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Hva betyr «på brukernes premisser», og hva er brukermedvirkning? 
Forelesning av Peter Hjort, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, på senterets fellesmøte 1.6.2017. 
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Hvorfor «på brukernes premisser»? 
Hvorfor kan «på brukernes premisser» kalles en 
grunntanke, og hvorfor er denne tanken grunnleg-
gende i formidlingen av hjelpemidler til mennesker 
som lever med funksjonshemning?  
 
Det korte svaret ligger i den relasjonelle forståelsen 
av funksjonshemning.1 Den forståelsen som ser 
funksjonshemning som et gap mellom omgivelsenes 
krav til og individets forutsetninger for funksjon. 
Denne forståelsen som sier at tiltakene for å reduse-
re gapet like gjerne kan være omgivelsesrettet som 
individrettet som situasjons- og oppgaveendrende. 
Tre likestilte handlingsveier – eller som Deng Xiao-
ping (1904–1997), Mao Zedongs (1893–1976) etter-
følger som Kinas leder, sa: «Det er likegyldig om 
katten er svart eller hvit, bare den fanger mus.» 
Men, og dette er et avgjørende korrektiv, mennes-
kene er sjelden likegyldige til det som angår og berø-
rer dem direkte. For at endringer skal bli positive, 
må de harmonere med personlige forutsetninger, i 
vid forstand. Først da kan resultatet bli mer over-
skudd, mer aktivitet, mer selvstendighet, mer delta-
kelse, mer frihet osv.  
 
I hjelpemiddelformidling er det også et mer detaljert 
svar på hvorfor «på brukernes premisser» er så av-

gjørende. Svaret er det prosessen selv som gir. For i 
hjelpemiddelsentralenes ti-trinnstilnærming til hjel-
pemiddelformidling er grunntanken om «på bruker-
nes premisser» med fra begynnelse til slutt. Ut-
gangspunktet er alltid personens funksjonsproblem, 
-behov og -ønsker. Etterfulgt av en kartlegging av og 
på individets aktivitetsarenaer, systematisk og bredt 
om nødvendig. Avgjørende blir målavklaringen med 
brukeren og løsningsutprøving og -valg. Gjennom 
søknad, vedtak og anskaffelse holdes konklusjonen 
opp mot «samfunnets premisser» nedfelt i lov om 
folketrygdlov, forskrift om hjelpemiddelsentralenes 
virksomhet og ansvar m.m. Om nødvendig rommer 
hjelpemiddelprosessen individtilpasning av løsning-
en. Og etter behov: veiledning, opplæring og trening 
i bruk av løsningen. Dette er et system som vedlike-
holder løsningen for brukeren og som ser seg over 
skulderen og evaluerer resultatet. Det er et system 
som innser at det trengs oppfølging fordi funksjons-
hemning gjør livet mer ustabilt, slik at løsninger som 
fungerte i går, ikke nødvendigvis er like gode i mor-
gen. Man skal ikke ha tenkt mye over hjelpemiddel-
formidling før man innser at uten medvirkning fra 
hjelpemiddelbrukeren blir prosessen retningsløs, 
uten mål og mening. Om det blir til nytte eller skade, 
til sorg eller glede, vil i så fall bli en ren tilfeldighet.  
 
Heller ikke trengs det særlig psykologisk innsikt for å 
innse at mennesker ikke kan tvinges til slik medvirk-
ning. Og siden medvirkningen er frivillig, må proses-
sen respektere og ivareta personens preferanser – 
ellers er det «game over». I prosesser som ikke tar 
hensyn til brukerens premisser, dør den individuelle 
medvirkningen bare hen.  
 
Erkjennelsen som gjør «på brukernes premisser» til 
en grunntanke i hjelpemiddelformidlingen, er altså 
denne: Uten medvirkning, ingen mål og mening. Og 
uten respekt for individets preferanser, ingen med-
virkning.  
 

Premisser – hva er det? 
Ordet ‘premiss’ kommer fra latin, fra pre- og mittere 
‘sende’ – egentlig propositio praemissa som betyr 
‘setning sendt eller sagt på forhånd’. Premisser er 
derfor noe som plasseres foran, noe som legges til 
grunn. Premisser er forutsetninger.  
 
Enkeltpersoner, grupper, systemer, kulturer osv. – 
alt og alle har sine forutsetninger. Men premissenes 
rolle og betydning kan variere. En rettsinstans som 
avsier en kjennelse, begrunner avgjørelsen i et sett 
av «premisser». Premissenes funksjon i rettspleien 
er både lik og ulik den rollen de spiller i hjelpemid-
delformidlingsprosessen. I begge tilfeller er premis-
sene utgangspunktet for den handlingsrekken som 
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iverksettes. En forskjell er likevel at mens rettens 
beslutning skal iverksettes av samfunnet, tas hjel-
pemidler i bruk av enkeltpersoner. Og mens den ene 
handlingsrekken forankres i tvang, forutsetter den 
andre frivillighet. En forskjell som gjør at i hjelpe-
middelformidlingen må individet komme ut av pro-
sessen med sine premisser i behold, men gjerne 
utviklet i retning av økt selvstendighet og deltakelse. 
Om sluttresultatet ikke er i overensstemmelse med 
hjelpemiddelbrukerens forutsetninger, er det ikke 
sannsynlig at hjelpemidlet vil bli tatt noe særlig i 
bruk – og hele innsatsen vil være forgjeves.  
 
