  
er bra for (…) eller (…) helsetilbud?» 

Informanten beskrev en episode hvor vedkommende 
måtte jobbe i flere timer for å få fram de samme 
tingene i et forum, for så til slutt å bli hørt. Samtidig 
opplever denne informanten at de fleste fagpersoner 
er imøtekommende, og ønsker å høre hva erfarings-
konsulentene har å si. Eksempelet som akkurat 
ble beskrevet, skildrer en skepsis mot erfarings-
kompetanse som kan komme fram i enkelte fagmiljøer 
(Olsen, Tesfai, Lorentsson, & Meier, 2019). En av 
informantene uttrykte det slik: «Man kan ha mye 
smart å si selv om man er ung!»

Samtlige informanter er fornøyde med hvordan 
Perspektiv er organisert, og alle nåværende erfarings-
konsulenter kan tenke seg å jobbe flere timer per 
uke i prosjektet enn det de gjør i dag. En av 
informantene sier at «Vi burde bli flinkere til å 
oppsøke ungdom vi ikke kjenner i det hele tatt - det 
har vi begynt med mer i det siste». En annen 

informant sier at de burde felte mer, gjerne på flere 
dager og kanskje spre det litt mer ut i uka. «Vi kunne 
godt ha feltet flere steder. Det er mange steder det 
er behov for synlige voksne, og det bør man ha litt i 
bakhodet». I følge prosjektleder, er en av grunnene 
til at de ikke felter flere steder, at erfarings- 
konsulentene skal felte steder der de kjenner miljøet. 
I tillegg ønsker de å ivareta sikkerheten og skjerme 
erfaringskonsulentene. De unngår områder der det 
er tung rus, overdosefare og tung kriminalitet. 

Uteseksjonen 
Noen av respondentene fra Uteseksjonen skriver at 
erfaringskonsulentene styrker brukerperspektivet 
og fungerer som brobyggere og observatører i 
ungdomsmiljøene. Noen skriver at de er med på 
å ufarliggjøre hjelpeapparatet for ungdommer i 
målgruppen. Flere skriver at ungdommene blir mer 
nysgjerrige på Uteseksjonen når de har med seg 
erfaringskonsulentene fra Perspektiv. 

«Jeg opplever at enkelte av ungdommene og de 
unge voksne vi har vært i kontakt med har vist 
nysgjerrighet og stilt andre spørsmål enn om 
vi ikke hadde hatt med erfaringskonsulenter» 

Sitatet over illustrerer en brobyggerrolle som vil 
bli beskrevet nærmere senere i rapporten. Når det 
gjelder opplæring, skriver en av respondentene at 
erfaringskonsulentene trenger mer veiledning i 
faglige vurderinger og arbeidsrutiner. En av 
respondentene skriver: 

«Svært viktig at vi kjenner til hverandres 
kompetanse, slik at vi kan bruke hverandre 
på best mulig måte!»

Sitatene kan tyde på at erfaringskonsulentene 
trenger å få opplæring i Uteseksjonens arbeid, 
og noen skisserer også at de trenger å få en mer 
helhetlig forståelse av hvordan Uteseksjonen 
jobber. En annen respondent skriver: «Erfarings-
konsulentene i Perspektiv burde få mer i trening i 
førstehjelp og håndtering av vold og trusler». 

Samarbeidspartnerne 
Flere av samarbeidspartnerne omtaler erfarings-
kunnskapen de får fra erfaringskonsulentene i 
Perspektiv som positiv, og at de bidrar til å gjøre 
tjenestene mer ungdomsvennlige. 

«Perspektiv har hjulpet oss med å gjøre 
tjenestene våre mer ungdomsvennlige… I tillegg 
har Perspektiv bidratt til innhenting av bruker-
erfaringer, som har blitt brukt videre i arbeidet 
med risikoutsatte barn og unge på legevakten» 

Perspektiv tilfører en annen form for kommunikasjon 
enn det tjenestene ellers ville ha hatt, og en av 
respondentene skrev det slik: «Vi opplever at de unges 
egne måte å kommunisere på er avgjørende for 
forståelse og utvikling». En annen respondent skrev: 

«Å få innspill til hvordan unge ville ha  
formidlet informasjon seg i mellom gir 
bredere perspektiv enn å få innspill  
fra andre fagpersoner»

Her tillegges altså erfaringskunnskapen stor vekt.
En av respondentene skrev at det kan være en 
fordel for ungdom å ha med seg noen fra Perspektiv 
på sin egen alder, som de kan identifisere seg 
med i møte med hjelpeapparatet. Dette kan gjøre 
situasjonen mindre skremmende for ungdommen. 
I følge en av respondentene har de unge erfarings-
konsulentene kunnskap og erfaringer som andre 
i tjenesten ikke kjenner eller har erfaring med. En 
av respondentene skrev at Perspektiv bidrar til 
tilbakemelding: «Vi får direkte tilbakemeldinger fra 
barn og unge om tjenesten på en annen måte enn 
den direkte klientkontakten». Det kom også frem 
at erfaringskonsulentene gir gode innspill når det 
kommer til utvikling av tiltak i målgruppen.  

«Vi ser for oss at vi sammen kan ha 
temasamlinger, informasjonsutveksling 
vedrørende rutiner og handlingsplaner og at de 
deltar også i møtevirksomhet på systemnivå» 

5 Erfaringssentrum har som mål å bli en nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter, samt ivareta deres yrkesgruppe. De ønsker å lage 
en plattform for debatt, synsing, faglige innspill og personlige historier knyttet til erfaringskompetanse, erfaringskonsulenter og brukermedvirkning 
på psykisk helse- og rusfeltet.
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Vurdering 
Barnekonvensjonen sier at barnet har rett til å bli 
hørt (Barne- og familiedepartementet, 1991). 
«Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og 
er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge 
å forholde seg til eller ikke. Brukere har rett til 
å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere 
brukere i undersøkelser, behandling og valg av 
tjenestetilbud» (Helsedirektoratet, 2017).
I følge Olsen et al. (2019) kan brukermedvirkning 
foregå på både system-, tjeneste- og individnivå. 
Perspektiv er representert på samtlige nivåer av 
brukermedvirkning. Møter i nettverket med 
Fylkesmannen er et eksempel på brukermed-
virkning på systemnivå. I tillegg bidrar de faste 
onsdagsmøtene til at erfaringskonsulentene i 
Perspektiv får være med på å bestemme arbeids-
oppgavene, forme innholdet i temasamlinger, 
og hva de ønsker å delta på, som kan anses som 

brukermedvirkning på tjenestenivå. På individnivå 
representerer de både seg selv og målgruppene de er 
rekruttert fra og bidrar til å gjøre hjelpeapparatet 
tilgjengelig for ungdommer som, på bakgrunn av 
ulike utfordringer og hindringer, ikke oppsøker 
hjelpeapparatet. I tillegg er det å benytte seg av 
erfaringskunnskap en form for brukermedvirkning 
på individnivå. Erfaringskunnskap omtales i neste 
avsnitt. Å bruke unge erfaringskonsulenter er en 
måte å få ungdommenes stemme inn i hjelpeapparat 
for å kunne bedre tjenestene som ytes. 
 
Kurs fremheves av flere informanter som noe de 
får utbytte av. Kursing av erfaringskonsulentene 
i Perspektiv kan med fordel standardiseres og 
gjøres likt for alle, da dette vil sikre både at både 
erfaringskonsulentene selv, de ansatte i Uteseksjonen 
og samarbeidspartnerne vet hvilke kurs erfarings-
konsulentene har vært gjennom som en basis i 
samarbeidet. Blant annet ønsker en av respon-
dentene fra Uteseksjonen at erfaringskonsulentene 
skal få mer i trening i førstehjelp og håndtering av 
vold og trusler. Alle informantene, som for tiden 
jobber som erfaringskonsulenter, anser at de har 
fått tilstrekkelig opplæring, men noen uttrykte at 
de ønsket enda flere kurs. 

Erfaringskompetanse
Erfaringskonsulentene 
Begrepet «erfaringsbasert kunnskap» refererer til 
forståelsen og anerkjennelsen av levde erfaringer som 
kunnskap (Klevan, Sjåfjell, Borg, & Karlsson, 2018). 
Mye av kunnskapen som erfaringskonsulentene 
har og/eller erverver er erfaringsbasert. 
De har blitt ansatt på bakgrunn av egen erfaring 
fra miljøene i målgruppen. Noen av informantene 
forteller at de bruker egen historie og erfaring aktivt, 
mens andre forteller at de utelater å snakke noe 
særlig om denne erfaringen. Uansett er erfarings-
kunnskapen noe de har med seg. 

«Jeg har ikke samme eller like mye informas-
jon som det en fagperson har, og ikke samme 
erfaringen heller, men jeg har fortsatt min 
erfaring å by på!»

