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Fra pasientens fortelling til pasientens kropp og 
tilbake igjen. 

• Inntil 1700 tallet var det vanlig at pasienten 
korresponderte via brev med legen  

• Pasientens evne til å forklare problemer viktig 

• Etter hvert tok kroppsundersøkelsen og objektive 
funn over 

• Fra pasientsentrert medisin til evidens sentrert 
medisin 

• Pasientens helsetjeneste som politisk mål 

• Pasientens fortelling får fornyet betydning? 

• Fra legejournal til pasientjournal   
 



• Døgn 1 har gjennom 10 år samarbeidet med 
pasientene om kvalitetsutvikling 

• 2008 – 2009  Brukerstyrte innleggelser  

• Pasientdeltakelse i utformingen av tilbudet et 
suksesskriterium 

• Påvirker personalets holdninger: 
• «Før skulle jeg være profesjonell, gi noe og være flink. Nå er det 

mer en likeverdig samtale og en dialog som brukene klarer best. 
Jeg er bare en respons på det de bestiller, en liten respons. Det er 
de selv som spiller hovedrollen. Det er brukerne som vet hva de 
trenger og trekker inn samtaler, turer og aktiviteter etter behov». 

 

 

 

Ideen om egendokumentasjon vokser frem. 



Prosjektet - Pasientmedvirkning, samhandling og 
egendokumentasjon. 

• En bruker av tilbudet deltar i prosjektet som 
erfaringsformidler  

• Pilotgruppe brukerstyrte innleggelser  

• Åpen tekst i notatene, ingen føring for innhold 

• Samarbeid med NST 

• Utfordrende teknologisk og juridisk 

• Internettbasert løsning 

• Rutiner for samhandling om notatene 

• Helsepersonell må også skrive sine notater 

 

 

 



Hva har vi lært så langt? 

• På det meste 17 deltakere  

• Over 100 notater skrevet mellom 2013 - 2015 

• Noen skriver mye, andre lite 

• Helsepersonellet oppfordrer til å skrive 

• Notatene tas med i epikriser 

• Helsepersonellet opplever å få bedre forståelse for 
pasientens utfordringer 

• Noen pasienter sier det er bevisstgjørende å skrive 
egne notater 

 



Pasient perspektiv eller behandler/ sykepleier 
perspektiv?  

• Behandler – et utenfra perspektiv m fokus på 
symptomer  

• Pasienten – et innefra perspektiv, opptatt av å finne 
forståelse og mening 

• «Drøm i våken tilstand» 

• Det de er opptatt av er ikke helsepersonellet opptatt 
av  

• En opplevelse av å bli alene med sin fortelling 

 

 



• Mål i opptrappingsplan for psykisk helse:  
• «At brukere og pårørende har reell innflytelse på utformingen av 

tjenestene både på individuelt nivå og på systemnivå. Brukeres 
erfaringer med og forståelse av psykiske lidelser er en del av den faglige 
forståelsen av psykiske lidelser og gjenspeiles i anbefalinger av tiltak/ 
behandlingsveiledere» (Helsedirektoratet, 2006, s. 14) 

• Motsetningsforhold mellom det planen skal 
fremme og den rådende biomedisinske modell.  

• «Det sentrale poenget her er å minne om at erfaring alltid er fortolket; 
at ethvert menneske er et meningsskapende vesen som fortolker ut fra 
sine forutsetninger. Utfordringen for forskningen er å kunne fange dette 
aktørperspektivet, men samtidig bringe subjektets fortelling inn i en 
allmenn gyldiggjøringsprosess.» (Ekeland 2011, Ny kunnskap – ny 
praksis, et nytt psykisk helsevern)  

Brukermedvirkning på individ og system nivå  
 



Kan egendokumentasjon bidra til ny kunnskap?  

• Bærer pasientenes perspektiv med seg kunnskap 
som bare vil komme frem når fagekspertisen setter 
sin forforståelse i bakgrunnen? 

• Å lese pasientenes tekst er for helsepersonellet en 
bevisstgjørende prosess. 

• Det vil hjelpe både helsepersonellet og pasientene 
til en bedre tilpassing av hjelpen som tilbys.  

• Tilbudet blir nå utvidet til nye pasientgrupper.  



 

Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling 

 

For mer informasjon og referanser: 
Dora Schmidt Stendal «Kan pasientenes egne notater i journalen 
bidra til å fremme pasientperspektivet i behandlingen?» 
Artikkel i Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid nr. 3 2016.  
Tilgjengelig på https://www.idunn.no/ 
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