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 Hvem forstår jeg meg selv å være
◦ Som profesjonell?
◦ Som person?

 Hva er forholdet mellom rolleforståelse og 
selvforståelse?
◦ Profesjonelle verdier vs personlige verdier
◦ Åpne og skjulte verdier

 Hvem er den andre?
◦ Hva er det de trenger/ønsker? Kan de få det?

 Noen rolle-/selvforståelser og forståelser av den andre 
øker faren for krenkelser, maktmisbruk og/el 
omsorgssvikt



 Hovedspørsmål:
◦ Hvilke muligheter for hhv å skade og hjelpe følger av 

profesjonsrollen?

 Den uønskede arven fra helseprofesjonene:
◦ Aktive intervensjoner som følge av paternalisme og disiplinering

 Historien med profesjonell maktmisbruk har ført til noen 

mottrekk:
◦ Styrkede juridiske rettigheter og plikter

 Respekten for den andres autonomi og integritet

◦ Styrket profesjonsetikk med vekt på distanse og nøytralitet 

 Den profesjonelles abstinens – «non-directiveness»

 Skillet mellom det profesjonelle og personlige/private



«En samtale som kan skape endring, 

forutsetter en endring av en tradisjonell, 

men etter hvert avlegs profesjonsrolle, 

som går ut på at hjelperen skal være 

objektiv observatør, vise følelsesmessig 

nøytralitet, være upartisk, empirisk og 

rasjonell, gi lite av seg selv»
John Nessa (2003): Medisin og eksistens



 Samfunnets/virksomhetens oppdrag/mandat

 Den profesjonelle representerer en institusjon el virksomhet

 Hvilket formål skal rollen oppfylle? 

 Relasjonen til den andre/det menneskelige møtet

 Faren for å trå feil

 Muligheten til å bidra positivt

 Profesjonsetikken må forankres både i det eksterne 

mandatet og den opplevde appellen fra den konkrete 

andre

 Kan oppstå en «mismatch»



 Men: 
◦ Hvilket «selv» er det som bestemmer?

 Hvordan formes identitet og verdier?

◦ Hvordan foretar vi våre valg?

◦ Hvordan påføres skam?

◦ Hvordan kan vi bli fri fra skam?

 Andres respons har avgjørende betydning: 
◦ Vi er «medforfattere» til hverandres livshistorie og selvforståelse



 Vi er vår livshistorie

 En livshistorie:  

En selektert personlig historie (individuelle, kroppslige 

opplevelser) + fortolkningen av denne historien

 Hva påvirker seleksjonen?

◦ Betydningsfulle opplevelser/hendelser

 Emosjonelt ladede

 Akseptert og fortolket som betydningsfulle av nære andre/kulturen



 Forskjellige samfunn og (sub)kulturer gir forskjellige 
fortolkninger av hendelser og kroppslige opplevelser

◦ Hvilke dominerende fortellinger/forestillinger om det gode, 
moralsk anerkjente og ønskelige liv fins tilgjengelig i vår(e) 
kultur(er)?

◦ Både det som skjer mennesker (fysisk/relasjonelt), og 
fortolkningen av det som skjer, kan skape problemer for folk

 Hvis sykdom og livsførsel gjør at mennesker bryter med kulturens 
idealer, kan de slite med skam i tillegg til byrdene ved det som skjer 
dem

 Personlig identitet:
 En forhandling mellom kroppslige opplevelser og kulturelle 

fortolkninger/fortellinger

 En forhandling mellom egen og andres forståelse av en selv



 Medforfatterskap er f.o.f. et allment fenomen

◦ Ingen er suveren forfatter til egen livsfortelling

◦ Utvikling av en livsfortelling forutsetter aksept for det som fortelles, 
fra nære andre og kulturen

◦ Andres respons har betydning for hvilken rolle enkeltfortellinger 
tillates å spille

 Med medforfatterskap følger makt

◦ Øker i takt med graden av avhengighet, underlegenhet og utsatthet 
hos den andre

◦ Profesjonelle kan konstruere fortellinger om den andre som fører til 
uønskede intervensjoner



 Vi hører/møter alltid en fortelling i utvalg

◦ Livsfortellinger/selvpresentasjoner er alltid et resultat av seleksjon 
og fortolkning

◦ Utvalg og presentasjonsform henger sammen med selvforståelse, 
forståelsen av de(n) andre og fortolkning av konteksten