Mange av informantene sier at de lettere klarer å 
skape relasjoner med ungdommene i målgruppen. 
En erfaringskonsulent sier «vi har sannsynligvis 
erfart de samme tingene. Jeg bruker min erfaring 
til å hjelpe dem». En erfaringskonsulent sier at det 
er en fordel med egen erfaring, og at dette gjør det 
lettere for ungdommene å ta kontakt: 

«Vi utstråler en annen energi, som  
kanskje gjør det litt tryggere» 

En annen informant sier «Jeg er passe ung og 
eldre enn dem (..) De synes det er gøy å snakke 
med noen som ikke er faglært, som forstår deres 
liv». Her fremheves altså erfaringskonsulentenes 
nære alder til målgruppen som en viktig ressurs, 
som nettopp er noe av hensikten med ung-til 
ung-metodikken. «Ungdommenes nysgjerrighet 
åpner dører», var det en av informantene som sa. 
Altså at ungdommene i målgruppen blir nysgjerrige 
når de ser unge erfaringskonsulenter i følge med 
fagpersoner. En av informantene som har møtt 
hjelpeapparatet da informanten var en del av 
byvankermiljøet, bruker egne erfaringer i sitt arbeid 
med Perspektiv. Informanten beskriver det slik: 

«Det jeg liker med Perspektiv er at det er 
så åpent, vi kan gjøre det på vår måte (…) 
Den faglige måten har de prøvd på meg og 
det funket ikke. Derfor bruker jeg min egen 
metode, hvordan jeg kunne ha følt meg 
tryggere på en annen faglig person (…) Det er 
ikke så mye å lære, det ligger i erfaringen (…) 
du må by på deg selv (…) du lærer av deres 
erfaringer, og de lærer av erfaringen du har»

Flere av informantene sier at de har blitt veiledet 
i hvordan eller hvor mye de skal bruke av sin 
egen livshistorie i jobben. En av informantene 
oppsummerer det slik: 

«Det er jo fordeler med å bruke erfaringen, 
men har man ikke noe avklart forhold til 
historien sin og blir fortalt ting som kan være 
mulige «triggere» og det kan føre til at det 
blir vanskelig å utføre noe som helst. Det 
finnes jo flere fordeler med å bruke erfaringen 
sin. Man klarer å sette seg lettere inn i hva som 
skjer og hvilket tankekaos vedkommende 
kanskje har og det gjør det lettere å gi ulike 
vinkler og perspektiver på hva som kanskje 
kan hjelpe vedkommende i situasjonen» 

Det er altså viktig at erfaringskonsulentene har et 
avklart eller normalisert forhold til sin egen historie, 
da møtet med andre ungdommers problemer ellers 
kan være triggende for egne problemer. «Dette er 
fortsatt ungdom. Det er ikke voksne som er selv-
gående» var det en av informantene, som hadde 
jobbet i Perspektiv tidligere, som presiserte. 
En annen informant sa at jobben av og til kan være 
litt uttømmende, og med dette menes at man stadig 
må gjenta seg selv og si de samme tingene om og 
om igjen. Erfaringskonsulentene har anledning til 
å drøfte slike problemstillinger på onsdagsmøtene 
og med prosjektmedarbeiderne. 

«Unge erfaringskonsulenter setter seg kanskje 
lettere inn i hva den ungdommen sliter med og 
hva som faktisk kan hjelpe. Men man kan også 
slite med å sette grenser for hva som faktisk 
er lurt å gjøre og hva som ikke er lurt å gjøre»

Sitatet over kan tyde på at erfaringskonsulentene 
av og til kan trenge veiledning og rettledning i 
møte med ungdommer.
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Uteseksjonen 
Noen av de ansatte i Uteseksjonen skriver at felting 
med Perspektiv bidrar til å øke deres kompetanse og 
kunnskap om ulike ungdomsmiljøer. «Jeg opplever at 
det bidrar til å styrke min kompetanse på ungdom 
og ulike ungdomsmiljøer, samt kompetanse på 
de ulike utfordringer det vil si å være ung i dagens 
samfunn». I fritekstsvarene er det flere som skriver 
at Perspektiv burde involveres enda mer i tjenesten 
og tjenesteutviklingen, felte flere kvelder i uken og 
at det foreligger et uutnyttet potensiale. En annen 
ansatt i Uteseksjonen skriver:

«Felting i miljøet sammen med erfarings-
konsulenter har også bidratt til at Uteseksjonen 
lettere har kommet i kontakt med sårbar 
ungdom. Jeg tror erfaringskonsulentenes 
innsats med sine erfaringer, har bidratt til at 
flere andre unge med utfordringer enten har 
fått hjelp, eller har fått kunnskap om hvor de 
kan få hjelp»

Samarbeidspartnerne  
Flere av respondentene skriver at erfaringskon-
sulentene har en viktig rolle og funksjon, innehar 
annerledes kunnskap, at det minsker risikoen for 
«skivebom» overfor målgruppen og at de bidrar til 
å bedre hjelpeapparatets tilnærming til ungdom. 
«De kjenner til miljøer, har erfaringer som mange 
andre ikke har, og kan veilede og rettlede andre i 
ung alder på riktig vei som en inspirasjon». En annen 
respondent skriver: «De sitter på kunnskap og 
kvaliteter som vi selv ikke nødvendigvis har. Vi ser 
på de som store ressurser». En annen respondent 
oppsummerer på følgende måte: 

«En vesentlig grunn til at dette fungerer så 
godt som de gjør, tror vi handler om erfarings-
konsulentene til Perspektiv. Det at erfarings-
konsulentene er i samme aldersgruppe og 
tilhører samme miljø som ungdommene de
treffer på kafeen åpner for et unikt møtepunkt. 
Samtidig har erfaringskonsulentene også til-
egnet seg mye kompetanse og er bevisst sin rolle, 
noe som skaper tillit og troverdighet i møtet»

Respondentene ble spurt om hvordan ung-til-ung-
metoden var annerledes enn andre fremgangsmåter 
de benytter seg av. Her var det også lagt opp til 
fritekstsvar. Flere av svarene dreide seg om 
kommunikasjon. «Vi opplever at de unges egne 
måte å kommunisere på er avgjørende for forståelse 
og utvikling». En av respondentene skrev at det å ha 
med noen på sin egen alder, som man kan identi-
fisere seg med, gjør ting mindre skremmende. 
I følge en av respondentene har de unge erfarings-
konsulentene kunnskap og erfaringer som andre i 
utdanningstjenesten ikke kjenner eller har erfaring 
med. En annen respondent skrev at erfaringskon-
sulentene gir gode innspill når det kommer til utvikling 
av tiltak i målgruppen. Et annet fritekstsvar var:

«Synes det er et godt tiltak og tror det er 
viktig med unge trendsettere som har gode 
verdier å formidle til jevnaldrende i tillegg til 
at de kan veilede det voksne hjelpeapparatet i 
“de unges verden”»

En av respondentene skrev: «De har betydd mye for 
oss og gjort oss modigere».  

Vurdering 
I følge Olsen et al. (2019) er det viktig at profesjons-
utøvere som jobber med unge brukermedvirkere 
har en refleksiv tilnærming til ungdommens bruk 
av egen historie. De understreker at det er opp til 
ungdommen selv, men at man bør vise en viss 
aktsomhet omkring hvilke situasjoner man plasserer 
ungdommen i. I tillegg må man være oppmerksom 
rundt et «overforbruk» av egen historie som kan 
gjøre det vanskelig og ubekvemt å gå ut av rollen 
etter hvert som man blir voksen (ibid). Erfarings-
kompetanse er en forutsetning for å kunne jobbe i 
Perspektiv. Informantene innehar mye egenerfaring 
relatert til ulike problemområder som de kan møte 
hos ungdommene de treffer. Noen bruker egen historie 
og erfaring aktivt, mens andre utelater å snakke noe 
særlig om denne erfaringen. Likevel er erfaringen 
noe de har med seg i møte med ungdommer som 
bidrar til at de muligens har en bedre forståelse for 
det ungdommene gjennomgår, enn det voksne og 
fagpersoner har. De tilegner seg også erfarings- og 
fagkompetanse gjennom jobben i Perspektiv. 

Erfaringskonsulentene trenger tett oppfølging og 
veiledning kontinuerlig, og dette kommer til uttrykk 
hos flere av informantene og respondentene. 
Hittil har det primært vært 2-3 nøkkelpersoner 
med tilknytning til prosjektet som har feltet med 
Perspektiv. Disse ansatte fra Uteseksjonen kjenner 
erfaringskonsulentene godt, og er på møter med dem 
jevnlig. De har dermed økt mulighet for å følge opp 
hvordan det går med erfaringskonsulentene, både på 
møter og i felt. Prosjektmedarbeiderne følger også 
opp erfaringskonsulentene via telefon og meldinger, 
og er opptatt av at ungdommene ikke opplever 
overlast. Likevel er overlast eller fare for overlast, 
noe som kommer til uttrykk hos enkelte. 
Man bør ha et forsterket fokus på dette når erfarings-
konsulentene etter hvert begynner å felte med andre 
ansatte fra Uteseksjonen. Behovet for løpende vei-
ledning og refleksjon over erfaringsmedarbeidernes 
praksiser og anvendelse av erfaringskunnskap, 
var også et av funnene til Klevan et al. (2018) i en 
studie av erfaringsmedarbeideres forståelser og 
bruk av erfaringsbasert kunnskap i samarbeid med 
brukere i psykisk helse- og rustjenester. 