Når vi snakker om mennesker, er ordet ‘premiss’ 
uløselig knyttet til et hvem. Alltid, i alle situasjoner 
finnes det, bare man anstrenger seg nok, et svar på 
spørsmålet: På hvem sine premisser skjer dette? En 
hjelpemiddelformidling som ikke leverer «på bru-
kernes premisser», er knapt verdt offentlige ressur-
ser. For hjelpemiddelsystemet er «på brukernes 
premisser» et imperativ.  
 

Hva er brukernes premisser? 
I folketrygdlovens regler om stønad til bedring av 
funksjonsevnen, i arbeidslivet og i dagliglivet (ftrl 
§ 10-5 og § 10-6), finner man bestemmelsen om at 
tiltaket skal være «nødvendig og hensiktsmessig». 
Med dette menes at tiltaket må tjene det målet som 
loven angir og som skal oppnås. Men for å kunne 
bestemme art og omfang av det som skal gjøres, må 
målet konkretiseres – i hvert enkelt tilfelle. Bare slik 
kan man bli trygg på at tiltaket kan antas å få en 
nytteeffekt. Med andre ord: Folketrygdloven spiller 
opp til en prosess der man vanskelig kommer uten-
om den enkelte brukers forutsetninger.  
 
Det er ikke lett å si noe kortfattet og meningsfullt 
om hva brukernes premisser er. Neon utbredt enig-
het finnes kanskje heller ikke. Min erfaring er at 
forutsetningene kan være vidt forskjellig og av alle-
hånde slag. Én mulig grovsortering kan være: 

• Forutsetninger knyttet til kropp og sinn2 – i hjel-
pemiddelsammenheng forstås vel dette ofte som 
primære premisser, de «egentlige» og «legitime».  

• Sosiale forutsetninger – jeg er usikker på om disse 
alltid kartlegges og forstås grundig nok. Det er stor 
forskjell på å bo alene eller sammen med andre, å 
ha god økonomi eller ikke osv.  

• Kulturelle forutsetninger – for meg inkluderer 
dette etikk og estetikk, tro og tradisjoner, verdier 
og holdninger – om man vil: «smak og behag» i vid 
forstand.  

• Relasjonelle forutsetninger – eller det mellom-
menneskelige samspillet som personen deltar i og 
er en del av, med all den nyanserikdom og 
kompleksitet som virkeligheten kan oppvise.  

• Naturforutsetninger – noe som i hjelpemiddel-
sammenheng sikkert ofte blir tatt i betraktning.  

 
I en periode, for 30–35 år siden, holdt jeg ofte fore-
drag om hjelpemiddelformidlingen. I ett av dem ble 
fem-delingen en litt annen enn ovenfor: Ved siden 
av verdier/holdninger og sosial tilværelse, trakk jeg 
frem den enkelte brukers erfaring, kunnskap og 
fremtidsoppfatning. Jeg sammenfattet dette i denne 
betraktningen:  

Konklusjonen må bli at hjelpemiddelbrukerens viktigste 
premisser som regel vil være formet uavhengig av hjel-
pemiddelbehovet. Premisser som langt på vei vil vare ved 
også etter at hjelpemidlet er formidlet. Brukerens pre-
misser blir den rammen hjelpemidlet skal fungere innen-
for og som hjelpemidlet må harmonere med.3  

 
Jeg tror ikke det kan være tvil om at forståelsen av 
hva «på brukernes premisser» er og innebærer, er 
kulturbetinget. Begrepsinnholdet påvirkes av blant 
annet hvor velstående et samfunn er, av hvor egali-
tært det er, av graden av frihet og, viktigst, av tenk-
ningen rundt enkeltmennesket og synet på mennes-
kerettighetene.  
 

Er brukerens premisser de eneste? 
Er brukerens premisser de eneste gyldige? Selvsagt 
ikke. I hjelpemiddelformidling må løsningen også 
harmonere med samfunnets premisser, slik disse er 
nedfelt i lov om folketrygd m.m. En dristigere vri på 
problemstillingen er kanskje spørsmålet: «Hvem 
eller hva skal tilpasses?» Mitt svar for tre tiår siden 
var dette:  

Er prinsippet om «på brukernes premisser» ensbetyden-
de med at det ikke skal være tillatt for hjelpemiddelfor-
midleren å komme med forslag til endringer i brukerens 
vaner og holdninger o.l.?  

Etter min mening er det klart at det er et og annet som 
det i enkelte tilfeller kunne være fornuftig av brukeren å 
forandre på. Og en formidler bør føle seg fri til å påpeke 
slikt.  

Men en dyktig formidler innser at det å få i stand slike 
endringer, er en prosess som krever tid og frivillighet fra 
brukerens side, og som ofte er et spørsmål om læring 
gjennom gradvis opparbeiding av nye praktiske erfaring-
er.  

Formidlerens eventuelle ønske om å forandre brukeren 
er derfor samtidig en forpliktelse på formidleren om 
oppsøkende virksomhet, om deltakelse og involvering i 
brukerens problemer, og om oppfølging over tid.  

