
Helsepedagogikk,
gruppeprosesser og 

gruppeledelse
Kari Fredriksen, leder Lærings- og mestringssenteret,

Januar 2020



Lærings- og mestringssenteret 

www.sus.no/lms

Tlf: 5151 3082

http://www.sus.no/lms


Lov om Spesialisthelsetjenester §3-8

Sykehuset skal særlig ivareta følgende oppgaver:

• Pasientbehandling

• Utdanning av helsepersonell

• Forskning 

• Opplæring av pasienter og pårørende



”Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og

gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring

av livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og

utvikling av alvorlige komplikasjoner.”

Helse- og omsorgsdepartementet, 1999.



Noen definisjoner av Helsepedagogikk

• Handler om samspill med pasienter og pårørende med vekt på 
helsepersonell som veiledere for egenmestring

• Ordet helsepedagogikk fokuserer på helsefremmende mestringsstøtte 
(fra Veileder i Helsepedagogikk på mestring.no)

• Patient education

• Pasient opplæring

• Sundhedspædagogikk



To perspektiver

• Helsepedagogikk med mest vekt på at pasientene gjør som vi sier, 
compliance

• Helsepedagogikk med mest vekt på empowerment/ myndiggjorte
pasienter



Helsepedagogiske kjernebegrep

• Deltakelse og dialog

• Handlekompetanse

• Handling

• Bredt og positivt sunnhets- og helsebegrep

• Helse i et kontekstuelt perspektiv



Pasientopplæring som multifasettert

• Pasientopplæring som gruppeundervisning

• Pasientopplæring som veiledning og rådgivning

• Pasientopplæring som trening

• Pasientopplæring som individuell opplæring i nødvendige ferdigheter



Standard metode

• Sidestilling av fagkunnskap og brukerkunnskap i planlegging, 
gjennomføring og evaluering av opplæringstilbudet.
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Well, one is the health care professional. She could 
do the mechanics and the bones of the thing, and 
the other one had it. . so it worked perfectly well 
(Sharma, 2013)”

Person med helsefaglig 
bakgrunn

• Forstår de helsemessige 
konsekvensene 

• Har oversikt over aktuelle 
hjelpetiltak

• Besitter rådgivende 
kompetanse

• Kvalitetssikrer
informasjonen

Personer med erfaringsbakgrunn

• Er rollemodell
• Er ekspert på mestring
• Gjør det enklere å forstå
• Er lettere å relatere seg til
• Hindrer hierarki
• Fremmer håp og 

empowerment
• Kan sette ord på det ”usagte”



Pasientinvolvering, lik beskrivelse ulike verdier 
(Rise et al 2011)

Hva tenker pasienten? Begreper Hva tenker fagpersoner?

Å bli møtt med respekt Gjensidig respekt Alltid møte pasientene med 

respekt (det gjør vi alltid)

Dialog for å få og oppleve 

respekt

Samvalg Dialog for å få pasientene til å 

gjøre det vi sier



Ny gruppe

• Rammer for gruppen – grupperegler 

• Oppgavene – hensikten med gruppen – få på plass en «felles 
plattform»

• Arbeidsform – hvordan skal vi jobbe? – hva ventes av den enkelte?

• Gruppeledelse – hvor styrt skal gruppen være?



Participatory Learning and Action (PLA)

• teknikker for å fremme deltakelse

• Utviklet som et resultat av at man oppdaget et misforhold mellom 
behov og ønsker til de som skulle hjelpes – og de som skulle hjelpe



Når kan PLA anvendes?

• For å kartlegge en situasjon eller et område

• for å analysere og planlegge tiltak slik at en kan komme fram til 
tiltaksplaner

• for å evaluerer tiltak 

• undervisning og i veiledning



Sentrale elementer i Participatory Learning 
and Action (PLA)
• Bruk av visuelle teknikker som tegninger, tekster etc.

• Bruk av lek for å løse opp stemning og tilføre gruppen energi

• Konkrete problemstillinger og konkrete løsninger

• Alle skal komme til orde og alle skal behandles med respekt
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PROSJEKTPLAN

Hva en skal gjøre
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Evalueringssol, individuell



Evalueringssol, gruppe





God gruppeledelse

• Struktur

• Fysiske rammer

• Regler

• Gode beskjeder/ tydelige beskjeder/ klare arbeidsoppgaver

• Takle negativ atferd

• Fremme gode relasjoner



Effekt av gruppebasert opplæring

• Kunnskapssenteret oppsummering (2011), generelt ser 
gruppeundervisning ut til å ha positiv effekt på psykososiale utfall 
som psykisk helse, mestring, relasjoner og kunnskap om egen 
sykdom.

• Nossum et al (2013)Konkluderer med at gruppeprosessen i løpet av 
pasientopplæringen kanskje er mer viktig enn innholdet for bedring 
av mestringsferdigheter



Konklusjon av forskningsarbeider

• Lovende resultater, særlig samstemte resultater på: 

• Helseøkonomiske effekter, 

• Tilegnelse av ny kunnskap, 

• Bevissthet om egen helse

• Gjensidig læring og erfaringsdeling

• Håp



Effekt av å delta i gruppebaserte 
opplæringstilbud, for voksne (47 inkl. artikler)

• Færre symptomer

• Mer oppmerksom på egen helse

• Bedre mestringsstrategier

• Gjensidig støtte,

• Læring

• Håp
• Artikkel publisert i 2016 i tidsskriftet Patient education and counseling, «A scoping review of the

literture on benefits and challenges of participating in patient educationsprograms aimed to 
promoting selfmanagment for people with chronic illness» Stenberg et al



Hva var viktigst, sier pasientene

• Kunnskap om sykdommen, om behandling, om trening, om kost, om 
psykiske aspekter om det å leve med. 

• treffe andre i samme situasjon og kunne dele erfaringer – vite at en 
ikke er alene om å ha det slik.



Fra ekspertbaserte råd fundert i autoritet og tradisjon til 
kunnskapsbasert praksis

“Evidence-Based Practice (EBP) 
requires that decisions about 
health care are based on the best 
available, current, valid and 
relevant evidence. These decisions 
should be made by those receiving 
care, informed by the tacit and 
explicit knowledge of those 
providing care, within the context 
of available resources.” 

(Dawes 2005)

(Fra Astrid Austvoll-Dahlgrens presentasjon)
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