Tett oppfølging oppfattes av evaluator som en av 
prosjektets viktigste suksessfaktorer. Den tette 
oppfølgingen oppfattes som noe av det som gjør at 
erfaringskonsulentene trives så godt i denne jobben. 
Det er altså viktig at man opprettholder og ivaretar 
den tette oppfølgingen som har blitt beskrevet av 
både informantene og prosjektgruppen. Et annet 
aspekt man bør reflektere omkring når det gjelder 
erfaringskompetanse, er at det foreligger «… en 
risiko for en dreining av tjenestene som er mer 
basert på erfaringsmedarbeideres egen historie, 
behov og interesser enn brukernes behov» 
(Klevan et al., 2018). Flere av erfaringskonsulentene 
i Perspektiv har en reflektert holdning til at de skal 
hjelpe ungdommer på tvers av målgruppene, og 
dette bør fortsette slik at fokuset ikke blir på noen 
få personers historie og tilhørighet. I tillegg er det 
viktig at prosjektet, ved behov, omstiller fokuset i 
forhold til andel ungdommer som befinner seg i de 
ulike målgruppene, slik at ressursene blir fordelt på 
en hensiktsmessig måte. 

«Erfaringskompetanse handler ikke om 
hva man har opplevd, men hva man gjorde 
med det man opplevde. Erfaringene de sitter 
på utgjør ikke selve kunnskapen, men er 
grunnlaget for den»6

6   «Kan noen forklare hva «avklart forhold til egen historie» betyr?» www.erfaringskompetanse.no.
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Kontakt og 
brobygging

Erfaringskonsulentene
Informantene ble spurt om hva de jobber med i 
Perspektiv og hva de hjelper ungdommene i mål-
gruppen med. Her svarer flere av informantene at de 
formidler informasjon om ulike ressurser som er til-
gjengelig for ungdom. Flere nevner mental helse som 
et problem blant ungdom de treffer. Andre problem-
områder er mobbing, frafall fra skole, LHBT 7/
seksualitet/kjønnsforståelse, rusbruk og barnevern. 
Hovedsakelig hjelper de personer som er under 18 år.

«En del råd og veiledning, tips om andre 
steder man kan be om hjelp osv. Det er variert 
på hva som dukker opp av hva ungdommene 
trenger hjelp til. Det kan være samtaler om 
rus, kjærlighetssorg, man kan ha samtaler om 
skolestart og veivalg» 

Slik sitatet over beskriver, varierer det hva slags hjelp 
ungdommene de treffer har behov for. Erfaringskonsu-
lentene er også med på å synliggjøre Uteseksjonen: 

«Vi hjelper i stor grad til ved å være synlig. 
Opplever at vi i stor grad er veldig synlige for 
resten av ungdommene. Jeg har sjelden en-til-
en-samtaler med ungdommer, men kunne av 
og til ønske at det var litt mer av det, selv om 
det ikke er vår arbeidsoppgave» 

Ønsket om samtaler med ungdom handlet blant annet 
om at informanten ønsket å kunne følge opp ung-
dommene tettere over tid. En av informantene, som 
primært har feltet i det alternative miljøet, sier at det 
ikke er så mye utskiftning når det gjelder hvem man 
hjelper. Det er ofte de samme personene som går igjen, 
men de går alltid bort når de ser noen nye ungdommer. 

«Mange som tror at vi er hobbypsykologer, 
men det er vi ikke. Her er vi, du kan komme til 
oss, så kan vi vise eller fortelle deg  
hvor du kan gå hvis du trenger hjelp»

Flere av informantene har fulgt ungdommer i møte 
med hjelpeapparatet, som blant annet kan være psy-
kolog, Barnas jurist, Unginfo og andre tjenester som 
er tilgjengelige for ungdom. Flere av informantene 
nevner begrepet «brobygger», som innebærer at 
erfaringskonsulentene bygger en bro mellom ung-
dommene og hjelpeapparatet. «Jeg har en stemme 
inn mot ungdommen, det er enklere å stole på meg 
- en voksen fagperson kan virke veldig skummel», var 
det en av informantene som uttrykte. Noen beskriver 
også at ungdom de treffer har mer tillit til Perspektiv 
enn andre voksne i hjelpeapparatet: «De har mer tillit 
til meg fordi vi snakker samme språk!». I tillegg har 
de kjennskap til hva ungdommene gjør: «Vi har 
innsideinformasjon om hvor folk er og hvor de henger». 
De beskriver at de når fram til ungdommene på en 
annerledes måte enn det fagpersoner gjør. En som 
har jobbet i Perspektiv tidligere sa følgende: 

«Jeg tror at vi har nådd flere ungdommer  
enn det kanskje Uteseksjonen hadde gjort 
hvis de ikke satte i gang prosjektet»

Ungdommene har mer tillit til dem fordi de er unge, 
snakker deres språk og dermed er lettere å identi-
fisere seg med. Flere ungdommer i byvankermiljøet 
mangler tillit til voksenpersoner. En av informantene 
beskriver det slik: 

«En dag jeg ikke jobber, så ser de meg der igjen, 
jeg snakker med gutta og driver og hilser og 
sånn, da kommer veldig mange og spør: «hei, 
va’kke det du som stod med de derre folka her 
om dagen? Hva er det du gjør?» Da starter 
relasjonen, og neste gang jeg er på jobb er det 
mer komfortabelt for dem å komme over og 
ta en prat, så kan jeg introdusere dem videre 
til de jeg jobber med…»

Sitatet over kan tyde på at ungdommene synes 
det er lettere å ta kontakt med unge erfarings-
konsulenter som selv har vært eller er en del av 
miljøet. Et annet aspekt er tilstedeværelse. Det å 
vite at noen er der og at det er noen man kan gå til. 
En informant beskrev det slik: 

“Ungdommene har mest behov for tryggheten.  
Vår tilstedeværelse gjør at ungdommene vet 
at det er noen som følger litt med og bryr seg, 
kanskje en litt ubevisst trygghet…» 

Ungdommene trenger altså noen de kan gå til ved 
behov, og Uteseksjonens og Perspektivs tilstede-
værelse kan oppleves som en trygghet. En ungdom 
som en av informantene hadde snakket med hadde 
sagt: «Det er så godt å ha dere her! Jeg sliter ikke noe 
spesielt nå, men hvis jeg plutselig begynner å slite, 
så vet jeg hvor jeg kan gå!» En av informantene 
beskriver kontakten med ungdommene slik: 

«Vi prøver å gi dem hjelp ut ifra hva de trenger 
hjelp til. Som regel bestemmer de selv hva de 
synes de trenger hjelp til. For mange av dem 
er det nok å bare prate med noen. Noen som 
forstår. I Perspektiv settes grensen der for oss 
- trenger de noen videre hjelp, må det være en 
av de faglærte. Da trekkes vi for at vi skal bli 
beskyttet» 

I sitatet over beskrives også hvordan erfarings-
konsulentene blir beskyttet fra å gå for dypt inn i 
problemene til ungdommen de møter. Det at ung-
dommene de møter selv får bestemme hva de trenger 
hjelp til er også et eksempel på brukermedvirkning 
på individnivå. På spørsmålet om å beskrive byvanker-
miljøet svarte en av informantene: 

«Oslo S er en møteplass. Et sted du kan få deg 
venner i løpet av sekunder. Et sted du føler deg 
trygg. Men du kan jo møte på feil folk også, 
som driver med feil ting. Det kan skje feil ting, 
På feil tidspunkt. Jeg vil ikke beskrive området 
som trygt. Det at Uteseksjonen er der gjør at 
ungdommene føler seg tryggere. Det blir bare 
mer og mer populært å være der» 

Informanten i sitatet over beskriver hvordan 
Uteseksjonen og tidvis Perspektivs tilstedeværelse 
på Oslo S bidrar til at ungdommene føler seg tryggere. 
En av informantene beskrev det slik: 

«Vi vet at Perspektiv fungerer. De oppsøker 
oss for å snakke om hva som helst. De vet  
at vi finnes og det tror jeg er en trygghet.  
Ungdommene trenger noen som er  
tilgjengelig hele tiden» 

Kun et par av informantene kjente til Kirkens 
Bymisjons prosjekt «Sporet»8 som også har tilstede-
værelse og tilbyr hjelp på Oslo S. Årsaken til den 
manglende kunnskapen ble ikke undersøkt. 

En av informantene sier at Perspektiv burde ha 
mer fokus på byvankermiljøet, og rette mer av 
informasjonsvirksomheten mot dem. 

«Jeg tror at prosjektet har en stor appell hos 
byvankermiljøet selv om det er andre stiler. 
Men det er viktig å ha et mangfold av folk» 

Informanten tenker at felting på tvers av miljøene 
er veldig positivt, og vil kunne bidra til at erfarings-
konsulentene ser at det finnes annen type ungdom. 
Som tidligere nevnt er det opprinnelige miljøet rundt 
Spor 19 som ble kartlagt gjennom en HKH, for så å 
danne grunnlaget for hele Perspektiv-prosjektet, ikke 
lenger synlig på samme måte på Oslo S. I følge en 
av informantene oppholdt flere av ungdommene i 
dette miljøet seg på Oslo S på grunn av tegneserie-
butikken Outland, som var en sikker plass å møtes, 
hvor de følte seg trygge.  Denne butikken har blitt 
flyttet. I tillegg har det blitt lettere å kommunisere 
gjennom nett uten å møte hverandre.

«Før måtte man sitte hjemme på PC’n for å 
kommunisere på MSN og så videre, det var 
ikke noe du gjorde på mobilen sånn som i dag»  

De fleste har smarttelefon og er med i åpne og 
lukkede Facebook-grupper hvor de kan avtale å møtes. 
I tillegg har det alternative miljøet møteplassene 
Sub Scene og Kafe Q. En av informantene, som har 
jobbet som erfaringskonsulent i Perspektiv tidligere, 
sier at Perspektiv godt kunne ha jobbet enda tettere 
opp mot skoler enn det de gjør i dag, men dette 
vil gjøre at prosjektet må utvides langt mer. En av 
informantene som jobber opp mot byvankermiljøet 
skulle ønske at de hadde litt nærere relasjoner og 
faste ungdommer å forholde seg til. 

