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Martin Buber om Møtet

a. «Alt virkelig liv er møte». 

b. I møtet finnes bare to slags relasjoner:

• «Jeg-det-relasjonen» 

• «Jeg-du-relasjonen»

c. «Jeg finner og våger å velge meg selv                           
når jeg opplever et møte mellom et Jeg og et Du.                                              

Bare et Du har et ansikt».

VH - 261016

2



«Jeg er…

…den jeg blir i relasjonen!»

• Både helsepersonellet og diagnosen         
har betydelig definerende makt!

• All behandling og pleie er samarbeid!

Helsepersonells ansvar:                                                
å legg til rette for at «den andre»                  
blir en likeverdig samarbeidspartner!
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I det gode møtet… 

forstår begge parter sin 

 rolle (inkl. forventninger) 

 betydning (inkl. ansvar)
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Det gode møtet skaper
gjensidig forståelse
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I møte med bruker/pasient,
to typer kunnskap fagpersonen må 
tilegne seg: Empirisk og Empatisk
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Empirisk kunnskap
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Gjennom faglig innsikt (forskning)                        
søker fagpersonen en forståelse av                                    
selve sykdommen/lidelsen - sykdommens 
objektive og karakteristiske sider.                                             

Det er fagpersonen                                               
som har innsikten og oversikten!
Fagpersonens kommunikasjon: 
«Jeg har lest og lært av og om din sykdom»: 

Pasienten forståes 
- ut fra at hun/han tilhører                                            

en gruppe pasienter, knyttet til en diagnose.
- ikke ut fra seg selv.



Empiriens hovedmål: forklaring
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Sykdommens 
karakteriske og objektive sider
forklares for bruker/pasient.

Formidles kunnskapen                        
på en god og respektfull måte, 
skapes trygghet og tillit til
fagpersonen som fagperson.



Empatisk kunnskap 

En forståelse «innenfra». 

Det er bruker som har innsikt og oversikt.                   
Fagperson kommunikasjon:
«Jeg har hørt og lært av deg om din sykdom»

Hvordan 

 ser sykdommen ut 

 erfares sykdommen

i dette ene-stående livet? 

Bruker blir forstått og sett av fagpersonen                                    
fra sitt eget perspektiv. 
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Empatiens hovedmål: forståelse

Fagpersonen søker forståelse av                             

• sykdommen i et konkret liv                          

• hvordan bruker/pasient                       
opplever og erfarer den, 

• ut fra det vedkommende forteller

• gjennom speiling av sin forståelse                  
av hva den vedkommende formidler.
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Speiling

…skjer på to nivåer:

 Tematisk:                                                                
Hva blir fortalt innholdsmessig? 

 Affektivt: Hvilke følelser
knyttes til det som blir fortalt?

Søker fagpersonen empatisk forståelse,   
skapes det trygghet og tillit til                                     
fagpersonen: at fagpersonen – med                
all sin faglighet og godhet – er i mitt liv.  
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Forutsetninger for 
det gode møtet
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1: Hvem ser du?

Læreren (rabbineren): 

«Når tid er det, 

det begynner å lysne?»

Diagnosens definerende makt
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Spesielt når angsten er «følgesvenn».                                  
For angsten har intet språk. 

«Du sykepleier                                        
har diagnose og hjelpetiltak,
jeg bærer sykdommen, lidelsen og 
utfordringene...»
Pasient

2: I sykdom er det ensomhet...

Eksistensielle spørsmål HiVe 100412 



2: Vi er på så mange måter like, 
vi to…

”…jeg blir mer og mer overbevist om at…        

det som oppleves som                                               

det mest enestående (i ens liv),                                                          

ofte viser seg å være                                                                                        

det som er mest solid forankret 

i menneskelivets felles vilkår.                      
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…Det er i erkjennelsen av at 

vi er mer like enn ulike, 

at to mennesker virkelig møtes!

