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Hva er verdighet..

… og hvilken plass har 

verdigheten – i våre møter med 

hjelpetrengende eldre 

mennesker?
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Verdighet – et begrep som brukes av mennesker i ulike sammenhenger

- et begrep som brukes i økende grad

- av menneskers i deres dagligtale

- av pasienter og pårørende

- av media, journalister

- av helsepersonell

- av politikere

- andre



• Verdighet: «Det er under min verdighet……»

• Uverdig: «Det er så uverdig og nedverdigende at mor måtte ligge på badet…

• Kritikkverdig: «Måten dette ble gjort på er kritikkverdig»

• Prisverdig: «Hun står virkelig på – ja, det er virkelig prisverdig, altså…»

• Verdig: «Min mor fikk heldigvis en verdig avslutning på livet»

• Fullverdig: «Jeg har fått demens, men håper å få et fullverdig liv»

• Troverdig: «Jeg har sånn tillit til henne. Hun er så troverdig – en flott sykepleier»

• Likeverdig: «Skal vi ha et samfunn hvor gamle mennesker ikke anses 

som likeverdige?» 

• Menneskeverd: «Vi må ta vare på menneskeverdet»
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Verdighet –

Noe vi mennesker har?

- noe som er medfødt?

- noe vi får tildelt?

- noe vi opparbeider oss?

- noe vi lærer oss?

- noe alle mennesker har like 

mye av, eller?

- finnes den egentlig?

https://forskning.no/content/kan-lukte-eldre-mennesker
https://forskning.no/content/kan-lukte-eldre-mennesker


Hva med deg?

Har du verdighet?
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Hva er verdighet, for deg?

… hva bidrar til å bevare din verdighet?

… hva bidrar til å krenke din verdighet?

Kan vi bruke oss selv

som kilde til ny innsikt? 

…som kilde til å se og 

forstå andre menneskers

verdighet?
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Verdighet

Begrepets etymologiske betydning              

«Dignitus, dignus» (lat):

«Likeverdighet, troverdighet»
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Verdighetsbegrepet har stor betydning

innenfor helse- og omsorgskonteksten. 

Det er et komplekst begrep, og utvikling

av kunnskap om hva verdighet er – og 

hva som bidrar til å bevare verdigheten

til mennesker med sviktende helse – er

derfor viktig.  

(Gallagher, Li, Wainwright, Rees Jones & Lee, 2008; Gallagher, 2011)
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Verdighet – økt oppmerksomhet etter 2. verdenskrig

• FN (1948): Declaration of Human Rights

Menneskerettighetserklæringen slår fast at alle mennesker har en

iboende verdighet

Innledning

Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og 

uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten 

er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,…
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• World Medical Association (1948) Declaration of Geneva

Legers praksis skal være forankret i “conscience and dignity”…

• International Council of Nurses (1953/2012): Code of Ethics

«Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte 

menneskets liv og iboende verdighet»

• WHO (1994): Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in 

Europe 

Om verdighet knyttet til pasientrettigheter og etikk i helsesektoren
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Helse – og omsorgsdepartementet (1999) Helselovgivningens formål:

• Pasient- og brukerrettighetsloven

«Ivareta respekten for den enkelte 

pasients og brukers liv, integritet og  

menneskeverd»

• Den kommunal helse- og 

omsorgstjenesteloven

«Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges 

med respekt for den enkeltes    

integritet og verdighet»



Forskrift om en verdig eldreomsorg (2010): «Verdighetsgarantien»

Alle eldre skal:

• ha en riktig og forsvarlig boform ut 
fra den enkeltes behov og tilstand

• ha et variert og tilstrekkelig 
kosthold og tilpasset hjelp ved 
måltider

• ha et mest mulig normalt liv, med 
normal døgnrytme og adgang til å 
komme ut, samt nødvendig hjelp til 
personlig hygiene

• kunne bevare/øke sin mulighet til 
å fungere i hverdagen, herunder 
få habilitering og rehabilitering

• ha faglig forsvarlig oppfølging av 
lege og annet relevant personell, 
som sikrer kontinuitet i 
behandlingen

• ha tilbud om eksistensielle 
samtaler

• tilbys enerom (på 
helseinstitusjon) 

• ha lindrende behandling 
og en verdig død
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https://sykepleien.no/en/node/54648
https://sykepleien.no/en/node/54648
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Verdighetens to hoveddimensjoner

Den iboende verdigheten vs. Den foranderlige verdigheten

• Verdighet som iboende 

kvalitet i hvert menneske

• Alle mennesker har 

egenverd og likeverd, i 

kraft av å være 

menneske

• Ukrenkelig

• Uforanderlig

• Begrunnelse: filosofisk, 

religiøs, verdslig     

• Verdighet som opplevelse

• Alle mennesker erfarer 

verdighet ut fra sitt 

personlige ståsted

• Krenkbar

• Påvirkelig / foranderlig

• Krenkes eller fremmes i 

dagliglivets samhandling 

mellom mennesker 
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Katie Eriksson

Theory of Caritative Caring
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Absolutt verdighet  vs.   Relativ verdighet 
(Eriksson 1996, 1998; Edlund 2002, Edlund et al. 2013)