Uteseksjonen 
Flere av respondentene fra Uteseksjonen skriver at 
erfaringskonsulentene fra Perspektiv bidrar til at de 
kommer lettere i kontakt med ungdommene i mål-
gruppen. Noen beskriver en annerledes kontakt, og 
andre skriver at de får kontakt med ungdommer de 
ellers ikke ville ha fått kontakt med. 

«Det bidrar til å nå inn til miljøer som 
Uteseksjonen ikke har like godt kjennskap 
til og/eller miljøer som er skeptiske til 
kommunale tjenester» 

7 LHBT eller HLBT (etter engelsk LGBT) er en bokstav-forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
8  Sporet er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Banenor, og med sin tilstedeværelse på Oslo S skal Sporet fremme trivsel, trygghet og helse. 
 Sporet tilbyr råd og veiledning, stille rom, samtale for de som ønsker det. De henviser og følger videre til blant annet legevakt, NAV, andre tiltak i 
 Kirkens Bymisjon, Uteseksjonen og andre tjenester.
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De ansatte ble også spurt om de fikk flere hen-
vendelser på bakgrunn av Perspektiv. Resultatene 
vises i tabellen nedenfor: 

Tabell 3: Jeg/vi får flere henvendelser fra ung-
dommer i etterkant av arrangementer/felting 
med Perspektiv

Svært uenig

Delvis uenig

Hverken enig/uenig

Ganske enig

Svært enig

Ikke relevant for meg

0%

0%

6%

11%

31%

11%

3%

37%

25% 50% 75% 100%

I tabellen over, svarer 42 prosent (n=15) at de er 
ganske eller svært enige i at de får flere henvend-
elser i etterkant av arrangementer og felting 
med Perspektiv. 9 prosent (n=3) er svært eller 
delvis uenige i denne påstanden. De resterende 
37 prosentene svarer at dette spørsmålet ikke er 
relevant for dem. 

Noen skriver at erfaringskonsulentene av og til kan 
fungere som rollemodeller. En av respondentene 
skriver: 

«Ungdommene vi treffer ute på gata oppleves 
som mindre skeptiske til de unge erfarings-
konsulentene, og i mange tilfeller har det 
vært lettere å komme i kontakt med ungdom. 
Flere av de jeg har feltet med har også hatt 
kjennskap til noen av ungdommene fra før 
av, og det har derfor vært en inngangsport 
til de ungdommene som vi kanskje har hatt 
utfordringer med å komme i kontakt med»

En annen respondent beskriver feltarbeidet slik: 

«Kan komme inn på andre temaer og felles 
erfaringer enn om jeg hadde gått med en annen 
type kollega. Det kan bli en annerledes kontakt 
enn om jeg hadde gått med fagperson». 

I tabellen nedenfor ser man respondentenes svar på 
om ungdom får bedre kjennskap til hjelpeapparatet 
gjennom Perspektiv. 

Tabell 4: De unge får bedre kjennskap til hjelpe-
apparatet gjennom Perspektiv
 

Svært uenig

Delvis uenig

Hverken enig/uenig

Ganske enig

Svært enig

Ikke relevant for meg

0%

0%

9%

43%

26%

6%

3%

14%

25% 50% 75% 100%

69 prosent (n=24) av respondentene var ganske eller 
svært enige i at de unge får bedre kjennskap til 
hjelpeapparatet gjennom Perspektiv. 12 prosent 
(n=4) var delvis eller svært uenige i denne påstanden.  

Samarbeidspartnerne 
Samarbeidspartneres besvarelser fokuserte i stor 
grad på kvaliteten på kommunikasjonen. «Vi opp-
lever at de unges egen måte å kommunisere på er 
avgjørende for forståelse og utvikling». Ung-til-
ung-metoden gir i følge en av respondentene økt 
bredde og dybde i kunnskapen: «Å få innspill til 
hvordan unge ville ha formidlet informasjon seg 
i mellom gir bredere perspektiv enn å få innspill 
fra andre fagpersoner». En av respondentene 
skrev at ungdommenes mulighet til å ha med 
noen på sin egen alder, som man kan identifisere 
seg med, gjør ting mindre skremmende. 
De unge erfaringskonsulentene har, i følge en av 
respondentene, kunnskap og erfaring som andre 
i tjenesten ikke kjenner eller har erfaring med. En 
annen respondent skriver at erfaringskonsulentene 
gir gode innspill når det kommer til utvikling av 
tiltak for målgruppen. Sub Scene9 beskriver 
samarbeidet på følgende måte: 

«Vi har i mange år hatt tett kontakt og dialog 
med Uteseksjonen, og etter hvert også arbeidet 
deres, Perspektiv. Gjennom de månedlige 
samlingene de har arrangert hos oss har vi 
kunnet tilby mange av våre ungdommer 
trygge rammer der de får info, kunnskap og 
samtaler om aktuelle temaer og utfordringer. 
Dette har vært en stor suksess, og bidrar inn 
i vårt eget arbeid og uttalte mål om å være 
en åpen og trygg arena som tar ungdom på 
alvor og legger til rette for sunn utvikling og 
kreativ utfoldelse»

Kafé Q10 har samarbeidet med Perspektiv i flere år 
og kommer med følgende beskrivelser: 

«Perspektiv har en stående invitasjon til å 
komme på besøk i ungdomskafeen Kafé Q, 
og benytter seg jevnlig av dette. Ved disse 
anledningene kommer Perspektiv i kontakt 
med ungdommene som bruker kafeen. 
I tillegg holder Perspektiv temasamlinger 
for ungdommene i kafeen fem ganger i året. 
Samarbeidet har foregått over flere år og 
fungerer veldig bra»

«Temasamlingene gir ungdommene som 
gjester Kafé Q muligheten til å snakke åpent 
og ærlig om temaer som ungdommene selv 
har valgt og er opptatt av. Mens besøk og 
tilstedeværelse av Perspektiv i kafeen er med 
på å ufarliggjøre møtet med Uteseksjonen og 
gjør terskelen lavere for ungdommene å ta 
kontakt når behovet måtte melde seg»

Vurdering 
Erfaringskonsulentene i Perspektiv oppnår ofte 
lettere kontakt med ungdom i målgruppen enn 
det ansatte i Uteseksjonen gjør, og dette er en av 
målsetningene til prosjektet. Denne effekten 
underbygges av flere studier, som har funnet at 
brukere har lettere for å ta kontakt med og oppnå 
tillitt hos erfaringsmedarbeidere (Borg, Sjåfjell, 
Ogundipe, & Bjørlykhaug, 2017). Evaluator erfarte 
også på feltarbeid (beskrevet innledningsvis) at vi 
først fikk kontakt med ungdommen i målgruppen 

når en av erfaringskonsulentene dukket opp. Først 
da kom ungdommene bort til oss og spurte om vi 
var fra Uteseksjonen. Her kom brobyggerrollen 
tydelig til syne. Uteseksjonen skriver at de får lettere 
og bedre kontakt med utsatte ungdommer når de 
felter med Perspektiv, og 69 prosent av de ansatte sier 
at ungdom får bedre kjennskap til hjelpeapparatet 
gjennom Perspektiv, som var en av målsetningene 
da prosjektet ble opprettet. Ungdommene i mål-
gruppen trenger i følge erfaringskonsulentene 
trygghet, nærvær og tilstedeværelse. Perspektiv 
er ikke tilgjengelig hele tiden, og Uteseksjonen er 
heller ikke på patrulje hele tiden. Likevel er dette 
et behov en av informantene mener at ungdom-
mene har. «Unge på Oslo S» er en ny HKH-rapport 
som ble publisert høsten 2019 (Uteseksjonen i Oslo 
& Kompetansesenter rus Oslo, 2019), altså etter 
at datasamlingen for denne evalueringen fant 
sted. I rapporten står det at ungdommene de har 
intervjuet, som primært er 14-16-åringer fra Oslo 
og omegn, tidvis er skeptiske til Uteseksjonen 
og mangler tillit. Videre skriver de at «Basert på 
hva ungdommene forteller, vil det være ønskelig 
å utvide bruk av likepersonarbeid og ung-til-ung-
formidling etter modell fra Perspektiv i dette 
ungdomsmiljøet». Forfatterne bak HKH-rapporten 
skisserer altså et behov for mer tilstedeværelse på 
Oslo S ala Perspektiv for å kunne oppnå kontakt og 
tillit hos ungdommene. Dette taler for at Perspektiv 
med fordel kan felte hyppigere, med fokus på 
byvankere og/eller andre mindreårige på, Oslo S. 
På bakgrunn av funnene i HKH-rapporten er det 
mye som kan tyde på at Perspektiv ikke har vært 
«nok» til stede på Oslo S hvor en del av byvankerne 
oppholder seg, da de ellers ville ha vært mer kjent 
for målgruppen. Funnene i HKH-rapporten kan tyde 
på at Perspektiv i enda større grad bør omrokkere 
ressursene mot byvankerne enn det som har blitt gjort 
hittil. Ingen av de nåværende erfaringskonsulentene 
kjente til Kirkens Bymisjons prosjekt «På Sporet». 
Det vil være nærliggende å tro at Sporet også burde 
være en naturlig samarbeidspartner for Perspektiv, da 
Sporet er mer til stede på Oslo S enn det Perspektiv 
er. Møtepunktene Kafe Q og Sub Scene gir ute-
lukkende gode tilbakemeldinger og beskriver at 
erfaringskonsulentene bidrar til kontakt og bro-
bygging. Men, byvankerne på Oslo S benytter seg 
i liten grad av disse tilbudene. Det kan med fordel 
opprettes et liknende tilbud for denne målgruppen.  