Men uten denne erkjennelsen 

møtes ikke livene våre, 

og vi kommer til 

å se og snakke forbi hverandre.” Henri Nouwen



”Den enkelte har aldrig med 
et annet menneske å gjøre, 
uten at han/hun holder 
noe av dets liv i sin hånd. 

3: Vi holder noe av hverandres liv
i våre hender
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Det kan være meget lite: 
en forbigående stemning,                                                                            
en opplagthet man får til å visne, 
eller som man vekker,                                                                            
en lede som man utdyper eller hever. 

Men det kan også være 
så forferdelig mye 
slik at det simpelthen 
står til den enkelte 
om den andres liv lykkes eller ikke.” 
Løgstrup: i ”Den etiske fordring”
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4: Bevissthet om avhengighet 

«Det er en enorm forandring

å ha blitt en del av andres timeplan…»
P og m
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«Det å være avhengig (og sårbar)                                          
innebærer en risiko:                           
for ikke å bli møtt og sett, 
bekreftet og ivaretatt,
av den eller dem                                                                           
vi er avhengige av                                         
støtte og omsorg fra…



VH - 261016

…Jo mer jeg ikke kan stole på 
meg selv og min kropp,
desto mer 
må jeg stole på deg!... 
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…Det er nettopp når 
selve livet står på spill,
at personen har                                        
minst innflytelse over sin skjebne.

Jo sykere en person blir…                                                   
desto mer svekkes evnen                                                       
til å forme det livet det står om…
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Det å lide av en (alvorlig) sykdom, 
arter seg som en ekstrem erfaring
for den det gjelder 
– en ekstrem erfaring av lidelse, smerte, 
engstelse - først og fremst, 

men samtidig en ekstrem erfaring av                               
avhengighet av andre.
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Det å være pasient 
vil si å legge sin skjebne 
i andres hender - legens, sykepleierens… 

Og jo svakere pasienten er, desto større  
blir omsorgspersonens makt og innflytelse. 
Ikke over hva som helst, 
men – i siste instans –
over pasientens liv og død.                     
Henriksen/Vetlesen: Distanse og nærhet…
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Påstand
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Bruker (pasient/pårørende) 

kommer til helsevesenet

Ikke bare for                                                                    
å få hjelp med et problem -
et symptom, en sykdom… 

men òg for å få hjelp til                                        
å kunne leve sitt liv                                         
- til en hver tid så godt som mulig!

25



I kraft av rolle og ressurser er                      
helseperonellet den dominante i situasjonen
Den sårbare pasienten er den underlegne.

Makt
- Hvordan og hva vi bruker makten til
- Hvordan bruker/pasient                           

opplever det som skjer, 
er avgjørende for om bruken skal defineres 
som konstruktiv eller destruktiv.                               

Det skeive forhold
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5: Finn brukeren/pasienten
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«At man, naar det i sandhed skal lykkes en                       
at føre menneske hen til et bestemt sted,                                                                                    
først og fremmest maa passe paa at finde ham                                                                                 
der, hvor han er og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.                                                                                    
Enhver der ikke kan det,                                        
han er selv i inbildning,
naar han mener at kunne hjælpe den anden...»
Søren Kierkegaard: "Bruddstykke af en ligefrem meddelelse" 



Kommunikasjon
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Du kan kommunikasjon
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«Den allmenne 
kommunikasjonskompetansen                                                                           
er den viktigste ressursen du har 
når du skal arbeide med mennesker.» 
Odd Harald Røkenes/Per-Halvard Hanssen: Bære eller Briste –
kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker 



Du kan kommunikasjon
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I en profesjonell sammenheng 
er utfordringen at du forstår 
hva kommunikasjon er/innebærer 
i dette bestemte møtet.



Kommunikasjonsmessig utfordring i 
møtet innen helsevesenets rammer:

Hva/hvem behandles og pleies?

 Kroppen (en del av de)/                         
et symptom/en lidelse  

 Du!   

