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Oversikt

Prosjekt-tilhørighet

Aktualitet

Funn

Metode

Hva betyr funnene?
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Illustrasjonsbilde: Colourbox.com.



Prosjekt-tilhørlighet
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https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter

/eu-wise/index.html

Andre personer med 
Diabetes

Lokale organisasjoner som 
kan fungere som støtte til 
egenmestring

Helseprofesjonelle 
som f eks driver 
lokale lærings og 
mestrings kurs

Familie venner og 
bekjente

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/eu-wise/index.html


Egenmestring

“…the ability of individuals, families and 

communities to promote health, prevent disease 

and maintain health and to cope with illness and 

disability with or without the support of a health 

care provider…” (WHO, 2007)
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Aktualitet: forskning

Helseprofesjonelle hjelper!
(Koetsenruijter et al., 2016; Koetsenruijter et al., 2015)

Gode pasienter VS Dårlige pasienter
(Hughes et al., 2017; Knutsen, Bossy, & Foss, 2017; Odgers‐Jewell, Hughes, 

Isenring, Desbrow, & Leveritt, 2015; van der Does & Mash, 2013)

Adherence & Compliance
(Berenguera et al., 2017; Pelicand, Fournier, Le Rhun, & Aujoulat, 2015)

Co-construction of meaning 
(Hughes et al., 2017)
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Problemstilling

Hvordan forstår 

helseprofesjonelle gruppe-

basert støtte til 

egenmestring av langvarige 

helseutfordringer

Hvordan forstår 

helseprofesjonelle 

helsefremmende arbeid
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Hvordan snakker helseprofesjonelle om 

helsefremmende tiltak?
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En ny setting → et åpent rom
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«Ikke sant, jeg er også kledd i sivil. Kanskje 

det har også noe, ikke så sykehusprega. Sånn 

at det er, vi synes at det er kjempeflott at de  

[pasientene] opplever at det er litt annerledes 

også...» (LMS)



Kritisk til egen praksis 
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«At vi rett og slett har bare kjørt det 

[informasjonen] ned i halsen på dem. (flere 

ler og flere sier noe det er vanskelig å 

høre). At de bare kaster opp og vil ikke ha 

noe med det å gjøre.» (LMS)

«Som helsepersonell er vi så opphengt i diagnoser! 

Det er så mye som er felles i forhold til det der å 

mestre livet, det å ha et sted å komme til hvor du 

faktisk blir møtt for den personen du er, ikke i forhold 

til den diagnosen du har, men den personen du er og 

hvilke muligheter og resurser og ha fokus på det og 

bidra til at folk får noen gode opplevelser, er med på 

å bringe dem videre.» (Frisklivstilbud)



Moving in between ideologies 
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“Ja, da henger jeg meg litt på det. Jeg tror ikke 
vi skal lage egne grupper for diabetes og for 
kreft og for høyt blodtrykk. Jeg tror vi skal ha 
fokus på aktiviteten, og så kan vi komme inn 
med de ulike sykdommene inn i det 
[aktiviteten]. Vi skal ha fokus på aktiviteten. 
Jeg tror det er veldig viktig. Ikke for mye
sykdomsprat.» (Frisklivstilbud)



Individuelt ansvar i fellesskapet
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«.. hvis det er sånne treningsgrupper 
så tenker jeg nok også at det kan 
driver hverandre frem, at man på en 
måte, man svikter ikke den gruppen 
sin på en måte... Mens hvis det blir 
mer sånn gruppe enn bare individ, så 
gir det litt mer push. Mhm. På en 
positiv måte da..» (LMS)

Illustrasjon: Colourbox.com



Metode og Teori

To fokusgrupper

Sosial konstruksjon

Institusjonelle logikker
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Illustrasjonsbilder: Colourbox.com.



Oppsummering av funn

Åpne helsefremmende rom – ny åpen setting

Lukket medisinsk praksis

Kritisk refleksjon, diagnosekategorisering

Moving between ideologies of self-management 

support.
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Medisinsk og helsefremmende logikk

«Medical professionalism» 

Diagnose, behandling, 

ekspertrolle

«Patient-centered care»

Dialog, jevnbyrdig relasjon, 

pasientens kunnskap
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Illustrasjonsbilder: Colourbox.com.



Tidligere funnet
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Takk for oppmerksomheten! 
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