9   Sub Scene er et kulturhus i Oslo som har ulike arrangementer, støttet av Oslo Kommune og Norsk Kulturråd. Scenen er rusfri, og har fri aldersgrense.
10   «Kafé Q er ungdomskafeen som holder til i krypten (kjelleren) til Oslo domkirke. Kafeen drives av gatepresten sammen med frivillige, og er et åpent 
 tilbud for all ungdom. Her får alle komme slik de er og alle blir møtt med aksept for den de er» (Fra hjemmesiden)
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Mestring og 
mestringstro

Erfaringskonsulentene 
Informantene ble spurt om hvordan det å jobbe som 
erfaringskonsulent i Perspektiv hadde påvirket dem 
personlig. Her svarte samtlige informanter 
overveiende positivt. Flere har fått bedre selvtillit, 
blitt tryggere på seg selv og det å snakke med andre. 
Flere har blitt motivert til å fullføre videregående 
skole og ta høyere studier. Flere ønsker seg en jobb 
med oppsøkende sosialt arbeid i fremtiden. Flere 
av informantene sier at de har lært mye av å være 
erfaringskonsulenter. Noen av dem beskriver at de 
tidligere har vært introverte og redde for å snakke 
med fremmede, mens de nå føler seg langt tryggere 
i slike situasjoner. De har gjort nye erfaringer gjennom
 å jobbe i Perspektiv, som har styrket dem i møte 
med nye mennesker. En av informantene snakket 
også om at prosjektet hadde bidratt til at hen hadde 
kommet seg ut av miljøet hen var en del av. 
Nedenfor presenteres flere av svarene erfarings-
konsulentene har gitt på spørsmålet om hva jobben 
i Perspektiv hadde betydd for dem:

«Mye. Har bygget meg mye. Jobben hjelper meg 
å bli sterkere og en bedre person. Har lyst til å 
studere. Målet er å bli sosialarbeider og jobbe 
i Uteseksjonen»

«Bare positivt, fått mer selvtillit, sett at det 
er jobbmuligheter selv om jeg ikke har noe 
utdannelse, har veldig lyst til å utdanne meg 
senere, har funnet ut at jeg vil bli sosionom, 
på grunn av denne jobben har jeg fått meg en 
plan, å dra på konferanser og å snakke med 
folk er noe av det beste jeg vet, kunne godt 
ha vært en 100 prosent stilling, har det så gøy 
på jobb at det nesten er en krysning mellom 
hobby og jobb, jeg var klar for å jobbe frivillig 
- det at vi får betalt er en bonus»

«Vi er rollemodeller for andre ungdommer!»

«Jeg er mindre sjenert enn det jeg var før, mer 
komfortabelt å snakke foran mennesker og 
møte nye mennesker. Jeg er mindre dømmende 
enn før, fordi jeg har hørt så mange forskjellige 
historier. Man blir mer obs på andre mennesker 
og hvordan de lever. Og kompleksiteten i et 
liv. Jeg tror jeg har blitt et bedre menneske»

«Jeg er veldig takknemlig for at jeg har 
muligheten til å jobbe i Perspektiv»

«Fått en utrolig personlig vekst. Mye enklere å 
snakke med folk, å ha samtaler, både smalltalk 
og diskusjoner. Det gir mening. Fint å vite at 
man hjelper folk. At man gjør en forskjell. 
Å være med på å påvirke ungdommers liv og 
gjøre tjenester mer ungdomsvennlig. 
Perspektiv gir oss mange muligheter. Jeg har 
lenge hatt lyst på en jobb hvor jeg skal snakke 
med ungdommer»

«Jobben som erfaringskonsulent gjorde at 
jeg ble rusfri. Jeg ble rusfri den dagen jeg
fikk jobben!»

«Det har styrket meg. Jeg lærer mer om meg 
selv. Gjør meg mer moden med tiden. 
Sørger for at jeg ikke får tilbakefall. Lederne 
våre passer godt på oss og det styrker oss. 
Det er både arbeid og en støttegruppe»

«Vi er en sammensveiset gjeng. Vi er en familie»

«Jeg skulle ønske at dette hadde eksistert da 
jeg var yngre. Da hadde jeg sikkert kommet 
meg ut av miljøet mye raskere»

«I veldig positiv retning. Jeg var jo egentlig 
ganske ferdig med det meste når jeg begynte i 
Uteseksjonen. Jeg er veldig heldig som har 
fått denne jobben. At jeg får jobbe med noe 
jeg trives så godt med (...) Jeg lærer hele tiden 
hvordan jeg kan reflektere på en litt annen 
måte, se ting annerledes, være åpen for andre 
ting. Jobben utfordrer meg på måter som gjør 
meg bedre. Vurderer å bli barnevernspedagog 
eller sosionom»

«Veldig motiverende og givende jobb. Skaper 
bekjentskaper. Møter andre arbeidsplasser. 
Man får en eye opener, hvordan denne verden 
ser. Det alternative miljøet er ikke alt. Man får 
lov til å møte byvankere. Erfarer at fordommer 
blir knust. Det er ikke sånn man trodde. 
Mer toleranse for å la folk snakke»

Ulike aspekter som kommer frem fra sitatene over 
er mestring, selvtillit, mestringstro, refleksjon, 
ambisjoner for fremtiden og trivsel. 

Uteseksjonen 
Ansatte i Uteseksjonen ble spurt om de hadde 
sett en faglig og personlig utvikling hos erfarings-
konsulentene i Perspektiv.

Tabell 5: Jeg ser en faglig og personlig utvikling 
hos erfaringskonsulentene i Perspektiv

Ja, svært positiv utvikling

Ja, litt positiv utvikling

Nei, ingen/lite utvikling

Ja, litt negativ utvikling

Ja, svært negativ utvikling

Vet ikke/ønsker ikke å svare

0%

0%

60%

0%

0%

6%

34%

25% 50% 75% 100%

I tabellen over, ser man at 66 prosent (n=23) ser en 
svært eller litt positiv faglig og personlig utvikling 
hos erfaringskonsulentene. 34 prosent (n=12) vet 
ikke eller ønsker ikke å svare på denne påstanden. 
Ingen av respondentene oppgir å ha sett en negativ 
utvikling hos erfaringskonsulentene. 

Samarbeidspartnerne 
Respondentene ble spurt om hvilket inntrykk 
de hadde av erfaringskonsulentene. Her var det 
mange superlativer; dyktige og modige, svært 
godt, kloke og fine, ser ting som andre ikke har 
lagt merke til, utrolig viktige og flinke, gode repre-
sentanter for Uteseksjonens arbeid, fantastiske, 
arbeidsomme, kreative, ærlige og ivrige etter å 
gjøre en god jobb, godt forberedt og engasjerte, 
tar jobben seriøst, modne og reflekterte. 
«Oppegående ungdom med sterke meninger». 
En annen respondent skrev: «Man får også unge 
mennesker i jobb (erfaringskonsulenter) og de kan 
lære mye og utvikle seg gjennom å jobbe med unge». 

Vurdering 
Jobben som erfaringskonsulent bidrar til å styrke 
ungdommene både faglig og personlig. Leser man 
sitatene fra erfaringskonsulentene kan man for-
tolke det informantene beskriver som mestring og 
mestringstro. De har fått bedre tro på egne evner, 
lærer mye om seg selv og andre, har blitt tryggere 
på seg selv og fått ambisjoner om å ta en høyere 
utdanning for å videreutvikle seg selv. 

«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse 
av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse 
av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god 
mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye 
virkeligheten, og setter deg i stand til å se 
forskjellen på det du må leve med, og det du 
selv kan være med på å endre» 
(Vifladt og Hopen, 2004, s.61).

Erfaringskonsulentene i Perspektiv opplever at de 
mestrer jobben, og at de er gode på den. Å være 
erfaringskonsulent bidrar således til å styrke 
erfaringskonsulentene selv, i tillegg til at de hjelper 
andre ungdommer og fagpersoner som jobber opp mot 
ungdommene. Erfaringskonsulentene som ikke har 
fullført videregående skole, sier at dette er noe de nå 
er motivert for å gjøre. Den positive utviklingen gjen-
speiles også i svarene fra de ansatte i Uteseksjonen; 
66 prosent har sett en svært eller litt positiv utvikling 
hos erfaringskonsulentene i Perspektiv. Samarbeids-
partnerne beskriver erfaringskonsulentene i et svært 
positivt ordlag, og tilbakemeldingene reflekterer at 
erfaringskonsulentene mestrer arbeidsoppgavene 
de er satt til på en god måte. 
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Utfordringer
Erfaringskonsulentene 
Evalueringen så også på hvilke utfordringer erfarings-
konsulentene møter i Perspektiv. Et tema som går 
igjen hos flere av informantene, er grensen mellom 
jobb og vennskap. Her er det flere som har hatt 
utfordringer. Flere har venner og er fremdeles en 
del av miljøet de driver oppsøkende virksomhet opp 
mot, og har også vennskap innad i Perspektiv. 
Denne problemstillingen beskrives også i den 
interne evalueringen som ble gjort av Perspektiv i 
2016. Flere av erfaringskonsulentene snakket om 
at de satte pris på at det foreligger retningslinjer 
rundt dette temaet, men at det likevel kan være 
problematisk. En av de nåværende erfarings-
konsulentene beskriver det slik:

«Vanskelig å tegne en strek. Er jeg venn nå eller 
er jeg profesjonell? Vanskelig å skille mellom 
vennskap og profesjonalitet. Jeg vet kanskje 
mer om de vi møter enn prosjektlederne, og 
noe av denne informasjonen har jeg fått som 
en venn, så jeg kan ikke formidle den, med 
unntak av hvis de har bedt meg om å formidle 
det videre. Hvor går grensen?»

