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Politisk bakteppe og aktualitet



Medborgerskap

Et sterkt velferdssamfunn kan bare skapes 
sammen med innbyggerne. Det må bygges på 
medborgerskap og tillit til at folk vil ta ansvar 
og delta aktivt i fellesskapet, ikke bare 
gjennom offentlige ordninger, men ved å stille 
opp og utgjøre en forskjell for hverandre i det 
daglige. Slikt ansvar gir seg uttrykk både i 
organisert deltakelse i frivillige organisasjoner, 
samvirketiltak, velforeninger, 
brukerorganisasjoner og i mer uformell innsats 
i lokalsamfunn, familie og sosialt nettverk. 

Innovasjon i omsorg 2011:11



• Langvarige helseutfordringer

• Ansvar for egen helse

• Sosialt nettverk

• Lokalmiljø

• Sektorovergripende samarbeid mellom ulike 
organisasjoner

Fellestrekk ved reformene



New Public Management

Olaug Lian 2007 «Når 
helse blir en vare, 
Medikalisering og 
markedsorientering i 
helsetjenesten»



Helserelaterte organisasjoner
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Forskningsspørsmål

• Hvilke logikker kan vi finne hos de ulike lokale helserelaterte 
organisasjonene? 

Hvordan forstår organisasjoner sitt arbeid som en del av det politiske helsefremmede 
prosjektet?

Hva tenker de om et sektorovergripende samarbeid?



Datakilder

Privat 
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Frivillig 
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Interesse 
15
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1. Hvordan forstår du begrepet egenmestring?

2. Det er alltid noen grupper som synes at det å ivareta sin 
helse er vanskelig. Tenker du at det er noen grupper som 
strever mer enn andre? 

Datamateriale



LMS (D 117)

(Hva forbinder du med begrepet egenmestring?)
(…)når du har fått en kronisk sykdom som diabetes, så er medisinsk behandling bare en del 
av behandlingen. Andre behandlinger foregår i hjemmet og i hverdagen, i hvordan du lever 
livet ditt, og det er den enkeltes ansvar(…) Og vårt arbeid går ut på å…. ikke sette dem i 
stand til noe, men vi kan bidra til at folk får den kunnskapen de trenger for å ivareta sin 
egen omsorg...

(Tenker du at det er noen grupper som strever mer enn andre? Hvem er disse?)
(…) for eksempel personer med psykiske helseplager, det kan være personer med kognitiv 
svikt, det kan være eldre (…) men også mangel på resurser ellers, eller mangel på - hva skal 
jeg si? Fysisk - at de fysisk ikke er i stand til å gjennomføre det som hadde vært ideelt. 



Privat aktør: (S125)

(Hva forbinder du med begrepet egenmestring?)

Det å hoppe i fallskjerm, er en stor del av akkurat dette (…) også når 
man løper maraton, er det akkurat det samme. Å sette seg et mål og 
klare det. Og stille spørsmålet: Klarer jeg det? Klarer jeg ikke det? Det er 
jo en utfordring (…) På noen områder, som fallskjermhopping, så finnes 
det jo faktisk ingen alternativ til å lykkes, for å si det sånn. Så det er jo 
sikkert en følelse og en viss form for bekreftelse også. Det er avhengig 
av hvordan man bruker den bekreftelsen, og den følelsen og denne 
mestringsfølelsen. 

(Tenker du at det er noen grupper som strever mer enn andre? 

(…) jeg synes det er ofte forbausende hvor lite de aller fleste vet om, ja, 
hva slags påvirkning det har om jeg spiser sånn og sånn, om jeg ikke 
beveger meg - altså, jeg tror nesten det henger veldig mye sammen 
med utdanningen(…). (Det) tror jeg selv at er veldig knyttet til 
intelligens. Hvis man ikke klarer å tenke litte granne langsiktig… 
Merkelig nok klarer de aller fleste det med sin bil, å vaske den og så 
videre, men å tenke på sin egen kropp og at den trenger også litte 
grann pleie, det er merkelig nok utrolig mange som ikke skjønner det, 
fordi det er anstrengende! Det koster litt tid, og litt kraft. (…) Det er 
veldig overraskende. Og da kommer igjen dette med vilje. Da snakker vi 
også om dette med egen-management og da snakker vi også om 
intelligens om å skjønne sånne ting. 



Tentative observasjoner

Konvergens

Co-existing logics 

Markedsideene virker å gjennomsyre sektorkarakteristisk logikk

Artikkelen kommer..!
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