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Vincent Hagerup - teolog og veileder

Anne og Ole hos legen. 

Anne: Akkurat da hadde vi bare så behov for 

at legen hørte på hva vi hadde å fortelle, 

og at han ville si                                                                     

at han ville gjøre alt han kunne for oss!”
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Brukermedvirkning…

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Når fokus i hovedsak er på  
et menneskes sykdom/skade/begrensning                                      
- og behandling/tiltak,
reduseres lett selve mennesket!

• Tradisjonell medisinsk filosofi: sykdom og 
behandlingstiltak i fokus. «Jeg behandler deg.»

• Brukermedvirkning: mennesket som bærer og 
lever sykdommen i fokus. «Vi behandler sammen.»
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Et apropos...

Vincent Hagerup - teolog og veileder

«Vi har for lett for å dømme mennesker             
ut fra diagnosen deres... 

Plutselig snakket folk til meg 
med fløyelsblikk og medfølende stemme. 
Det førte til et voldsomt fall i selvbildet.»
Per Fugelli – professor og pasient
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Når ulykken eller sykdom rammer… 

Vincent Hagerup - teolog og veileder

• brytes gjerne livets sammenheng 
• forsvinner gjerne helheten i livet

• Trygghet blir til utrygghet
• Forutsigbarhet blir til uforutsigbarhet
• Opplevelse av mening mistes av syne
• Det er «så mye» som kommer ut av kontroll
• Selve livet synes truet
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En av helsepersonellets viktigste oppgaver 

Vincent Hagerup - teolog og veileder

er å hjelpe den som er rammet 
med følgende spørsmål:                               

«Hva skal livet mitt nå være, 
og hvordan skal jeg få det til å henge sammen?»
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Påstand

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Pasient/bruker kommer til behandler

ikke først og fremst for                                        
å få hjelp med et problem -
et symptom, en sykdom… 

for å få hjelp til fortsatt å kunne leve sitt liv         
- til en hver tid så godt som mulig!
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I helsepedagogikken                                   

fokuseres det på det som... 

Vincent Hagerup - teolog og veileder

• fremmer helse
• styrker personens identitet

8



Ved å fokusere på 
det friske, helsen, mulighetene…

Vincent Hagerup - teolog og veileder

kan pasient/bruker oppleve

• at sykdommen, skaden, blir en del av det hele:                                                
både som begrensning og ressurs/mulighet

• vekst og en dypere erkjennelse av eksistensen

• å både få beholde og utvide sin identitet
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Empowerment:  

egen-kraft og egen-ressurs-mobilisering

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Empowerment (eng.): 
bemyndigelse eller myndiggjøring. 

Empowerment innebærer 
• at personer i en avmaktsposisjon opparbeider styrke,         

kraft og makt til å komme seg ut av avmakten. 
• å få i gang prosesser og aktiviteter som 

kan styrke ens selvkontroll og selvfølelse, 
utvide ens kunnskaper og forbedre ens ferdigheter.
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Empowerment som strategi…

Vincent Hagerup - teolog og veileder

betyr at pasient/bruker ut fra sin egen situasjon
blir gjort i stand til å 
• definere sine egne problemer/utfordringer   
• finne sine egne løsninger                                               

i fellesskap med andre. 

Helsepersonell blir like mye 
medvandrer/veileder som ekspert!
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«Det er så vanskelig å være pasient

på en annens arbeidsplass…»

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Vincent Hagerup - teolog og veileder

Hvem kan jeg være… 

når jeg er sammen med deg?
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«Kan jeg få gå sammen med deg, 

for du tar vare på meg…»

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Hvordan tok Cathrine vare på Tore?

- Ved å stille noen spørsmål om hva som 
hva som var viktig for han!

- Ved å respektere Tore                                 
som likeverdig menneske!
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Brukermedvirkning – et nytt moteord?

For meg handler brukermedvirkning om 

grunnlovsfestede borgerrettigheter                               
– om selvbestemmelse i eget liv. 

Ikke om et nytt moteord.

Brukermedvirkning 

• handler om menneskerettigheter og         

om enkeltpersoners reelle makt i eget liv.

• dreier seg om å se hele mennesket

og hele livet til pasienten.
Anne Grethe Klunderud - Landsleder i Mental Helse

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Hvem er brukere?

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Personer som mottar helsetjenester direkte

Personer som blir berørt av tjenestene indirekte 
som pårørende eller barn.  
Regjeringen.no - Helse og omsorgsdepartement
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Bruker – medbestemmelse

 avledet av autonomiprinsippet

 hjemlet i lovgivningen

 etisk begrunnet 

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Autonomi

En sterk del av den norske folkesjelen

Forankret i menneskerettighetserklæringen og 
erklæringens menneskesyn.
«…alle mennesker har det samme menneskeverd 
og den samme verdi… Dette gir opphav til like og 
umistelige rettigheter, blant annet retten til liv, 
frihet og autonomi, privatliv, fravær av tortur, 
en rimelig helsestandard og tilfredsstillende 
levestandard.»  

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Vincent Hagerup - teolog og veileder

«Det utgjør et spenningsforhold mellom 

å betrakte brukeren som en fullverdig borger 

med vanlige borgerrettigheter 

og den tradisjonelle pasientrollen,                                                   

det vil si en person som ikke kan ivareta seg selv.  
H M Høybråten Sigstad - Tidsskrift for Den Norske Legeforening, januar 2004
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§ 3-1.Pasientens og brukerens rett til 
medvirkning

Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring
av helse- og omsorgstjenester. 

Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom 
tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og 
behandlingsmetodet.

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i 
samarbeid med pasient og bruker…

Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi 
og motta informasjon.