Tema jobb/vennskap er i følge flere av informantene 
noe de drøfter med prosjektlederne, og jevnlig 
på onsdagsmøtene. Flere av informantene har 
vært på fester på fritiden hvor folk ruser seg. 
Da trekker de seg unna. Disse situasjonene er det 
flere av informantene som trekker frem som litt 
ubehagelige. En annen informant sier: 

«Jeg må informere vennene mine om  
at jeg er på jobb og sier du noe til meg,  
så må jeg ta det videre» 

Noen av informantene har ikke lenger venner som 
oppholder seg i målgruppene, men kan likevel 
støte på utfordringer i det henseendet: «… av og til 
møter jeg småsøsknene til vennene mine, og jeg blir 
bekymret for dem.  Hvis en er ruset, må jeg si ifra. 
Mange selger dop fordi de vil kjøpe merkeklær». En 
av informantene sier at det av og til kan det være 
litt «kleint» å gå bort til en gjeng med ungdommer. 
Dette kan både ha sammenheng med utseende og at 
store gjenger med ungdommer kan virke skrem-
mende i seg selv. En av informantene har opplevd å 
bli latterliggjort fordi de så annerledes ut. Dette kan 
ha sammenheng med at flere av ungdommene i det 
alternative miljøet nettopp har et utseende/stil som 
skiller seg fra «normalen», som for eksempel piercing 
og hårfarger. Denne ulikheten kan gå begge veier: 

«Jeg tror mange holder seg unna SUB og Q 
fordi det er tett knyttet opp til kristendom. 
Og motsatt: Mange holder seg unna by-
vankermiljøet på grunn av skrekkhistorier, 
for eksempel ungdom med kniv. Det er mye 
rykter og spekulasjoner»

Erfaringskonsulentene kan også gi råd. «Det kan 
være samtaler om rus, kjærlighetssorg, man kan 
ha samtaler om skolestart og veivalg». Flere av 
informantene bekrefter at de har kjennskap til 
at ungdommene i målgruppene prøver rusmidler, 
og at dette er noe ungdommene kommer til å 
gjøre uansett. 

«Viktig med kunnskap om hva du tar og 
hvem du tar det med (…) Vi kan godt si til 
ungdommene at de ikke skal prøve rusmidler, 
men ungdommene kommer ikke til å høre på 
oss. Bedre at de informert om hva som kan skje» 

På bakgrunn av sitatet over sier altså erfarings-
konsulenten at det er bedre at ungdommene får 
mer kunnskap om rusmidler, at de gjør det i trygge 
omgivelser med mennesker de kjenner, og at de 
kjenner til risiko og faresignaler ved inntak av 
rusmidler. En undersøkelse av Sentio, sitert av NRK 
desember 2019, viser at syv av ti ungdom mener 
skolen ikke gir nok informasjon om rusbruk: 

«Sentio har gjort en undersøkelse blant 800 
ungdom mellom 15 og 20 år, på vegne av 
rusfeltets samarbeidsorgan Actis. Den viser at 
syv av ti ungdom mener skolens undervisning 
ikke gir nok informasjon om hvorfor ungdom 
ruser seg, eller om risikoene ved rusbruk» 
(Strøm & Mortensen, 2019)

Ungdom etterlyser altså mer undervisning og 
kunnskap om rusmidler og risikoen ved bruk av dem. 
En av informantene mener at erfaringskonsulentene 
burde få mer oppfølging omkring grensesetting: 

«Jeg tenker at erfaringskonsulentene kunne 
fått mer oppfølging i grensesetting og hva som 
okay å dele med andre, men også grensesetting 
i form av hvilke grenses krysses og når man 
gjør det, for eksempel under en til en samtale. 
Jeg tenker også at fagfolk kan bli flinkere til å 
sette av tid for samtaler om hva som har skjedd 
den siste tida. At for eksempel prosjektleder 
eller ansvarlig har flere samtaler med erfarings-
konsulentene, enn bare en i halvåret» 

Sitatet over kommer fra en person som har vært 
erfaringskonsulent i Perspektiv tidligere. Ut ifra 
intervjuene som har vært gjennomført med 
nåværende erfaringskonsulenter, framkommer 
det ikke at det er for lite oppfølging og samtaler 
med prosjektmedarbeiderne. Sitatet understreker 
likevel betydningen av fortsatt tett oppfølging.
En informant sier at det er viktig at de som jobber i 
prosjektet har noe annet å gjøre, som å gå på skole, 
slik at relasjonen de har til målgruppen ikke bare er 
via Uteseksjonen. Venner på skolen kan for eksempel 
også være en del av målgruppen i prosjektet. Infor-
manten mener at ingen av erfaringskonsulentene 
bør ha dette som en fulltidsjobb, da de ellers lett 
vil gli over til å bli en del av Uteseksjonen og ikke 
en del av miljøene de jobber opp mot. 

«Hvis man tar en ungdom derfra nå også 
 gir man den personen en fulltidsstilling  
med å jobbe mot ungdom, så blir ikke den 
ungdommen den ungdommen her lenger,  
da blir det ungdommen der» 

Her reises altså tematikken omkring nærhet til 
målgruppen. Samtlige informanter ønsker å jobbe 
mer i prosjektet enn det de gjør i dag, men som 
informanten over sier, kan det være verdt å merke 
seg at de ikke bør jobbe for mye heller, da de kan 
gli mer over i å bli en av fagpersonene, og ikke en 
del av målgruppen. Nærheten til målgruppene 
opprettholdes også gjennom alderskriteriene som 
ble beskrevet innledningsvis. 

I følge flere av informantene, har ungdommer i 
målgruppen ønsket at selvskading skal være et 
av temaene på temasamlinger. Flere ungdommer 
i det alternative miljøet har utfordringer omkring 
selvskading (Uteseksjonen, 2012). I følge flere av 
informantene, er selvskading et tema Perspektiv 
styrer unna, da noen av erfaringskonsulentene har 
hatt utfordringer omkring dette. Likevel er dette 
et tema som ønskes tatt opp. Årsaken til at dette 
ikke har vært tatt opp på temasamlinger, er i følge 
prosjektleder begrunnet med at prosjektgruppen 
har forsøkt å styre unna betente tema som selvmord 
og selvskading i plenumsammenheng. De anser det 
utfordrende å jobbe med dette temaet i gruppe-
sammenheng, og i tillegg er temasamlingene i regi 
av erfaringskonsulentene selv. Prosjektgruppen 
anser det som mer hensiktsmessig å snakke med 
ungdom om disse temaene på tomannshånd, 
og henvise ungdommene til fagpersoner for 
ytterligere hjelp.  
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Uteseksjonen 
Respondentene fra Uteseksjonen ble spurt om 
det hadde vært noen utfordringer med ung-til-
ung-metoden. 

Tabell 3: Har det vært noen utfordringer med 
ung-ung-metoden?
 

Ja, vennligst utdyp

Nei

Vet ikke/
har ingen formening

0%

60%

25% 50% 75% 100%

6%

34%

34 prosent (n=12) av respondentene svarte «ja» 
på at det har vært utfordringer med ung-til-ung-
metoden. Respondentene ble bedt om å utdype 
svaret i fritekst. Noen skriver at det kan være en 
utfordring når erfaringskonsulentene har venner i 
miljøet, eller når de treffer gamle kjente. 
En annen respondent skriver at «det kan være 
utfordringer knyttet til at fagfolk ikke fullt ut 
utnytter ressursene de unge besitter». En annen 
utfordring som trekkes frem er hvor mye innsyn 
erfaringskonsulenten skal ha i etterlysningssaker. 

«Det er viktig med tydelige retningslinjer 
og hvilken rolle erfaringskonsulentene skal 
ha. Har de meldeplikt? Hvilken rolle har de 
ovenfor ungdommene? Hva er forskjellen på 
oppsøkerne og erfaringskonsulentene?» 