Jeg tror uansett det er viktig å ha klart for seg at et bevis 
på at et hjelpemiddel er velfungerende, nettopp er at det 
forandrer noe i brukerens livssituasjon – og at hjelpemid-
ler derfor uvegerlig også forandrer brukerne.4 

 
Å gjøre brukerens premisser enerådende, enn si 
ultimative, vil etter mitt syn være like lite i over-
ensstemmelse med grunntanken bak «på brukernes 
premisser» som at man skulle bli så opptatt av sine 
rettigheter at glemt er «først plikt, så rett».  
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Brukermedvirkningens hvorfor-hva-hvordan 
Brukermedvirkning er det andre temaet for denne 
gjennomgangen. Brukermedvirkningens hvorfor-
hva-hvordan innledes med et kort tilbakeblikk. Der-
etter følger begrunnelsen – hvorfor brukermedvirk-
ning? Dernest, en utdypning av hva brukermedvirk-
ning er. Og til slutt, hvordan fremme brukermed-
virkning? Men først, et eksempel for å anspore til 
grundighet i forståelsen av brukermedvirkning: 
 
Da boka «Er du halt, kan du ride» – en bok om hvor-
dan «et fag tar form» – ble gitt ut i 2008 til Norsk 
forening for fysikalsk medisin og rehabiliterings 50-
årsmarkering, ble brukermedvirkning tilgodesett 
med et kapittel på 2 sider (av 179).5 Både den histo-
riske fremstillingen og de fem undertemaene («bru-
kerråd», «brukerkonsulenter», «empowerment», 
«lærings- og mestringssenter», «veien videre») var 
litt pussige. Boka betegner brukermedvirkning som 
en annerledes arbeidsform, og den som leter etter 
en begrunnelse for og utdypning av brukermedvirk-
ningen, leser forgjeves. For å forstå og lære å bruke 
brukermedvirkning i fysikalsk medisin og rehabilite-
ring – i funksjonsfremmende arbeid, må man søke 
andre steder hen. Og noe svar på hvorfor bruker-
medvirkning er viktig og hvordan brukermedvirkning 
kan brukes og utvikles, gir boka egentlig ikke. Ti år 
etter Rehabiliteringsmeldingen6 som i 1998 hadde 
gjort brukermedvirkning til en del av gullstandarden 
i rehabiliteringsfeltet, virket forståelsen i Norsk fore-
ning for fysikalsk medisin og rehabilitering fortsatt 
temmelig tynn og overflatisk.  
 

Brukermedvirkning – et kort tilbakeblikk 
Lovfesting 
Individuell brukermedvirkning er lovfestet i Norge og 
har vært det siden 1.1.2001. Lovfestingen kom med 
lov om pasientrettigheter – siden 2011, pasient- og 
brukerrettighetsloven.7  
 
Da Bondevik I-regjeringen senhøstes 1998 oversend-
te pasientrettighetsloven og Rehabiliteringsmel-
dingen til Stortinget, satte den etter min mening 
punktum for debatten for eller mot brukermedvirk-
ning.8 Siden har diskusjonen egentlig ikke handlet 
om hvorvidt medvirkning, bare om hvordan.  
 
Bondevik I-regjeringens budskap var påkrevet. På 
den tiden var det nemlig nok av dem som betraktet 
brukermedvirkning som faglig ubegrunnet og unød-
vendig. Riktignok ble «den nye lære» kanskje over-
drevet en liten smule, som da regjeringen skrev:  

Brukarane sine ønskje, behov og erfaringar med teneste-
apparatet er også den beste garantien for kvalitet og for 
å treffe rett med tenestene.9 

 
… den beste garantien, tja? For brukermedvirkning 
kan for eksempel aldri avdekke feil brukere ikke er 

klar over, eller fange opp svikt i de tilfellene der 
brukerne tar feil.  
 
Når noe blir selvsagt, slik brukermedvirkning nå kan-
skje er i ferd med å bli, skjer det uvilkårlig en drei-
ning fra et hvorfor til et hvordan. Behovet for be-
grunnelse – for å svare på hvorfor – blir mindre. Men 
god praksis, det være seg i brukermedvirkning eller 
annet, avhenger av at grunngivingen er klar, kjent og 
levende. For at praksis skal gjøre intensjoner til vir-
kelighet, må grunnlaget og hensikten virkelig bli 
forstått. Dette er avgjørende. Derfor, noen ord om 
brukermedvirkningens historie i Norge:  
 
Brukermedvirkningens fremvekst i Norge 
I Norge har brukermedvirkningen, den represente-
rende og den individuelle, to forskjellige kilder.  
 
Når det gjelder det vi i dag kaller representerende 
brukermedvirkning, var det funksjonshemmedes 
organisasjoner som først heiste denne fanen, inspi-
rert av fagbevegelsens krav på 1960-tallet om økt 
medbestemmelse og tidens krav om mer demokrati. 
Kampen tok til i 1970, og kravet var økt medbe-
stemmelsesrett og innflytelse for funksjonshemme-
de.10 Kravet ble stilet til regjeringen. Kravet ble be-
grunnet med at det er en anerkjent demokratisk rett 
at de mennesker som en sak angår, også skal være 
med å bestemme avgjørelsen – noe mennesker som 
lever med funksjonshemning, i liten grad var. Kravet 
var at funksjonshemmede måtte få forhandlingsrett 
gjennom sine organisasjoner. I 1979 vant kravet 
gjennom og førte til etableringen av Kontaktutvalget 
mellom Regjeringen og Funksjonshemmedes Felles-
organisasjon (FFO).11  
 
Når det gjelder kampen for individuell brukermed-
virkning, var det først med etableringen av hjelpe-
middelsentralene fra slutten av 1970-tallet at det ble 
fart i saken. Bakgrunnen var at tilpasning og formid-
ling av hjelpemidler i sin natur er individrettet. Og 
argumentasjonen ble hentet fra den relasjonelle 
forståelsen av funksjonshemning og erkjennelsen av 
at måten gapet mellom individets forutsetninger og 
omgivelsenes krav lukkes på, åpenbart angår den 
det gjelder og derfor trenger dennes medvirkning. 
Mottoet ble på brukernes premisser og ambisjonen 
ble skreddersøm. 
 