• Kristen-humanistisk 

menneskesyn

• Iboende verdighet, 

uforanderlig, 

menneskets hellighet

• Omsorgen: å tjene 

andre, nestekjærlighet, 

barmhjertighet

• Bekrefte den andres 

absolutte verdighet og 

verdi som menneske

• Foranderlig verdighet, 

påvirkes i sosiale relasjoner

• Andre personers 

holdninger og handlinger 

vil bevare eller krenke 

menneskets opplevelse av 

verdighet i hverdagen

• Å krenke et annet 

menneskes verdighet 

innebærer å krenke sin 

egen verdighet
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Absolutt verdighet  vs. Relativ verdighet 
(Eriksson 1996, 1998; Edlund 2002, Edlund et al. 2013)

• Tre former for lidelse:

1. Livslidelse

2. Sykdomslidelse

3.    Pleielidelse

Den mest vanlige 

formen for krenkelse av 

pasienters verdighet 

Hva om vi anerkjenner 

menneskets iboende og 

absolutte verdighet?

( jfr. Menneskerettig-

hetserklæringen, og Eriksson)

Vil dette få følger for 

hvordan vi handler?

?

?
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A Taxonomy of Dignity

Nora Jacobson
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Menneskelig verdighet vs. Sosial verdighet 
(Jacobson 2007, 2009)

• Medisinsk-sosiologisk perspektiv

• Humanistisk menneskesyn

• Alle mennesker har en iboende 

verdighet – en kvalitet og verdi i 

kraft av å være menneske

• Menneskets iboende verdighet er 

uforanderlig, ukrenkelig, kan 

ikke tas fra et menneske

• Sosial verdighet er foranderlig. 

Kan fremmes, men også krenkes, 

i samspillet mellom mennesker

• To former:                    

«Dignity-of-self»:

Opplevelse; av selvrespekt, 

følelse av egenverd

«Dignity-in-relation»:  

Om hvordan personens 

opplevelse av «Dignity-of-

self» påvirkes i samvær

med andre       
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Hva krenker sosial verdighet? 
(Jacobson 2009)

• Å oppleve andre menneskers:

- Forakt, avsky 

- Diskriminering

- Invasjon av grenser, ydmykelser

- Å bli fratatt myndighet, mangle rettigheter 

og mulighet til hjelp

- Uhøflighet, nedvurderende holdning, 

nedsettende omtale, krenkende atferd
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Hva krenker sosial verdighet? 
(Jacobson 2009)

• Å oppleve andre 

menneskers:

- Likegyldighet,         

ignorering,         

forsømmelse 

- Objektivering, 

tingliggjøring 

• Å oppleve egen:

- Begrensning,

tilkortkommenhet, 

avhengighet

Hva om vi anerkjenner 

menneskelig 

verdighet?

( jfr. Menneskerettig-

hetserklæringen, og 

Eriksson)

Ville dette få følger for 

hvordan du handler?

Menneskelig verdighet 

?

?



Krenkelse av verdighet 

oppstår oftere i relasjoner 

hvor den ene er sårbar – og 

den andre har antipati 

(Jacobson, 2009)
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Hva fremmer sosial verdighet? 
(Jacobson 2007, 2009)

• Å oppleve at en:

- Er ren, pen, velstelt

- Er deltaker, og bidrar

- Ha mål, oppnå mål (mål   

og mening i tilværelsen)   -

- Kan oppleve å være      

uavhengig, autonom

- Kan oppleve kontroll

- Gode opplevelser i 

hverdagen 

- Kan «være seg selv» 

- For noen: ha en tro      
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Hva fremmer sosial verdighet? 
(Jacobson 2007, 2009)

• Å oppleve verdighetsbevarende omsorg 

gjennom andre menneskers:

- Kjærlighet – for den man er

- Høflighet

- Ekte interesse – vilje til å se-, høre-, forstå en

- Medvirkning i avgjørelser som angår ens liv

- Å være troverdig i andres øyne 

- Kjærlighet – og akseptasjon for den man er

- Anerkjennelse og bekreftelse som menneske
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Opplevelse av

verdighet er viktig for 

menneskers livskvalitet

(Manthorpe et al., 2010)
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Verdighetsbevarende omsorg 

– er forankret i et menneskesyn – som 

anerkjenner at hvert enkelt menneske, i kraft av 

å være menneske, har en iboende verdighet 

(verdighet, som noe som hører mennesket til), 

og samtidig – anerkjenner at hvert enkelt 

menneske har behov for å oppleve verdighet i 

sin hverdag (verdighet som opplevelse). Dette 

innebærer humanistiske, etiske, faglige, 

juridiske og politiske fordringer i alle former for 

mellommenneskelig samhandling. 

(Oscar Tranvåg, 2018) 



Dine handlinger i møte med et menneske  

farges av de holdninger du har overfor dette    

mennesket. Enten du er din holdning bevisst, 

eller den ligger der mer skjult for deg, så vil 

den komme til uttrykk gjennom dine 

handlinger. Din handling vil derfor aldri 

stå der alene – fordi din handling og din 

holdning – er en og samme sak.

(Oscar Tranvåg, 2018)

Om verdighetsbevarende holdninger og handlinger 
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Takk for oppmerksomheten, og lykke til videre i ditt viktige arbeid! 