Noen skriver at erfaringskonsulentenes egne 
utfordringer kan være en utfordring. Noen skriver 
at det kan være utfordringer omkring det å skjerme 
erfaringskonsulentene i akutte situasjoner. En av 
respondentene skriver at det er viktig at man 
kjenner til hverandres kompetanse, og at det er 
viktig at erfaringskonsulentene ikke undergraver 
fagpersonens kompetanse. En av respondentene 
skriver at erfaringskonsulentene burde få en 
mer helhetlig forståelse av arbeidet som gjøres i 
Uteseksjonen. Noen av respondentene skriver at 
de føler mer ansvar når de felter med Perspektiv, 
at man er mer bevisst på hvilke miljøer man 

oppsøker. Man forsøker å skjerme ungdommene, 
for eksempel ved å ikke felte inn i de tyngre rus-
miljøene. En annen respondent beskriver utfordringer 
tilknyttet hvem erfaringskonsulentene er: 

«… ikke alltid er enkelt å formidle hvem disse 
unge erfaringskonsulentene er, og vi har hatt et 
par tilfeller hvor ungdom har trodd at erfarings-
konsulentene er ungdom, og har fortalt ting 
til erfaringskonsulentene de ikke ville sagt 
dersom de visste at de var fra Uteseksjonen»

En av respondentene skriver at «det kan ligge 
en lojalitet hos de unge erfaringskonsulentene 
til ansatte i Uteseksjonen, som kan gjøre kritikk 
av tjenesten vanskelig». Dette sitatet kan tyde 
på at lojalitet kan være til hinder for erfarings-
konsulentene å komme med kritiske innspill. 

Samarbeidspartnerne 
Det kom nærmest ingen negative innspill da 
samarbeidspartnerne ble bedt å si noe om fordeler 
og ulemper ved å benytte seg av ung-til-ung-
metoden. En av respondentene skriver: «Tenker 
at det er viktig å ha erfaringskonsulenter som 
hele tiden gjenspeiler barn og ungdom. Dette er 
krevende, men vi har kanskje savnet barn/ungdom 
som har bakgrunn fra Oslo vest». Med dette mener 
trolig respondenten at det er viktig at erfarings-
konsulentene til stadighet er i nær alder til dem 
de skal være et talerør for. I tillegg kan det være 
verdt å merke seg at respondenten skriver at det 
også bør være ungdom med bakgrunn fra Oslo vest 
blant erfaringskonsulentene.  En annen respondent 
skrev: «For oss har det bare vært bra. Med unntak 
av at samarbeid tar tid». Dette ble ikke utdypet 
noe nærmere, men det kan tolkes som at respond-
entene antyder at samarbeidet med Perspektiv er 
tidkrevende. En mulig forklaring på dette kan være 
at erfaringsbasert kunnskap tidvis kan representere 
en motsetning til fagkunnskap, samtidig som den 
kan være komplementerende (Klevan et al., 2018). 
Altså at arbeidet for fagpersonene kan bli mer 
tidkrevende fordi at erfaringskunnskapen strider 
imot fagkunnskapen og dermed fører til at det 
blir mer arbeid. 

Vurdering 
Vennskap innad i miljøene i målgruppene kan fungere 
som både en ressurs og utfordring. Grensene for 
jobb og vennskap er noe flere erfaringskonsulenter 
kan oppleve som utfordrende, og dette beskrives 
også av ansatte i Uteseksjonen. Rollekonflikt er også 
et av funnene til Klevan et al. (2018): «Erfarings-
medarbeidere kan komme i lojalitetskonflikter mellom 
lojalitet til brukere på den ene siden, og tjenesten 
man er ansatt i på den andre». Perspektiv har klare 
retningslinjer omkring dette, men det trekkes likevel 
frem som en utfordring. Det er viktig at prosjekt-
gruppen har grensen mellom jobb og vennskap oppe 
som tema kontinuerlig, og at denne problemstillingen 
drøftes på onsdagsmøter eller i andre fora med jevne 
mellomrom. Det generelle inntrykket er at erfarings-
konsulentene har en bevissthet rundt dette og 
oppsøker hjelp og veiledning der de er usikre. Det 
skisseres et behov for opplæring rundt grensesetting. 
Dette er blant annet omtalt i forbindelse med 
grensen mellom vennskap og jobb. Når det kommer 
til samtaler omkring rusmidler, er det viktig at 
erfaringskonsulentene gir adekvat informasjon eller 
henviser videre der de er usikre. Evaluator opplevde at 
det kom få negative og kritiske innspill fra erfarings-
konsulentene. Hvorvidt dette har en sammenheng 
med lojalitet som skissert i et av sitatene fra en ansatt 
i Uteseksjonen er vanskelig å si med sikkerhet.  

Et viktig premiss for samarbeidet mellom Perspektiv 
og Uteseksjonen i feltarbeid-sammenheng er at begge 
parter kjenner hverandres roller og begrensinger. 
Erfaringskonsulentene må ha oversikt over ute-
kontaktenes jobb, og utekontaktene må kjenne 
erfaringskonsulentenes rolle og funksjon. Å felte 
med erfaringskonsulenter pålegger de ansatte i 
Uteseksjonen et ekstra ansvar da de i tillegg til 
arbeidet med oppsøkende virksomhet hele tiden må 
ta hensyn til at de må støtte, veilede og eventuelt 
skjerme erfaringskonsulenten de felter med. Selv om 
erfaringskonsulentene er «selvgående», kan det 
oppstå akutte situasjoner eller utfordrende situa-
sjoner hvor erfaringskonsulentene må skjermes, og 
med forsvinningssaker hos barnevernet kan det være 
uklare grenser omkring hvor mye innsyn erfarings-
konsulentene skal ha. Her bør det lages klare 
retningslinjer, dersom det ikke allerede foreligger. 
I så fall bør disse gjøres kjent for de som skal felte 
med Perspektiv og erfaringskonsulentene selv. 
En svakhet ved denne evalueringen er at ung-
dommene i målgruppen ikke har blitt intervjuet, 
samtidig har dette blitt gjort gjennom en HKH i 
Uteseksjonen (høsten 2019).
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Samtlige kilder uttrykker at man har klart å nå inn 
til miljøene ved bruk av unge erfaringskonsulenter. 
Erfaringskonsulentene fungerer som brobyggere 
mellom Uteseksjonen og ungdommene i mål-
gruppen, og Uteseksjonen når fram til ungdommer 
som de ellers ikke ville ha nådd fram til. Erfarings-
konsulentene innehar mye egenerfaring relatert 
til ulike problemområder som de kan møte hos 
ungdommene de treffer. Noen bruker egen historie 
og erfaring aktivt, mens andre utelater å snakke noe 
særlig om denne erfaringen. Prosjektmedarbeiderne 
følger opp erfaringskonsulentene via telefon, 
meldinger og i møter. De er opptatt av at erfarings-
konsulentene ikke skal oppleve overlast, da de av 
og til møter ungdommer som sliter på områder som 
de har egenerfaring innenfor. Prosjektgruppen bør 
opprettholde den tette oppfølgingen når erfarings-
konsulentene etter hvert begynner å felte med 
andre ansatte fra Uteseksjonen. Tett oppfølging 
oppfattes av evaluator både som noe av grunnlaget 
i Perspektiv-prosjektet, og som en av suksess-
faktorene. Den tette oppfølgingen oppfattes også 
som noe av det som gjør at erfaringskonsulentene 
trives så godt i denne jobben. 

Kurs fremheves av flere informanter som noe de 
får utbytte av. Kursing av erfaringskonsulentene i 
Perspektiv kan med fordel standardiseres og gjøres 
likt for alle, da dette vil sikre både at både erfarings-
konsulentene selv, de ansatte i Uteseksjonen og 
samarbeidspartnerne vet hvilke kurs erfarings-
konsulentene har vært gjennom. Alle informantene, 
som for tiden jobber som erfaringskonsulenter, 
anser at de har fått tilstrekkelig opplæring, men 
noen ønsker enda flere kurs. 

Ungdommene i målgruppen trenger i følge erfarings-
konsulentene trygghet, nærvær og tilstedeværelse. 
HKH-rapporten «Unge på Oslo S» som ble utgitt 
høsten 2019 skisserer at det er behov for mer 
tilstedeværelse på Oslo S som Perspektiv for å 
kunne oppnå kontakt og tillit hos ungdommene.  
Funnene i HKH-rapporten kan tyde på at Perspektiv 
med fordel kan felte mer på Oslo S. 

Møtepunktene Kafe Q og Sub Scene gir utelukkende 
gode tilbakemeldinger og beskriver erfarings-
konsulentenes bidrag til kontakt og brobygging. 
Byvankerne på Oslo S benytter seg i liten grad av 
disse tilbudene. Det kan med fordel opprettes et 
liknende tilbud for denne målgruppen, så ungdom-
mene har en viss forutsigbarhet omkring det å treffe 
unge erfaringskonsulenter. Temasamlingene trekker 
få ungdommer fra byvankermiljøet på tross av at 
mange av temaene kan være, og er, relevante for dem. 

Prosjektgruppen bør finne en løsning på hvor og 
hvordan man kan arrangere temasamlinger og faste 
treffpunkter for byvankerne, slik at ungdommer i 
dette miljøet også kan få en forutsigbarhet i når 
og hvor de kan treffe Perspektiv. Trolig bør dette 
lokalet/møtestedet ligge i nærheten av Oslo S, da 
det er her ungdommene oppholder seg. Det hadde 
vært hensiktsmessig å intervjue ungdommer på 
Oslo S om nettopp dette. Er et slikt byomfattende 
møtested noe de ønsker og kommer til å benytte 
seg av? Per i dag har man ungdomstilbudene 
Riverside, Agenda X, Ung Arena, Forandringshuset 
(KFUM/KFUK) som alle er lokalisert i nærheten av 
Oslo S. Temakvelder i samarbeid med noen av disse 
kan være en mulighet.

