
 

 

 

 

Guide til GoMentor 24/7-mentorer 

 

 

Slik sikrer du at både du og din bruker får mest mulig ut av GoMentor 24/7 

GoMentor 24/7 er en online service mellom deg og brukeren, hvor du skriftlig gir coaching og terapi. 

Brukeren kan skrive en beskjed til deg når som helst, hvor som helst og uten begrensninger. Du er 

forpliktet til å svare og skrive tilbake minst 1 gang i døgnet – men må gjerne svare oftere.   

 

 

GoMentor 24/7 

 

 

 

 



 

 

Prosessen 

 

Hvordan blir en bruker matchet med en mentor? 

Når vi matcher en bruker med en mentor tar vi utgangspunkt i den informasjonen brukeren har gitt oss 

gjennom deres påmeldingsskjema. Dette kan være informasjon om deres bakgrunn, ulike behov og 

preferanse på for eksempel kjønnet på mentoren. Brukerens kriterier og problemstillinger tar vi i bruk i vår 

egen søkemaskin for å finne den rette mentoren. Brukeren får dermed best mulig match.  

 

Alternativt kan brukeren selv også forespørre en spesifikk mentor. I slike tilfeller, hvor brukeren selv velger 

en mentor, aktiverer vi abonnementet og prosessen er i gang.  

 

Innledende fase 

Når vi har matchet deg med en ny bruker, anbefaler vi deg å sende en innbydende velkomstmelding. 

Brukeren kan nøle med å sende den første meldingen, spesielt hvis de ikke har erfaring med online terapi 

og coaching. 

• Din første melding burde være profesjonell og opprettholde 

en høy standard.  

• Vær vennlig, omhyggelig og ta hensyn til brukerens behov. 

• Følsomhet er veldig viktig, da mange sitter i en sårbar 

situasjon eller med et delikat problem.  

• Dine brukere skal føle seg trygge i situasjonen - det vil gjøre 

det lettere for dem å være ærlige og åpne seg opp i 

samtalene.  

• Det kan være en god idé å gjøre en forventningsavklaring 

fra begynnelsen av og dermed få vite hva brukere ønsker å 

få ut av samtalene.  

• Informer gjerne dine brukere om tilgjengeligheten din, så de er oppmerksomme på når og hvor 

fote de kan forvente dine svar.  

 

Husk at du er forpliktet til å svare brukeren din innen 24 timer etter de har sendt deg en beskjed.  



 

 

Gode råd 

 

Tips for å gjøre din jobb som 24/7-mentor lettere  

- Forbered tekster om forskjellige emner som kan være anvendelige på flere brukere og situasjoner. 

- Ha en rekke relevant spørsmål skrevet ned, slik at de er lett tilgjengelig for deg. 

- Husk å still brukeren spørsmål i stedet for å kun svare på deres forespørsler. 

- Følg opp hvis brukeren er inaktiv over lengere tid. 

- Dersom det skille oppstå et unntakstilfelle og du ikke har mulighet til å svare innen 24 timer, kan du 

skrive til brukeren og informere om at du har mottatt beskjeden og når de kan forvente ditt svar. 

Finn den rette balasen  

Når du skriver med en GoMentor 24/7-bruker er det viktig å gi 

brukeren verdi nok til å ville fortsette med sitt abonnement. Du 

bør derfor unngå å gi konkrete løsninger, men derimot legge 

opp til at brukeren selv reflekterer og finner egne svar. Gi gjerne 

relevante øvelser eller verktøy som brukeren kan jobbe med i 

noen dager.  

 

Det er viktig å verken svare for fort eller for sakte, da brukeren skal rekke å lese og jobbe med seg selv 

underveis, samtidig som at brukeren heller ikke bør sitte og vente for lenge på dine svar. Finn en balanse 

som er tilpasset din klients situasjon. 

 

Tilgjengelighet 

Som nevnt ovenfor, informer gjerne dine brukere når de kan forvente å motta et svar fra deg (f.eks. hvis 

du er opptatt med andre klienter i løpet av dagen og kun kan svare på ettermiddagen eller kvelden).  

Dersom du tar ferie eller et par dager fri, ber vi deg om gi beskjed til dine brukere så fort som mulig og 

markere at du har ferie i kalenderen din på GoMentor. 
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