Vincent Hagerup - teolog og veileder

20



Etiske begrunnelser

 Autonomi – verdighet

 Et hvert menneske har ansvar for

og rett til å kunne få forme og leve sitt liv

 I en relasjon er alle parter likeverdige

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Bruker-medvirkning

Vincent Hagerup - teolog og veileder

fra paternalisme 

til likeverdig samarbeid 
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De gamle pasient- og behandler-

rollene

Behandler ser på seg selv som 
hovedpersonen i konsultasjonen

fordi behandler har                                        
best medisinske kunnskaper

ser bort fra at de fleste avgjørelser i 
medisinen ikke bare er bygd på kunnskap, 
men òg på den enkelte persons verdier

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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De gamle pasient- og behandler-

rollene

Behandler tar alene beslutninger

på vegne av pasienten

uten å konferere med pasienten

fordi behandler er eksperten
og pasienten kan ikke antas å forstå                             
sitt eget beste (dette krever ekspertkunnskaper)

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Likeverdig samarbeid

forutsetter

1. både behandler og bruker                          
har eksperter-kunnskaper!

2. tilstrebelse av likeverd i relasjonen

3. dialog, ikke monolog eller diskusjon 

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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1. Ekspertkunnskap…

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Behandler er ekspert på sykdom og behandling 
som fag og ferdighet                            
- bygd på vitenskapelig innsikt og erfaring.

Pasient/bruker er ekspert på sykdommens 
tilstedeværelse og virkning 
i ens individuelle og konkrete liv            
- bygd på hverdagslivets mangfoldige erfaringer 
og innsikter. 
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Pasient/brukers ekspertise

Vincent Hagerup - teolog og veileder

skal bidra til

kvalitet på tjenestene

at pasient/bruker har økt innflytelse                               
på egen livskvalitet. 

Regjeringen.no - Helse og omsorgsdepartement

“Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar.” 
Arne Garborg
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2. Likeverd

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Brukermedvirkning forutsetter at

man ikke lenger skal betrakte den hjelpetrengende  
som en ensidig mottaker av tjenester. 

brukeren skal innta en rolle
som aktiv deltaker i sin egen behandlingsprosess.
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3. Dialog

Vincent Hagerup - teolog og veileder

29



Skal hjelpen/støtten 

bli mest mulig relevant og optimal…

må alle ekspertene                        

 samarbeide og

 komme til orde!

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Dialog

handler 

ikke bare om å spørre og svare                
ut fra eget fokus

men òg om                                                               
å forsøke å sette seg inn i                                                                       
og leve med i den annens livsverden.

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Dialog

er en samtale 

mellom to eller flere personer 

der man sammen,                                          
og med gjensidig vilje og åpenhet 

strekker seg mot et felles mål.                     
Helge Svare

Vincent Hagerup - teolog og veileder

32



I dialogen er det plass til

mange spørsmål!

Gis det tid og rom hos en interessert 

og med-levende fagperson,

bearbeider pasient/bruker via spørsmål

selv ny informasjon inn i sitt liv, 

slik at den blir meningsfull for han/henne.

Mennesket er ikke en maskin.

Informasjon kan ikke inn-programmeres. 
Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Samvalg

I den ene ytterligheten bestemmer legen 
pasientens/brukers behandling,

i den andre er beslutningen ene og alene 
pasientens/brukers 

midt imellom finner vi «samvalg», der pasient/bruker 
og lege sammen kommer frem til en god beslutning.

Helsebiblioteket.no 

Vincent Hagerup - teolog og veileder

34



Brukermedvirkning 

– en trussel for behandler?

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Brukermedvirkning betyr                                                        
ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar              
Regjeringen.no - Helse og omsorgsdepartement

Brukerens valg kan bare skje innenfor de

muligheter behandleren til syvende og sist

kan gå god for faglig, etisk og økonomisk.
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Brukermedvirkning – for brukers skyld!

Å ha muligheten til å påvirke beslutninger 
som har konsekvenser for eget liv og helse, 
anses for å ha fundamental verdi

En konsultasjon 
er oftest ydmykende for pasient/bruker                                         
når han/hun blir oversett som menneske og person.

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Brukermedvirkning – for brukers skyld!

Pasient/bruker har rett til informasjon om sin sykdom

Behandlers kunnskap om sykdom og diagnostikk,                    
og mulige konsekvenser av behandling,                                                       
skal tilpasses pasientens liv og verdisystem.

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Brukermedvirkning – for brukers skyld!

En pasient/bruker                                                                                 
som blir trukket aktivt inn i behandlingen,

vil følge behandlingen bedre opp

vil fungere bedre 

enn en som får behandlingen som en ordre

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Brukermedvirkning – for brukers skyld!

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Brukermedvirkning                                              
gir pasient/bruker et tydeligere ansvar. 

”Når vi selv er med på                                           
å bestemme noe,                                                    
øker det motivasjonen
til å nå de målene vi setter oss.”
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Brukermedvirkning – verdighet!

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Verdighet handler om 

 å kunne klare seg selv, 

 i det minste å kunne få oppleve et eget valg.

”Vi ønsker ikke mer hjelp enn vi faktisk trenger,             

for det gir oss en positiv opplevelse 

og en følelse av god livskvalitet å selv mestre.”
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Hvem tar de endelige valgene?

Pasienter/brukere ønsker 

ofte ikke å foreta de endelige valgene selv

primært nok informasjon

Tillit = grunnleggende i all utøvelse av helsetjeneste

«Tiltro og tillit til behandlerne og det at en opplever å bli møtt 
med respekt og verdighet, er viktigere for pasientene             
enn autonomi i tradisjonell forstand.»         
KW Ruyter, R Førde, JH Solbakk: Medisinsk og helsefaglig etikk.

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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