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     Helsepedagogikk 
              hva og hvorfor? 

• ”Helsepedagogikk handler om kommunikasjon mellom 
helsepersonell og pasienter, brukere og deres 
pårørende. Målet er å skape tillit og trygghet, og oppnå 
bedre helse ved å fremme læring og mestring”. 

• ”Hvordan samhandler helsepersonell med pasienter i 
praksis?” 

• ”Hensikten med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på 
deres verdi- og kunnskapsgrunnlag, og videreutvikle 
relasjons- og kommunikasjonsferdigheter”. 
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Joyce Travelbee, 1926-1973 

 
• Amerikansk sykepleieteoretiker 

• ”En humanistisk revolusjon” som reaksjon på 
 avhumaniseringen i amerikansk helsevesen 
 etter 2.verdenskrig. 

 

 1971: ”Mellommenneskelige forhold i sykepleie”
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   SYKEPLEIE 
          (Travelbee) 

Def. av sykepleie:  

 ”Sykepleie er en mellommenneskelig prosess der den 

profesjonelle sykepleiepraktikeren hjelper et individ, en 
familie eller et samfunn med å forebygge, eller mestre 
erfaringer med sykdom og lidelse og om nødvendig 
finne mening i disse erfaringene”. 
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   HELSE     
        (Travelbee) 

 

Def. av helse: ”Subjektiv helse defineres individuelt, 

det vil si i samsvar med den enkeltes vurdering av sin 
fysiske, emosjonelle og åndelige tilstand slik 
vedkommende selv opplever den”. 

 

 

(Jfr. ”Livskvalitet”) 
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Grunnleggende tanker hos 
Travelbee: 

• Det enkelte individ skal stå i sentrum 

• Sykepleie dreier seg alltid om mennesker; om 
”pasient”, ”sykepleier” og familie! 

• Helsefremmende undervisning!  

• Etablering av ”et menneske-til-menneske-forhold”  

Sandefjord kommune 

Vestfold 

Sidsel Riisberg Paulsen 12.10.2016 



 
Etablering av  

”et menneske-til-menneske-forhold” 

 

 

 

                                                                                               
Def.: ”Et menneske-til-menneske-forhold” er 
primært en erfaring eller en rekke erfaringer som 
finner sted mellom en sykepleier og de(n) hun har 
omsorg for.     

 Hovedkjennetegnet ved disse erfaringene er at den 
syke (eller familien hans) får sine behov ivaretatt. 
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 Etablering av  
”et menneske-til-menneske-forhold” 

 
 
- skjer over tid, kort eller lang, og baseres på 

sykepleierens kunnskap og å ”bruke seg selv 
terapeutisk” 

- begrepene ”pasient” og ”sykepleier” opphører,  

 - begge parter er unike menneskelige individer,          
   som i utgangspunktet er likestilte 

- baseres på ekte interesse, empati og gjensidig tillit, 
  (som må bygges opp) 
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Joyce Travelbee`s teori er at sykepleie ikke skal 
ha handlinger som et mål, men som et middel 
til å hjelpe et annet menneske. 

 

Travelbee mener at i det mellommenneskelige 
forholdet kan den syke hjelpes til å finne håp 
og mening, og til å mestre opplevelsen av 
sykdom og lidelse. 
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To viktige begrep 
 hos Travelbee: 

 

 KOMMUNIKASJON  

 

 HÅP 
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KOMMUNIKASJON 

• Er den største muligheten for å bli kjent med et annet 
menneske - kartlegge behov og ønsker 

• Er nødvendig for å utvikle et menneske-til-menneske-
forhold  --> oppfylle sykepleiens mål og hensikt (jfr. def.)                              

                 (Travelbee)                                                                                               

 Viktige faktorer er: 

• Respekt og holdninger 

• Evne og vilje til empati 

• Bruke et språk den andre har mulighet til å forstå 

• Samsvar mellom det vi sier og det vi gjør 
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              KOMMUNIKASJON 

Flere studier viser at depresjon er vanlig blant sykehjemspasienter. 

«Depresjon i sykehjem» (Dr. Kristina Iden 2015) 

Bl.a. dybdeintervju med kognitivt friske pasienter.   

• Pasientene fortalte at tap av ulike funksjoner og helse, 
avhengighet  til andre og dårlig fungerende teknisk utstyr, var 
noen av årsakene til tristhet.                                                                                                                      
Ensomhet, mindre sosialt nettverk, lite tid for samtale med 
personalet, og dårlig pleie var andre grunner. 

 

• Medikamentell behandling blir oftest tilbudt,  effekten er tvilsom.  