I språket begynte ord som «brukere» og «brukerre-
presentanter» å gli inn og bli tatt i bruk fra slutten av 
1970-tallet. 
 

Brukermedvirkningens verdigrunnlag 
Menneskerettighetsforankringen 
Det skulle gå ytterligere 20 år før retten til individu-
ell medvirkning ble stadfestet. Et viktig skritt på vei-
en var det at FFO på slutten av 1980-tallet knyttet 
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individuell brukermedvirkning til menneskerettighe-
tene – til menneskets rett til autonomi (selvbe-
stemmelse), integritet (ukrenkelighet) og samtykke 
(medvirkning) i alt som berører det selv.  
 
Dette var begrepene som Verdens legeforening i 
1964 hadde nedfelt i Helsinkideklarasjonen12, og 
som FN i 1966 videreførte i Konvensjonen om øko-
nomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og Konven-
sjonen om sivile og politiske rettigheter. Og det var 
altså disse prinsippene som i 1999, etter min mening 
mange år på overtid, ble gjort til norsk lov gjennom 
menneskerettsloven13 og, i 2001 gjennom pasientret-
tighetsloven (fra 2011: pasient- og brukerrettighets-
loven)14. 
 
Når det gjelder praktiseringen av menneskerettighe-
tene, også i Norge, minner funksjonshemmedes 
historie oss med styrke om at ingen – aller minst 
helse- og sosialarbeidere og andre menneskehjelpe-
re – har frihet til å avvike fra eller avlyse menneske-
rettighetsprinsippene for andre mennesker.15 Den 
faglige og personlige fordringen som også er en stor 
utfordring, er å finne den beste måten å sette men-
neskerettighetene ut i livet på for dem man er satt 
til å hjelpe. Hvor lett det er å feile i virkeliggjøringen 
av et aktørbasert menneskesyn, som i bunn og grunn 
er det brukermedvirkning handler om, er redegjort 
for, inngående og vitenskapelig, av Roald Nygård 
(1935–), professor emeritus i pedagogikk ved Uni-
versitetet i Oslo, i boka Aktør eller brikke? – om 
menneskers selvforståelse.16 
 
Brukermedvirkningens røtter 
Brukermedvirkningen vokste altså frem med ut-
gangspunkt i to ulike verdisett. I den representeren-
de medvirkningen var nøkkelbegrepet medbestem-
melse, begrunnelsen demokrati og kravet forhand-
lingsrett. Den individuelle medvirkningen var forank-
ret i funksjonshemmedes rett til likestilling og delta-
kelse, og nøkkelbegrepet var individuell tilpasning, 
begrunnelsen relasjonell forståelse av funksjons-
hemning og kravet individuelle rettigheter. Verdig-
runnlaget hadde ikke, som enkelte har trodd, ut-
spring i markedsliberalisme og forbrukertenkningens 
valgfrihet. Verdimessig er dette brukermedvirk-
ningens røtter.   
 
Brukermedvirkningens tre begrunnelser 
Det finnes tre17 begrunnelser for brukermedvirkning: 

• Menneskerettighetene18  
• Utvidelse av demokratiet  
• Kvalitetssikring på tjenester19  

 
Til sammen utgjør dette brukermedvirkningens ver-
digrunnlag, med menneskerettighetene som forank-
ring for den individuelle medvirkningen, mens den 
representerende medvirkningen er begrunnet i de-

mokrati- og kvalitetshensyn. Begrunnelsene står ikke 
i et tilfeldig eller likestilt forhold til hverandre, men 
danner et verdihierarki med menneskerettighetene 
som det overordnede. Og mens menneskerettighe-
ter og demokrati er rettighetsbegrunnelser som gjør 
medvirkning til et mål og en verdi i seg selv, er hen-
synet til kvalitet en nyttebegrunnelse der medvirk-
ningen begrunnes ut fra sitt resultat og dermed gjør 
medvirkningen til et middel for å oppnå andre mål. 
 
Brukermedvirkningens begrunnelser kan også ses 
som uttrykk for ulike perspektiv: Mens den enkelte 
bruker og brukernes organisasjoner gjerne ser med-
virkningen som en rettighet, vil kanskje fagfolk og 
velferdsstaten og dens institusjoner heller vektlegge 
nytten. Hvilket perspektiv som til enhver tid er tone-
angivende og fremherskende, sier noe om på hvem 
sine premisser brukermedvirkningen faktisk skjer. 
 
Ved inngangen til det 21. århundre, etter 30 års 
kamp, var brukermedvirkningen knesatt som prin-
sipp i Norge, på både individ- og gruppenivå. Bru-
kermedvirkning hadde da gått fra å være omstridt til 
å bli omsvermet. Dagens utfordring er å operasjona-
lisere begrepet og integrere det i den daglige faglige 
praksis. Dette er ikke enkelt og fortjener full opp-
merksomhet. Ikke minst bør brukermedvirkning bli 
gjenstand for livlig erfaringsutveksling og tas inn som 
et sentralt tema i all fagutvikling. 
 

Hva er individuell brukermedvirkning? 
Nok sagt om brukermedvirkningens hvorfor. Og med 
det lar vi også den representerende brukermedvirk-
ningen ligge. I fortsettelsen skal jeg forsøke å trenge 
dypere inn i hva individuell brukermedvirkning er.  
 