«Jeg kan ha fokus på og bli så opptatt av 
kneet ditt, at jeg ikke ser deg!»
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I den gode kommunikasjon

…bevares og styrkes alle parters               
integritet og verdighet.

Pasientens integritet:
det er meg du kommuniserer med            
og behandler! 

Pasientens verdighet: Jeg får beholde min 
opplevelse av egen-verdi.

Å oppleve å ikke bli regnet med, hørt og tatt på alvor,      
gjør noe med ens opplevelse av ens integritet og verdighet!
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Forutsetninger for
god kommunikasjon

Respekt

Tillit
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Se tilbake på, 
se om igjen, 
se på ny. 

– gi bevisst oppmerksomhet!

Re-spekt  
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dreier seg praktisk talt om                                                                      
- hvordan du ser (på) og                                                                           
- hva du ser hos                                                                                       
et annet menneske!

Dobbel betydning
• Konkret se (på)
• Hvilken verdi du gir vedkommende

«She heard my voice, she made me feel real!»

Re-spekt  
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Tillit
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…er en grunnleggende tilstand
for hver og en av oss. 

Å være tillitsfulle 
er ikke et valg vi gjør, 
men en livsbetingelse
vi er kastet ut i. 
K E Løgstrup
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37 Et menneskes tilknytning til
et annet menneske er helt avhengig av
en grunnleggende tillit (basic trust).
Erik H Erikson

It is impossible to go through life        
without trust, that is to be imprisoned in 
the worst cell of all - oneself. Graham Greene

Relationship is only built                                            
when fear goes down, and trust is born.
Jean Vanier



Tillit: den bro 
vi går over til hverandre på
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Tillit 
– blottstillelse og sårbarhet
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Tillit innebærer alltid blottstillelse.                                                              
I tilliten er vi ikke sperret inne i oss selv, 
vi strekker oss ut mot den andre med et 
behov for å bli tatt imot, ikke avvist. 

Tillit er derfor sårbarhet. 
Sårbarhet betyr 
at den andre har makt over meg, 
holder noe av mitt liv i sin hånd. 



Tillit - både valg og erfaring
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Valg: 
«Jeg velger å ha tillit til deg, inntil…»

Erfaring: 
«Måten du møter meg på, inngir tillit.»



Refleksjon
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Tillit (som respekt) skapes 
ved at den tas i bruk.                  
Bertolt Brecht

Hvordan skapes tillit?



Tillit - Per Fugelli
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I Tillitens rom 
har hjelperen frihet til å skreddersy       
tjenestene til denne enestående pasienten,                
i denne spesielle livssituasjonen,                                                                      
på denne underlige onsdagen. 

I Angstens rom 
vil klinisk praksis bli standardisert av pasient-
rettigheter, internkontrollsystemer, 
evidencebaserte programmer, 
frykt for klage og erstatning.
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I Angstens rom 
blir hjelperen anklaget for feil.

I Tillitens rom 
vil hjelperen bli tilgitt for samme feil. 

I Angstens rom 
brenner hjelperen ut.

I Tillitens rom 
trives hjelperen. 



Bateson om kommunikasjon

Vi kommuniserer 

hele tiden gjensidig                  

om både

 innhold (communicare)           
«Hva sier du?» 

 forhold (communio)             
«Hvem er vi sammen?»
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De tre nivåer

1. Språk:                                           
«Hva sier du?»

2. Roller:
«Hvem opptrer du som?»

3. Selvfølelse:
«Hva gjør du med meg?» 
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Grunnspråket: dialog

I motsetning til 
• monolog (overbevisnings-redskap)
og 
• diskusjon/debatt (kamp-redskap)

Kommunikasjon - et samarbeid
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En dialog
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er en samtale
mellom to eller flere personer     
preget av 

• gjensidig velvilje,
• åpenhet og 
• samarbeide. 

Den er en samtale der man 
sammen og åpent 
strekker seg mot et felles mål. Helge Svare