• Pasientene tar i bruk egne mestringsstrategier.  
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KOMMUNIKASJON 

• Faktorer som innvirker: Rammen rundt samtalen, mål, 

kommunikasjons-teknikker m.m., men viktigst: 

• RESPEKT OG HOLDNINGER!                                                       
Vis at du er tilgjengelig / interessert!! Verbalt / Non-verbalt! 

• Hjelpe pas. å rydde i kaoset - «Hva betyr mest for deg nå?»       

«Hva er det  verste?» «Er det mer du ønsker å snakke om?»  osv.  
Slike samtaler er klargjørende både for pasienten og personalet! 

• Humor, - er en del av ethvert menneskes liv og integritet, 

selv når sykdom rammer, - humor bekrefter livet.                                         

Humoren må være på pasientens premisser!!! 
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KOMMUNIKASJON                 

Communicare (lat.): «å gjøre felles» 

Kommunikasjon er en gjensidig prosess. 
Joyce Travelbee: 

”Kommunikasjon er en dynamisk kraft som kan ha dyp 
innvirkning på graden av mellommenneskelig nærhet i 
sykepleiesituasjoner; den kan brukes til å trekke andre 
mennesker nærmere, til å støte dem bort, til å hjelpe 
eller til å såre.” 

 

Jfr. Knud Eiler Løgstrup («Den etiske fordring» 1956) 
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HÅP 

Håp blir sett på som en motiverende faktor bak 

menneskelig atferd, og er en viktig faktor for mestring. 

 Def.: ”Håp er en mental tilstand karakterisert ved 
ønsket om å nå fram til eller oppfylle et mål, kombinert 
med en viss grad av forventning om at det som ønskes 
eller tilstrebes, ligger innenfor det oppnåelige”  

Travelbee:                                                                                                          
Den profesjonelle sykepleierens rolle er å hjelpe syke 
mennesker til å oppleve håp for å mestre sykdom og 
lidelse. 
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Hva fremmer håp? 

• Bekreftelse, - pasientens livshistorie er en bekreftelse på livet 

• Mening, - håpet må i alle situasjoner utgå fra en mening, og kan 

  ikke eksistere uten grunnlag.                                                                             

Håp og mening er subjektive fenomen, kan ikke gies til noen, men vi kan 
 bidra til at pasienten selv finner fram til håp og mening i situasjonen 

• Fellesskap 

• Trygghet og tillit, - bygger på hva som er viktig for pasienten 

• Valg, - opplevelsen av å ha valgmuligheter i situasjonen 

                                                                                                                     
Håpet skifter fokus! (i fht. situasjonen og hva som er oppnåelig) 
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Salutogenese 
-hva er det som skaper helse? 

 

 

 

 

 

 

    Se det friske/ressurser som fortsatt er tilstede,              
  til tross for sykdom eller skade! 
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EMPOWERMENT 
 

• Hvem er DU som menneske?     (Sawubona!) 

  

 KOMMUNIKASJON vil gi oss et svar hvis vi er interessert   
i å vite! (vs.nekrologer; da får vi vite hvem mennesket med diagnosen var). 

  

 EKTE INTERESSE, EMPATI, BEKREFTELSE OG HÅP             
er kanskje stikkord for hvordan vi kan bidra til at 
pasienter og pårørende opplever kontroll og MESTRING   
i vanskelige livssituasjoner. 
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EMPOWERMENT 

”En prosess som gjør folk i stand til å øke sin kontroll over 
egen helsetilstand og til å forbedre egen helse”.                     
 Andre benevnelser:                                                                                  
 Felles beslutningstaking/Brukermedvirkning/Samvalg 
 /samhandling  

• Prosessen krever GOD KOMMUNIKASJON mellom pasient og 
helsepersonell for å klargjøre hva som virkelig betyr noe for 
pasienten, - verdier og preferanser er med på å avgjøre! 

• Samhandling/samvalg krever ofte en aktiv innsats fra 
personalet! 

• Pasienten deltar i den grad, og på den måten de ønsker. 
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SAMVALG 

Simone Kienlin (sykepleier og tidligere pasient): 

Samvalg – pasienten vil ha et ord med i laget. 

Samvalg   – en tilnærming der helsepersonell og pasient 
deler den beste, tilgjengelige kunnskap når 
beslutninger skal tas, og der pasienten støttes i å 
vurdere ulike alternativer, for å kunne gjennomføre 
et informert valg 

Samvalg anerkjenner pasientens rett til å bestemme 
over sin egen omsorg.                                                             

«Ingen beslutning om meg uten meg». 
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