Et spørsmål om innflytelse 
I forarbeidene til Rehabiliteringsmeldingen foreslo 
FFO at den individuelle brukermedvirkningen kan 
defineres som brukerens grad av innflytelse over 
situasjoner og prosesser, nærmere bestemt som:20  

• Brukerperspektiv: Å se saken fra brukerens side. 
Brukerens innflytelse er indirekte.  

• Brukerdialog: Å utvikle samtalen som samhand-
lings- og beslutningsform. Brukerens innflytelse er 
direkte, men begrenset.  

• Brukerstyring: Å gi brukeren beslutningskontroll. 
Brukerens innflytelse er direkte og bare begrenset 
av ansvar for egne handlinger og andres reaksjo-
ner på disse.  

 
Generelt bør man søke i retning av de medvirknings-
formene som gir brukeren størst mulig innflytelse. 
Hvorfor? Grunnen er at det å utvikle selvstendighet 
og aktiv sosial deltakelse – som definisjonen av funk-
sjonshemning stiller opp som avgjørende mål – er 
nøye forbundet med brukerens innflytelse på og 
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kontroll over prosessen underveis. I rehabilitering er 
det riktig å si: Uten brukermedvirkning, ingen rehabi-
litering. Uten den individuelle brukermedvirkningen 
er det rett og slett ikke mulig å finne frem til rehabi-
literingens mål og mening. 
 
Empowerment 
Er brukermedvirkning og empowerment det samme? 
Jeg tror svaret er både ja og nei. Opprinnelsen til 
empowerment-begrepet knyttes ofte til den ameri-
kanske borgerrettsbevegelsen, men også til kvinne-
bevegelsen, frigjøringsbevegelsene i den tredje ver-
den og til selvhjelpsorganisering.21 Et viktig teoretisk 
utgangspunkt har vært frigjøringspedagogikken til 
Paulo Freire (1921–1997).22 Det fins ingen alminnelig 
definisjon av empowerment som alle er overens om. 
Men begrepet har med overføring av makt å gjøre. 
Ordet ‘empowerment’ har også vist seg vanskelig å 
oversette; i Norge har myndiggjøring fått et visst 
gjennomslag. I mangel av en entydig definisjon, pe-
kes det på at empowerment blant annet er at: 

• Evnen til å treffe beslutninger forsterkes 
• Kontrollen over egen situasjon utvides 
• De umyndiges stemme forsterkes 
• Mennesker hjelpes til å gjenvinne makt 

 
Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver empo-
werment som en «forutsetning for helse» og «et 
proaktivt partnerskap og en pasient-selvhjelps-
strategi for å bedre helsen og livskvaliteten blant 
kronisk syke».23 

 
Til tross for likhetspunkter mener jeg det også er 
nyanseforskjeller mellom de to begrepene: 

1. Mens brukermedvirkning er et sammenhengen-
de kontinuum av ulike medvirkningsformer, fra 
de svakere til de sterkeste, er empowerment i 
større grad en dikotomi – et enten–eller (myn-
dig-umyndig). 

2. Mens brukermedvirkning er for alle, blir empo-
werment ofte knyttet til tiltak for funksjons-
hemmede med stor grad av selvbestemmelse, så 
som Independent Living-bevegelsen og ordning-
en med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

3. Mens brukermedvirkning ikke har noe generelt 
mål om at samhandlingen mellom bruker og fag-
person en dag skal opphøre, tror jeg dette nes-
ten ligger implisitt i empowerment-tenkningen. 

 
Jeg tror derfor at empowerment mest handler om 
brukerstyringsdimensjonen i brukermedvirkningen. 
 

Hvordan bli god på brukermedvirkning? 
Kompetanseutvikling 
Hvordan kan brukermedvirkningsbegrepet operasjo-

naliseres og integreres i faglig virksomhet? Hvordan 
blir man god på brukermedvirkning i praksis? Svaret 
handler om kompetanse. Og mer enn kunnskapsø-
king, som ofte blir det ensidige fokuset i kompetan-
seutvikling, gjelder dette dyktighet og skikkethet. I et 
bredt kompetansebegrep bygges kompetanse i en 
balansert og helhetlig runddans mellom holdninger, 
kunnskaper og ferdigheter. I brukermedvirkning tror 
jeg det er ferdighetene det skorter mest på. Og den 
som vil bli bedre, må øve: Uten øvelse blir utøvelse 
en prøvelse! 
 
Jeg tror man videreutvikler sine ferdigheter i indivi-
duell brukermedvirkning ved å fordype seg i følgen-
de seks temaer: 
 
1. Vilje og evne til å ta andres perspektiv 
Et minstekrav i individuell brukermedvirkning er vilje 
og evne til å ta andres perspektiv. Dette er det første 
temaet. Jeg mener at det å mestre perspektivtaking 
er en forutsetning for å kunne arbeide med enkelt-
brukere. Men, dessverre er det å ta andres perspek-
tiv noe mange fagutdannelser gir liten trening i og 
vier for lite oppmerksomhet. Bakgrunnen for at vilje 
og evne til perspektivendring er så viktig, er denne: 
 
Den amerikanske psykologen Jerome S. Bruner 
(1915–2016) antydet i 1990 i boka Acts of Meaning 
en sammenheng mellom verdier som former våre 
perspektiver som åpner opp for kunnskap som igjen 
påvirker verdiene osv.24 Føyer vi til holdninger (som 
jeg ser som operasjonaliserte verdier), erfaringer 
(både de direkte erfaringene man selv gjør og de 
indirekte man får fra andre) og følelser, blir dette en 
runddans som jeg har kalt verdisirkelen:25 Verdier 
former holdninger, og sammen påvirker de vårt valg 
av perspektiv. Perspektivet avgrenser i sin tur vår 
erfaringsverden som igjen er kilden til all vår kunn-
skapsbearbeidelse. Og alt sammen påvirker våre 
følelser – som sammen med kunnskapen (og det på 
måter vi ennå ikke helt forstår) igjen påvirker våre 
verdier osv.26 
 
Vil man skape endring i runddansen, er intet lettere 
enn å endre perspektiv. Vilje og evne til å ta andres 
perspektiv, er porten til nye erfaringer og kunnskaper 
– og dermed også en nøkkel til utvikling av ens egne 
verdier og holdninger.  
 