Ungdom får bedre kjennskap til hjelpeapparat 
gjennom Perspektiv. Erfaringskonsulentene bidrar 
overfor fagpersoner med kunnskap, innsikt og 
erfaringskompetanse slik at tjenester kan bli mer 
ungdomsvennlige. Perspektiv er også positivt for 
ungdommene som blir ansatt som erfarings-
konsulenter. Flere av dem har falt fra videregående, 
men har gjennom denne jobben blitt motivert til å 
fullføre videregående for så å ta en høyere utdanning. 
For noen har jobben bidratt til rusfrihet. Erfarings-
konsulentene har opplevd mestring, fått bedre selvtillit 
og lært mye nytt som de kan ta med seg videre. 
De får mulighetene til å bruke seg selv og sine egne 
erfaringer til å hjelpe andre. Den positive utviklingen 
gjenspeiles også i svarene fra de ansatte i Ute-
seksjonen; 66 prosent har sett en svært eller litt positiv 
utvikling hos erfaringskonsulentene i Perspektiv. 

Oppsummerende 
vurdering

Samarbeidspartnerne oppgir mange positive 
beskrivelser av erfaringskonsulentene, og tilbake-
meldingene reflekterer at erfaringskonsulentene 
mestrer arbeidsoppgavene de er satt til på en god 
måte. Å være erfaringskonsulent bidrar dermed til 
å styrke erfaringskonsulentene selv, i tillegg til at 
de hjelper andre ungdommer og fagpersoner som 
jobber opp mot ungdommene. 

Et viktig premiss for samarbeidet mellom Perspektiv 
og Uteseksjonen i feltarbeid-sammenheng er at begge 
parter kjenner hverandres roller og begrensinger. 
Erfaringskonsulentene må ha oversikt over ute-
kontaktenes jobb, og utekontaktene må kjenne 
erfaringskonsulentenes rolle og funksjon. Å felte 
med erfaringskonsulenter pålegger de ansatte i 
Uteseksjonen et ekstra ansvar da de i tillegg til 
arbeidet med oppsøkende virksomhet hele tiden 
må ta hensyn til at de må støtte, veilede og 
eventuelt skjerme erfaringskonsulenten de felter 
med. Vennskap innad i miljøene i målgruppene kan 
fungere som både en ressurs og en utfordring. 
Grensene for jobb og vennskap er noe flere erfarings-
konsulenter kan oppleve som utfordrende, og dette 
beskrives også av ansatte i Uteseksjonen.

Sentrale funn: 

 • Erfaringskonsulentene oppnår lettere, og en 
  annerledes kontakt med ungdommene i 
  målgruppen sammenliknet med fagpersoner. 

 • Å være erfaringskonsulent bidrar til å styrke 
  erfaringskonsulentene selv, i tillegg til at de 
  hjelper andre ungdommer og fagpersoner som 
  jobber opp mot ungdommene i målgruppene.

 • Tett oppfølging og veiledning av erfarings-
  konsulentene er sentralt og viktig, da 
  ungdommene er ansatt på bakgrunn av 
  egen erfaring og tilknytning til et miljø som 
  forbindes med utfordringer. Oppfølgingen av 
  erfaringskonsulentene må foregå kontinuerlig.

 • Antall ungdommer i det alternative miljøet 
  som oppholder seg på Oslo S er nå minimalt 
  sammenliknet med da prosjektet ble opprettet. 
  Prosjektet har underveis klart å vende seg
  mot en annen målgruppe, som vokser i 
  antall personer på Oslo S: byvankerne. 
  Det kan med fordel rettes enda mer midler 
  og ressurser mot dette ungdomsmiljøet. 

 • Mye kan tyde på at det kan, og bør, feltes 
  mer mot byvankerne enn det gjøres i dag. 
  Dette understøttes særlig av HKH-rapporten 
  «Unge på Oslo S» som ble publisert av 
  Uteseksjonen høsten 2019.

 • Erfaringskonsulentene gir uttrykk for at de 
  trives godt i jobben, får tilstrekkelig opplæring 
  og oppfølging, og mange av dem ønsker og 
  kan jobbe mer i prosjektet enn det de gjør i dag.

 • Lojalitet kan ha vært et hinder for kritiske 
  innspill fra informanter og respondenter 
  som har bidratt til datagrunnlaget for 
  denne rapporten. 

 • Flere ansatte i Uteseksjonen rapporterer at 
  de får en annerledes og bedre kontakt med 
  ungdom når de er ute og felter med Perspektiv.

 • Byvankerne kan med fordel få et oppholdssted 
  som f.eks. Sub Scene eller Kafé Q.

 • Temasamlinger bør også innrettes og 
  tilrettelegges for byvankermiljøet, da 
  byvankerungdommene ikke oppsøker 
  Sub Scene og Kafè Q.

 • Konkrete effektindikatorer, økt syste-
  matisering i tellinger vil gjøre det enklere å 
  undersøke prosjektets effekt i fremtiden.

 • Erfaringskonsulentene trenger en mer 
  helhetlig forståelse av Uteseksjonens arbeid. 

 • Alle samarbeidspartnerne gir positive 
  tilbakemeldinger om prosjektet og roser 
  erfaringskonsulentene. I tillegg ønsker de 
  mer samarbeid i fremtiden.
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Felting med de alternative
Vi møtes en mandag på Østbanehallen kl 16. 
To erfaringskonsulenter fra Perspektiv og prosjektleder. 
Vi står først og snakker sammen. Det er tydelig at 
erfaringskonsulentene er gode venner. De «catcher 
opp». Prosjektleder snakker med en forbipasserende. 
Viser seg at vedkommende er en tidligere erfarings-
konsulent som nå har passert 25 år og dermed ikke 
kan jobbe i prosjektet lenger. 

Vi starter med å gå innom «hjørnet» der ungdom 
tidligere samlet seg i hopetall og som dannet bak-
grunnen for HKH-rapporten i 2012 som igjen gjorde 
at man opprettet Perspektiv. Her er det ingen. 
Flygelet som jeg hadde sett på NRK-dokumentaren 
er borte. Det viser seg at mange ikke oppholder seg 
her lenger. De har følt seg stigmatisert og beglodd. 
Mange avtaler å møtes der, for så å gå videre får jeg 
beskjed om. Vi går gjennom stasjonen i retning Kafe Q. 

Kafe Q ligger i kjelleren til Oslo Domkirke. Man må 
ringe på døren for å komme inn. I kjelleren er det 
dunkel belysning. Her serveres det suppe og vafler 
med sjokoladepålegg. Gatepresten er tilgjengelig 
for samtale. På den aktuelle dagen er også Barnas 
Jurist til stede. De er der en gang i måneden blir jeg 
opplyst om. Prosjektlederen fra Perspektiv klemmer 
flere av de som er der. 

Erfaringskonsulentene og prosjektleder sitter ved et 
bord og snakker med en person. Jeg får beskjed om 
at jeg kan snakke med gatepresten så lenge. 
De snakker en stund med denne personen, så 
forlater noen av dem lokalet. 

Erfaringskonsulentene fra Perspektiv følger visst denne 
personen til Ung Info da hen trenger hjelp til å søke 
jobb. Dette er en person de har vært bekymret for. 
Prosjektgruppen er glad for at hen viser dem tillit. De er 
glad for at denne personen virker som om hen vil ta imot 
hjelp. Når de kommer tilbake snakker de videre sammen. 

Etter at personen har gått får jeg vite at de har avtalt 
at en av erfaringskonsulentene fra Perspektiv skal 
følge hen til psykolog i Uteseksjonen påfølgende uke. 

Etter dette arrangerer Barnas Jurist en Kahoot-quiz. 
Når quizen er ferdig sitter erfaringskonsulentene og 
prater med venner ved et bord. Andre ungdommer 
i lokalet snakker med andre ressurspersoner som er 
til stede. 

Klokken 17.45 går vi hvert til vårt. Kafe Q stenger kl 18. 

Avsluttende betraktninger
Perspektiv er nå inne i sitt siste år med prosjektmidler 
(2020). Evaluator anser det som hensiktsmessig 
at man opprettholder Perspektiv basert på mange 
av de positive funnene og ringvirkningene som 
beskrives i denne evalueringen. Unge erfarings-
konsulenter fungerer som brobyggere mellom 
hjelpeapparatet og ungdommer i målgruppen. 
Det er viktig at noen «holder i trådene», og syste-
matisk følger opp de unge erfaringskonsulentene. 
Perspektiv fungerer både som tidlig innsats og 
forebygger utenforskap ved siden av at det bidrar 
til at unge, sårbare individer kommer i kontakt 
med hjelpeapparatet. I tillegg bidrar prosjektet til 
mestring og mestringstro for de som jobber som 
erfaringskonsulenter. Tjenestene de samarbeider 
med blir mer ungdomsvennlige. 

Prosjektet kan med fordel systematisere arbeidet 
mer. Blant annet gjennom å definere konkrete 
effektindikatorer og øke systematiseringen i 
tellinger. Det vil gjøre det enklere å undersøke 
prosjektets effekt i fremtiden. Samtidig er det 
vanskelig å måle effekten av forebyggende arbeid. 
En ny evaluering etter at Perspektiv har begynt 
å felte på tvers av målgruppene og med andre 
ansatte i Uteseksjonen, i tillegg til intervjuer 
med ungdommer i målgruppene, vil kunne styrke 
kunnskapsgrunnlaget omkring prosjektet. 
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