◦ Det relasjonelle er styrende for innholdet

 Vi hører/møter alltid en ”virtuell” fortelling

◦ Ord/begreper kan gis ulikt innhold, «huller» fylles ut fra egen 
erfaring

◦ Vår egen livsfortelling kan begrense den andres mulighet til å 
presentere seg selv på egne premisser



 Mistro

 Vektforskyvning

 Manglende respons

 Invadering

 Fordømmelse/(moralsk) vurdering

 Ønske om å forbedre/forandre - belæring

 Fremmed(gjørende) fortolkning

 Begrensende fortolkninger (reduksjonisme/stereotypisering)

 Skjematisering/overkjøring

 Fortielse

 Manglende oppfølging



 Å bevitne og anerkjenne livsfortellinger

◦Integrering av negative hendelser

◦Medisin mot sosial og følelsesmessig isolasjon

◦Hjelp til å fastholde identitet og egenverd

 Sammen forfatte en fortsettelse 

◦ Hvordan foretar vi våre valg?

 Gjennom dialog

 Ut fra selvbilde og verdier,  emosjoner og relasjoner

 Ut fra tillit til andres kompetanse

«Det viktigste er ikke å finne ut hvilket problem et menneske har, men 
hvilket menneske som har problemet»



 Nyfortolkning av livsfortellingen

◦ Kan være viktig når 

 kritiske hendelser skaper et brudd i livsfortellingen

 den andres selvforståelse er destruktiv/dysfunksjonell

«When the mind is locked, relationship is the key» (D.B.Stern)

◦ ”Råmaterialet” ligger fast, men fortolkningen kan endres

 Avgjørende: ”En fornemmelse av muligheter”; nye perspektiver

◦ Startpunkt: Utforsking og anerkjennelse av den andres opplevelse

◦ Arbeid med ”vi-historienes” innflytelse på ”jeg-historien”

◦ Nyfortolkning kan aldri kompensere for behovet for ytre endringer



 Betydningen av dialog: «partners in thought»

◦ Monologisk dialog: utveksle på forhånd etablerte synspunkter 

◦ Dialogisk dialog («Åpne samtaler»): utvide, utvikle og endre egen 

forståelse og synspunkter gjennom gjensidig utforsking og 

utprøving

◦ Samtalens form kan være viktigere enn innholdet; 

overføringsverdi til håndtering av andre tema og utfordringer

◦ «Narrativ frihet»: Verden er åpen; en kan tenke, føle og oppleve 

annerledes



 Situasjonsforståelse og kontekst- og kultursensitivitet
◦ Ingen standardisert tilnærming er mulig

 Egenskaper og holdninger som:
◦ Et mest mulig åpent sinn, raushet

◦ Ekthet, nysgjerrighet og interesse

◦ Trygghet, mot og tåleevne

◦ Konsentrasjon

◦ Fleksibilitet

◦ Humor?

◦ Evne og vilje til å knytte bånd

◦ Bevissthet om egne grenser

◦ Åpenhet for egen endring



 Hovland, B.I. (2011) Narrativ etikk og profesjonelt 

hjelpearbeid. Gyldendal akademisk.



 Gut 19, har sex med andre 
gutar. Fekk påvist hiv på HFU 
for eit år sidan. Blei etter dette 
henvist til infeksjonsmedisinsk 
poliklinikk og fekk oppfølging 
derifrå. Blei raskt satt på 
medisiner. Har ikkje gitt uttrykk 
for behov for samtale eller 
oppfølging frå HFU, men kjem 
regelmessig innom for sjekk av 
andre seksuelt overførbare
infeksjonar og har det siste 
halvåret fått påvist klamydia i 
anus x 2 og mycoplasma i 
anus x 1. Har alle tre gongane
fått behandling og informasjon 
og gitt uttrykk for takksemd for 
god hjelp. 

 Jente 16 år kjem til klinikken 
og ynskjer graviditetstest. 
Dette er den fjerde testen på 
eit halvt år. Alle tidlegare
tester er negative. Ho bruker 
p-pillen Microgynon fast og 
har ingen biverknader av den 
og hugser alltid å ta den. 
Likevel blir ho ofte uroleg og 
redd for å skulle vere gravid. 
Det vert teke ein ny 
graviditetstest, innanfor 
rutinene når ein test skal tas 
(om menstruasjon er forsinka 
og/eller om det er meir enn tre 
veker sidan siste samleie utan 
kondom) Testen er negativ. 
Ho vert glad, letta og vil 
fortsetje på pillene sine, som 
før.