Perspektivendring kan også gjøre det lettere å priori-
tere og avveie mellom ulike interesser. Når man får 
ny kunnskap, skjer det alltid ut fra et gitt ståsted og 
et bestemt standpunkt. Jeg tror at all kunnskap er 
betinget av synsvinkelen. 
 
2. Utvikle dialogen og den gode samtalen 
Det andre temaet handler om det helt avgjørende: 
Hvordan møter vi hverandre, fagfolk og brukere? 
Dette handler om å utvikle dialogen og den gode 
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samtalen.  
 
Den jødisk-østerrikske teologen og filosofen Martin 
Buber (1878–1965) var en av det tjuende århundrets 
mest markante tenkere og sentral i utviklingen av 
dialogfilosofien. Bubers grunntese er at «I begynnel-
sen er Relasjonen». Det avgjørende for dialogen, 
mener Buber, er at man ikke behandler hverandre 
som objekt, men som partner. Ekte samtaler mellom 
mennesker innebærer å akseptere det som er anner-
ledes hos motparten. Ekte samtaler kjennetegnes av 
umiddelbarhet mellom deltakerne. Man må være 
åpen for nødvendigheten av å ikke dra seg unna. 
Deltakere i en ekte samtale må bidra med seg selv, 
uavkortet, uten derved å bli selvhevdende, for det er 
ødeleggende. Tillit er den ekte samtalens livsluft, 
sier Buber. Og, om noen av de tilstedeværende, av 
seg selv eller andre, oppfattes som ikke aktivt delta-
kende, er ektheten i samtalen øyeblikkelig truet.  
 
Det som kommer til uttrykk i dialogen, er det mel-
lommenneskelige. Og det mellommenneskelige, sier 
Buber, må ikke forveksles med verken det sosiale – 
som er fellesskap i erfaringer og reaksjoner, eller det 
psykiske – som er det som skjer inni i den enkelte. 
Det mellommenneskelige er det som bare kan gjen-
finnes i samspillet. Buber mener at det er tre ting 
som kan fremme det mellommenneskelige:  

1. Det at jeg lever livet ut fra den jeg er og ikke ut 
fra det inntrykk jeg vil skape eller blir forventet å 
gi.  

2.  Det at jeg alltid, på ny og på ny, forsøker å gjøre 
den andre umiddelbart nærværende for meg, slik 
han er med sine særtrekk og i sin helhet.  

3. Det at jeg i stedet for å påtvinge den andre mine 
egne ideer og holdninger, gjenkjenner og støtter 
det som spirer i ham og som han alt har lært å 
kjenne som sant og riktig.  

 
Buber sier at spørsmålet blir: Hva vil jeg med dialo-
gen – påtvinge eller frigjøre? Viljen til å påvirke 
hverandre må ikke bli en streben etter å endre den 
andre, å proppe han full av min «riktighet». I stedet 
må jeg ha tiltro til at hvis det som fremstår som rik-
tig for meg, er rett og sant, så vil det også kunne 
vokse og gro i den andre på en måte som er tilpasset 
ham. Kunsten er å frigjøre. Eller som Platon (ca. 
427–347 fvt.) sa det, og det sterkere og sterkere jo 
eldre han ble: «Lysten driver verket!» 
 
3. Beslutninger og styring til brukeren 
Det tredje temaet jeg mener bør vektlegges i utvik-
ling av brukermedvirkningskompetanse, gjelder bru-
kerens beslutningsmakt og styringsmulighet. Temaet 
handler om interesser og roller.  
 
Mange brukere opplever uenighet og konflikt i for-

hold til hjelpeapparatet. Årsaken kan være flere, 
men i bunnen ligger at relasjonen mellom bruker og 
hjelper i sitt vesen er asymmetrisk – makten i situa-
sjonen er ikke likelig fordelt mellom de to. Relasjo-
nen er et samarbeid under hjelperens dominans – 
hjelperen har noe brukeren trenger. Likevel er rela-
sjonen ikke uten gjensidighet – brukeren har erfa-
ringer som kan berike, utvikle og fornye både hjelpe-
ren og tjenesten.  
 
Siden målet i funksjonsfremmende arbeid – eller om 
man vil: rehabilitering – er å sette mennesker i stand 
til å bedre og bevare det best mulige funksjonsnivå27 
og å leve et mest mulig selvstendig og sosialt aktivt 
liv (jf. definisjonen av funksjonshemning), må også 
rehabiliteringsprosessen søke de medvirkningsfor-
mene som så mye som mulig styrker brukerens inn-
flytelse over eget liv.  
 
