
Hver dags mestring og hverdagsmestring

Hvordan brukere og ansatte mestrer hverdagen
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Litt om meg selv…

• Utdannet lærer

• Videreutdanning i personaladministrasjon og organisasjonsutvikling (BI)

• Undervist i skolen

• Generalsekretær i Diabetesforbundet

• Initiativtaker til Lærings og mestringssentra i Norge

• Leder av referansegruppe for nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

• Leder av kontaktforum for brukere av spesialisthelsetjenesten (Nasjonalt utvalg oppnevnt av Helse og 
omsorgsdepartementet)

• Medlem i Prioriteringsutvalget

• Aktiv i internasjonalt arbeid

• Har hatt diabetes type 1 i 46 år
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Ulike sykdommer – ulike pasienter – ulike behov

• Akutt

• Planlagt behandling

• Kronisk sykdom

• Psykiske lidelser

• Rus

• Overvekt

• Rehabilitering

• Forebygging
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Utfordringer

• Levealderen øker

• De med sykdom lever lenger

• Antall mennesker med kronisk sykdom øker

• Kropp og sjel

• Flere pasienter å behandle

• Demokratisering

• Primær og sekundærforebygging

• Mange ulike sykdommer

Bjørnar Allgot 5



Utfordringer

• Mer makt til pasientene

• Mer innflytelse for brukerorganisasjonene

• Økt behov for differensiering

• Pasientene: Fra problem til ressurs

• Pasientene vil stille krav til kvalitet

• Store muligheter for en bedre helsetjeneste

Bjørnar Allgot 6



Behov 

• Fra objekt til subjekt

• Fra grupper til individer

• Folk er ulike

• De som har samme sykdom er ulike
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Ulike ansatte – ulike behov

• Akutt

• Planlagt

• Kronisk

• Psykiske utfordringer

• Rus

• Overvekt

• Rehabilitering

• Forebygging
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Fårebygging



Utfordringer

• Levealderen øker – mer å gjøre

• Kropp og sjel

• Flere pasienter å behandle

• Demokratisering

• Primær og sekundærforebygging

• Mange ulike sykdommer

• Kloke hoder, varme hender

• Glad i gjøre noe for endre

• Lite anerkjennelse

• Bare de som brenner som brenner ut
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Hva er viktig for pasientene Hva er viktig for de ansatte

• Bli sett, hørt og møtt

• Bli tatt på alvor 

• Bli behandlet med respekt 

• Føle tillit og trygghet 

• Få hjelp når behovet er der

• Delta selv

• Opplæring i egenbehandling

• Få god behandling

• Bli sett, hørt og møtt

• Bli tatt på alvor 

• Bli behandlet med respekt 

• Føle tillit og trygghet 

• Få hjelp når behovet er der

• Delta selv

• Opplæring 

• Få god behandling
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Mestring



Mestring

•Mestring forbindes ofte med seier og overvinnelse

•Mestring er ”å gjøre seg til mester”, å beherske , greie, få 

til

•Mestring er handle klokt ”å vinne”



Mestring 

•Mestring er 

–å få det til

–å føle at man får det til

–å vite at man får det til

–å lykkes?



Tegneoppgave
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Sviktende mestring

• Å ikke mestre (“mislykkes”) kan føre til

–Inaktivitet

–Isolasjon

–Forsinkende initiativ

–“Passivt offer”



Mestring

•Mestring (er også - i “forsvar”)

–Avledning

–Bagatellisering

–Sammenlikning

–Unngåelse

–Ønsketenkning

–Redefinisjon



Mestringsmetoder

• Gi mulige oppgaver

• Rask tilbakemelding, nye oppgaver

• Korte og individuelle mål

• Variasjon i metodene



Mestringsmetoder

• Avklare forventninger

• Avtale kortsiktige og oppnåelige mål

• 1,2 mange - 1,2 vane

• “Dyrke” mestringsfølelsen

• Erfaring overvinner som regel overbevisning



Mestringsmetoder

• Fra prøving og feiling til prøving og mestring



Læring og mestring 

• Mestring kan føre til

–Mestring

–Lyst

–Motivasjon

–Økt selvfølelse

–Økt kontroll over eget liv



Læring og mestring

• Ikke alle tåler å feile…

• …men alle tåler å mestre!



Ord skaper forventninger

• Pasient

• Bruker

• Helsepersonell

• Å ha sykdom = å være syk

• Forventninger er ofte selvoppfyllende
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Å ha Å være

• Vondt

• Lavt stoffskifte

• Diabetes

• Fedme

• Depresjon

• Angst

• Hele tiden/alltid

• Ha en dårlig dag

• Si en dum ting

• En ku

• En sykepleier

• Smertepasient

• Slapp, frustrert, trøtt

• Diabetiker

• Feit

• Deprimert

• Engstelig

• Av og til

• Negativ og vanskelig

• Dum

• En ku

• En sykepleier
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Mange sykdommers natur: 

Behandling og egenbehandling
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Læring og mestring

• En viktig del av helsetjenesten er hjemme hos folk

• Mange sykdommers natur: Behandling og egenbehandling

• Formålet med læringen er å gjøre personene med sykdom 

mindre avhengige av helsetjenesten og mer selvstendige 

• Læring og mestring virker for alle og har kun 

positive bivirkninger

• Læring og mestring er den billigste medisinen
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Utvikling…..
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Utvikling

• Samme sykdom – samme 

behandling

• Objekter

• Gjør som du får beskjed om

• Barn/voksen

• Samme pensum for alle

• Lydighet

• Samme sykdom -skreddersydd 

behandling

• Subjekter

• Tenk, reflekter, det er ditt liv

• Delta, likeverdighet

• Ditt liv er pensum

• Selvstendighet
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Framtidas behov

• Godt faglig arbeid

• Samhandling

• Flerfaglig arbeid

• Individ og gruppe

• Veiledning i egenbehandling
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Framtidas behov

• Sympati (medfølelse)

• Empati (innlevelse)

• Empatitt?

• Anerkjennelse

• Gode arbeidsvilkår

• Takster og finansieringsordninger
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Noen råd på mestringsveien
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Ulike former for aktivitet
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Du får mer av det du gir oppmerksomhet

Atferd som gis 

oppmerksomhet gjentar seg
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Vær så snill

Du skal gjøre mot deg selv som du vil at andre skal gjøre mot deg
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Takk!
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From the bottom of my pancreas

Thank you!
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