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Et pasient-sukk…
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«Det er så vanskelig å være pasient 

på en annens arbeidsplass!» 
Pasient

 Hva ligger det bak dette sukket, tror du?

 Hva sier denne setningen deg noe om…?



Sier pasientens ord noe om…
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Roller?

Hvem som definerer                                            

dagens innhold og struktur?

Kommunikasjon og samarbeid?

Mulighet til samarbeid (bruker-medvirkning)?

Opplevelse av mestring?

Avmakt (mangel på empowerment)?

…



Empowerment og Brukermedvirkning

To sentrale begrep 

i helsevesenet de senere årene

Knyttet til: 

Hva er helse (sykdom)?

Hva er behandling?

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Hva er helse?

 sees i forhold til                                                 

stedeværelse                                                       

og opplevelse av sykdom

 Hva mer?

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Definisjon - Verdens Helseorganisasjon
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Helse er en tilstand av 

• fullkomment legemlig, sjelelig                   

og sosialt velvære,

• ikke bare fravær av sykdom eller lyter.  

Har du møtt et menneske med god helse, 

etter WHO`s definisjon?
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HELSE
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er (også) knyttet til

hvordan man bærer og lever sitt liv, 

inkludert sin sykdom og lidelse.

«Jeg har hatt kreft fire ganger i mitt liv,

men jeg har aldri opplevd meg syk…

For jeg har kunnet leve mitt liv.»  

Anders, 80 år



Helse er å mestre de fysiske eller psykiske 

belastningene som kropp og sjel utsettes for 
Bent Høie – leder for Stortingets Helse- og omsorgskomitè, 2012. 

Vi mennesker kan ha mange «lyter», 

men mestrer vi livet så har vi god helse. 

Vårt velvære handler ikke om 

at «legemet» er fullkommet, 

men at vi opplever at vi mestrer å leve 

det gode liv i den kroppen vi har. 

Mestring flytter også mer ansvar over på oss selv.          
Bent Høie 
Vincent Hagerup - teolog og veileder
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God helse innebærer (også) at man 
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a. opplever mestring (Antonovskij)

b. aktivt kan forholde seg til det som skjer sitt liv

c. lever i sitt liv - som er her og nå

d. kjenner seg i ballanse i «avhengighet –

selvstendighet/frihet»

e. opplever seg sett, ønsket, elsket og verdifull

f. opplever forbindelse (samsvar) mellom                                

ens livsverdier og evner - og det faktiske liv

g. aldri slutter å drømme og håpe…

h. kan finne noe å være takknemlig for i livet - uansett!



Behandling
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• Ikke bare noe fagpersonen (den aktive) gjør                   

med eller for pasienten (den passive)

• De to spesialistene møtes til samhandling og samvalg:

a.Pasienten:                                                                                                   

«Erfaringen av og livsutfordringen                                

knyttet til min sykdom, er mitt spesiale.» 

b.Fagpersonen:                                                                   

«Fagkunnskap om din sykdom                                        

og ferdigheter knyttet til behandling og pleie,                    

er mitt spesiale.» 



Ekspertkunnskap 
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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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Hvorfor er brukeren 

som spesialist/ekspert så viktig? 

Vincent Hagerup - teolog og veileder

Brukers ekspertise skal bidra til

økt kvalitet på tjenestene
Regjeringen.no - Helse og omsorgsdepartement
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Empowerment

Power - styrke, kraft, makt

Em-power - gi makt eller autoritet til,                
gjøre i stand til og tillate. 
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”Empowerment knyttes… 

til individer (pasient) og grupper (pasienter)

som er eller har vært i en avmaktssituasjon, 

og hvordan de kan komme ut av avmakten…          

Utgangspunktet er å styrke de avmektige 

slik at de kan få økt selvtillit, bedre selvbilde, 

økte kunnskaper og ferdigheter. 

Gjennom en slik styrking kan de mobilisere kraft 

til å komme ut av avmakten 

og få mer makt, styring og kontroll over eget liv.”       

Ole Petter Askheim: Empowerment i Helse- og Sosialfaglig arbeid



Brukermedvirkning
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Hvem er brukere?
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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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§ 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 behandlingsmetoder.

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til 
medvirkning

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
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Hva handler brukermedvirkning om? 
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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.” Pasient



Vincent Hagerup - teolog og veileder

20

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.



Brukermedvirkning - sikrer kvalitet 

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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Hva handler brukermedvirkning om?
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Verdighet

 oppleve å kunne klare seg selv                                

«på en eller annen måte», 

 i det minste å kunne få velge selv.

”Vi ønsker ikke mer hjelp enn vi faktisk trenger,                              

for det gir oss 

• en positiv opplevelse og 

• følelse av god livskvalitet 

å selv mestre.” Pasient
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Anne Grethe Klunderud - Landsleder i Mental Helse

For meg handler brukermedvirkning om 

grunnlovsfestede borgerrettigheter                               

– om selvbestemmelse i eget liv,                          

ikke om et nytt moteord…
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…brukermedvirkning 

• handler om menneskerettigheter og         

om enkeltpersoners reelle makt i eget liv.

• dreier seg om å se hele mennesket

og hele livet til pasienten.



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

«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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En av helsepersonellets viktigste oppgaver 

Vincent Hagerup - teolog og veileder

er å hjelpe den som er rammet av sykdom/ulykke                                       
med følgende spørsmål:                               

«Hva skal livet mitt nå være,                                             
og hvordan skal jeg få det til å henge sammen, 
- med sykdommen/ulykken                                                
og konsekvensene som en del av det hele?»
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Påstand
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Bruker (pasient/pårørende) kommer til behandler

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!
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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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Hvem tar de endelige valgene?

Brukere ønsker 

ofte ikke å foreta de endelige valgene selv.

primært nok og tilpasset informasjon                            
(Pasienten har rett til                                                                          
all relevant informasjon om sin sykdom).

Vincent Hagerup - teolog og veileder
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Hvem tar de endelige valgene?

Forskning: 

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.
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