For meg innebærer dette at fagpersonen skal søke 
rådgiverens, veilederens og hjelperens rolle, mens 
brukerens oppgave er å utvikle seg i rollen som be-
slutningstaker. Jeg tenker at idealet er at fagperso-
nen klargjør mulighetsrommet, mens brukeren av-
klarer hvilken av mulighetene som er best for ham 
eller henne. Kanskje kan det sies det slik: Hvis du 
som fagperson tar ansvar for at vi sammen finner ut 
hva som er mulig, skal jeg som bruker ta ansvar for å 
finne ut hva jeg vil. Prosessmålet er å gjøre «på bru-
kernes premisser» virkelig.  
 
Som sagt, også brukere kan ta feil og treffe uheldige 
valg; å mene noe annet er dogmatisk. Spørsmålet er 
bare hvordan møter vi dette? Tenker vi som Benny 
Andersen (1929–), den danske dikter og komponist, 
når han fritt etter Søren Kierkegaard (1813–1855) 
sier:  

… det vigtigste i livet er valget. Det er underordnet, om 
du træffer det rigtige valg, det vil du opdage. Men du vil 
først opdage det, når du har truffet valget.28  

 
Eller som den irske forfatteren George Moore 
(1852–1933) sa det:  

Det finnes alltid en riktig og en gal handlemåte, og den 
gale forekommer oss nesten alltid å være den mest for-
nuftige.29  

 
4. Unngå å fremme lært hjelpeløshet 
Det hender at mennesker ikke vil medvirke. Én grunn 
kan være lært hjelpeløshet – vårt fjerde tema og 
først oppdaget i 1967 av professor i psykologi, Mar-
tin Seligman (1942–).  
 
Alle som arbeider med mennesker, må kjenne til 
lært hjelpeløshet og vite at dette er overbevisningen 
om at handling er nytteløst. Slike overbevisninger 
tilegner vi oss når:  

• Andre tar over og gjør tingene for oss  
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• Vi tvinges til å gjøre ting vi ikke kan  
• Vi mangler oversikt og kontroll over situasjo-

nen  
 
I tillegg må man vite:  

• At lært hjelpeløshet kanskje er den alvorligste 
hindring for brukermedvirkning.  

• At hjelpeløshet kan læres meget fort; ofte skal det 
ikke mer enn noen få negative erfaringer til.  

• At det å hindre eller frata individet kontroll over 
de nære ting, kan påføre målbare skader på indi-
videts psykisk og fysisk helse.  

• At lært hjelpeløshet ikke kan unngås ved god vilje 
alene – viljen til å gjøre det beste for brukeren kan 
gjøre hjelperen for initiativrik og «hjelpsom» (se 
hjelpens paradoks) slik at den som skal hjelpes for-
trenges «fra fører- til passasjersetet».  

 
5. Styrk mestringsevnen 
Det motsatte av lært hjelpeløshet er mestring. Hil-
chen Sommerschild (1926–), professor emerita i 
barnepsykiatri ved Universitetet i Oslo, definerer 
mestringsbegrepet slik: 

Mestring handler om å kunne møte livets utfordringer 
med motstandskraft.30 

 
Dette mestringsbegrepet står i skarp motsetning til 
mer tabloide fremstillinger som knytter mestring til 
det å bli best, til en vrangforestilling om at mestring-
ens mål er det vellykkede.  
 
Menneskets evne til å møte livets utfordringer med 
motsandskraft springer ut av dets opplevelse av og 
forståelse av egenverd. Egenverdet formes av vår 
tilhørighet og kompetanse. Med dette utgangspunk-
tet utviklet Sommerschild en modell for mestringens 
vilkår: 

• Tilhørighet handler om å ha minst én nær fortro-
lig, om å oppleve den forutsigbarhet, bekreftelse 
og tilhørighet som bare en familie kan gi, og om å 
ha et nettverk som gir sosial støtte og fellesskap i 
verdier. 

• Kompetanse handler om å erfare at man kan noe, 
om å være til nytte, om å få og ta ansvar, om å ut-
folde nestekjærlighet og om å møte og mestre 
motgang. 

 
Om vi i møtet med brukeren klarer å huske dette 
ene – at mestring er å styrke de sterke sidene – vil 
mye være oppnådd, sier Sommerschild. 
 
En viktig referanse for Sommerschild er salutogene-
se – et begrep og en teori om hva som gir god helse, 
utviklet av den israelske sosiologen Aaron Antonov-
sky (1923–1994).31 Utgangspunktet var studier av 

jødiske kvinner som hadde vært i konsentrasjonsleir 
under andre verdenskrig og en iakttakelse av at no-
en mestrer mer stress enn andre og holder seg friske 
tross motgang. Forskjellen i sårbarhet ble forklart 
med forskjeller i grunnholdning – «sense of cohe-
rence». Antonovsky mente at en slik opplevelse av 
sammenheng i livet består av tre komponenter:32 

• Forståelighet – troen på at ting skjer i ordnede og 
forutsigbare former og i rimelig grad lar seg forstå 
og forutse. 

• Håndterbarhet – troen på at man har ferdigheter 
og forutsetninger, støtte og hjelp og de nødvendi-
ge ressurser til å mestre tingene og at det er mulig 
å ha kontroll over livet. 

• Meningsfullhet – troen på at livet kan være inter-
essant, tilfredsstillende og bryet verdt – og, sier 
Antonovsky, meningsfullhet er det viktigste.  

 
Kunnskapen om sense of coherence gjør det mulig å 
forstå hvorfor mestring og lært hjelpeløshet er som 
ild og vann, og hvorfor de er to, men helt motsatte 
sider av samme sak. 
 
