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Prioriteringspyramiden 

Lav prioritet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy prioritet 



Ledelse utøves mellom «barken 

og veden» 

• Lovbestemte og faglige behov og krav 

vil alltid…. 

 

• …overstige tildelte budsjetter  



Lojalitet mot budsjett er en 

demokratisk plikt 

• Skal en kreve mer må en vite at de 

prosessene en styrer er optimale 

 

– Kontinuerlig kvalitetsforbedring 

– Innovasjon 

 

Men vi har også en annen plikt 

       - Plikten til å bli hørt 



NOU 2001: 22 

Fra bruker til borger 

 3.2.2 Menneskeverdet og krenkelser 
Som nevnt anser menneskerettighetserklæringen alle mennesker 
som unike og med iboende verd. I erklæringen innledes de ulike 
artiklene med ordet «Enhver (har . . .)». Dette understreker at 
menneskeverdet tilkjennes alle enkeltmennesker og at 
menneskerettighetene er uløselig forbundet med hverandre. At 
menneskeverdet er iboende innebærer at det ikke er begrunnet 
utenfra, det er ikke tildelt av ytre politiske krefter og det er heller ikke 
begrunnet religiøst. Dette er grensesprengende i den forstand at det 
fratar enhver maktinstans, politisk eller geistlig, retten til å 
relativisere menneskeverdet. Det kan ikke være gjenstand for 
ulikebehandling, kan ikke graderes, rangeres eller krenkes. Samtidig 
åpner det for at alle kan bygge sin forståelse av menneskeverdet på 
sitt livssyn, enten det er religiøst eller verdslig. 

 



Tema menneskeverd 

Marte Wexelsen Goksøyr i Stortingets vandrehall 



Hva er de samfunnsmessige 

rammene for tjenesten? 

• En kultur preget av toleranse og 

humanisme?  

 eller  

• Et sorteringssamfunn som privatiserer 

moral og etikk og som ikke tolererer 

annerledeshet? 

 

 



Vi trenger et paradigmeskifte i 

synet på hva som skaper 

menneskeverdet 

• Menneskeverdet er noe iboende og 

ukrenkelig som er forbundet med det å 

være menneske 

 

• Mennesket har en iboende og 

ukrenkelig verdi som realiseres av 

samfunnet gjennom vedkommendes 

eksistens 

 



Hvilke konsekvens har det for 

helsevesenet? 

• Vi må se alle mennesker som en 

ressurs og ikke en belastning  

• Denne ressursen skal realiseres 

gjennom måten vi samhandler med 

pasientene 

 

 



Kort oppsummert 

• Fra be –handling til sam-handling 

 

• Fra u-myndiggjort til be-myndiget 



Verdiskapning er alt for snevert 

definert? 

• Bør defineres bredere enn i dag 

– En hjelpeløs pasient lærer oss behovet for et 

samfunn med omsorg og empati 

– Den som utøver omsorg  

– Den som bygger  

– Den som skaper opplevelser 

• Penger er et dårlig mål på verdiskapning 



Det er altså betydelig verdiskapning i 

å møte «Maslows behov» 



Hvor skal vi legge lista for 

livskvalitet? 



Visualisering av helhetlige forløp 

 

”Den gode 
dagen” 

Pasientforløp 



De ulike ansvarsområdene: 

 

”Den 
gode 
dagen” 

Pasientforløp 

Den kommunale sfære: 

Bolig 

Sosialt nettverk 

Meningsfylt aktivitet 

Forebygging 

Rehabilitering 

Habilitering  

Oppfølgning 

 

 

Sykehussfæren: 

Diagnostisering 

Behandling 

Spesialisert rehabilitering  

Habilitering 

Oppfølgning 

 

Allmennlegen: 

Observasjon 

Symptomavklaring 

Forebygging 

Diagnostisering 



Vår jobb er å stabilisere 

variasjonen innenfor 

rammene av den gode dagen 

Gode dager 

Dårlige dager 



Kan teknologien være en nøkkel i  
å realisere høy livskvalitet? Kognitiv 

kap. 
 
Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lav 
 
Fysisk 
Kapasitet   Lav          Normal 

Maksimal effekt av 
teknologi 



Johann Carl Friedrich Gauss 1777–1855,  
tysk matematiker  
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