6. Unngå hjelpens paradoks 
I boka «De funksjonshemmete» (en tilsiktet stigmati-
serende tittel) som var noe av det siste han skrev, sa 
Yngvar Løchen (1931–1998), professor i sosiologi ved 
Universitetet i Tromsø: 

… Det merkelige paradoks er at mens hjelperne opplever 
sin hjelp som levert ut fra de beste hensikter, er det ofte 
slik at mottakeren av hjelpen faktisk opplever denne som 
nedsettende, krenkende og utilstrekkelig. Hjelpens form 
oppleves egentlig like sterkt bestemt av hjelperens egne 
behov, arbeidstidsreguleringer og profesjonsinteresser 
som av mottakernes behov. Mottakerne kan rett og slett 
oppfatte omsorgen som beleiring, eller som en taktløs 
inngripen i deres private sfære. 

 Det ligger så å si i sakens natur at hjelpen må bli en 
avveining mellom giverens og mottakerens interesser. 
Hvor tyngdepunktet skal ligge er det springende spørs-
målet.33 

 
Ved siden av lært hjelpeløshet er hjelpens paradoks 
kanskje den viktigste grunnen til at mennesker ikke 
medvirker, og dette er vårt sjette og siste tema i 
utvikling av brukermedvirkningskompetanse. 
 
Slik jeg ser det, kan hjelpens paradoks oppstå av 
mange grunner. Selv peker Løchen på tvetydigheten 
og ambivalensen i forholdet mellom giver og motta-
ker: Funksjonshemmede må hele tiden balansere 
mellom krav og tilpasning, mellom konflikt og sam-
arbeid, mellom takknemlighet og opposisjon, mel-
lom det å bli med i systemet og det å kritisere det. 
En annen forklaring er asymmetrien i relasjonen 
mellom bruker og hjelper – maktubalansen og det at 
hjelperen har noe brukeren trenger. En tredje forkla-
ring kan springe ut av det Hannah Arendt (1906–
1975), tysk-amerikansk filosof, statsviter og sosiolog, 
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kalte «trespasses» – dagligdagse brudd på livets 
harmoni og revner i de menneskelige relasjoner som 
kan oppstå hvis man går inn på andres enemerker 
uten tillatelse. Overtredelser som kan bli til krenkel-
ser og overgrep – og hva som er utilbørlig, varierer 
meget fra person til person. En fjerde forklaring kan 
være opplevelsen av å ikke bli sett, en følelse av å 
være usynlig som menneske – hjelperen er mer opp-
tatt av tjenesten enn personen som mottar den.  
 
Å innse at hjelp gitt i de beste hensikter kan opple-
ves som nedsettende, krenkende og utilstrekkelig, 
kan være vanskelig og opprivende. Men tydeligere 
enn noe viser dette at holdninger alene ikke gir bru-
kermedvirkningskompetanse; like påkrevet er kunn-
skap og ferdigheter. Det å lære seg hvordan man kan 
avdekke og, viktigere enda, unngå hjelpens para-
doks, er avgjørende for den som er engasjert i bru-
kermedvirkning.  
 

Sluttbemerkning 
En forelesning som denne, om retten til å medvirke i 
beslutninger som gjelder en selv – noe av det viktigs-
te i alle menneskers liv, vil liksom ingen ende ta. Det 
er så mange viktige momenter som trykker på: 

• Som det å utdype de viktige forskjellene og nyan-
sene mellom begrepene «pasient», «klient», «for-
bruker», «kunde» – og «bruker». 

• Eller som det å undersøke om det at Sommer-
schild vektlegger tilhørighet og kompetanse, mens 
Motiverende intervju (MI)-metodikken i tillegg be-
toner selvbestemmelse, gjenspeiler en vesensfor-
skjell mellom autonomi og de to andre vilkårene 
for mestring, tilhørighet og kompetanse. .  

• Eller å fordype oss i samhandling og hvordan utvik-

le samhandlingskompetanse.  

• Eller å undersøke likepersonarbeidets muligheter – 
et potensial fagfolk ofte overser.  

• Eller å reflektere over det Jens Bjørneboe (1920–
1976) sa det i sin siste bok, Haiene:34 

Et menneske eksisterer bare i forhold til andre mennes-
ker, og det finnes ingen virkelig uavhengighet. Alt man 
gjør overfor andre – også om man hjelper dem, er for-
pliktende og skaper skjebne. Man sitter i garnet. 

• Eller å drøfte hva den fordringen som den danske 
filosofen og teologen Knud Eilert Løgstrup (1905–
1981) stilte opp, innebærer for brukermedvirk-
ningen:35 

… å la den andre være herre i sin egen verden. … og gjøre 
sitt til at hans verden blir så rommelig som mulig. 

• Eller nødvendigheten av å undersøke forskjellene i 
menneskenes liv, for som Skandinavias fremste 
sosialantropolog, Fredrik Barth (1928–2016), på-
pekte:36  

Vi mennesker lever de mest mangfoldige liv. […] Fysisk og 
mentalt er vi mennesker omtrent likt utstyrt og like av-
hengige av hverandre; men innenfor våre forskjellige små 
fellesskap produserer vi ekstremt forskjellige liv. 

Hvert enkelt individ er underkastet et sett be-
grensninger og muligheter som virker bestem-
mende på deres handlingsvalg. 

 
Og slik kunne vi fortsette ... jeg slutter med bruker-
medvirkningens første bud, som rettesnor og hand-
lingsregel i møte med mennesker som lever med 
kronisk sykdom og funksjonshemning: 

Tenk relasjon, føl relasjon, vær relasjon, bygg relasjon!37 
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