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Personorientert 
helsearbeid

Professor Helle K Falkenberg

Optiker 

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

USN Kongsberg

Helse for alle – pasientens
helsetjeneste

“Folk har en rett og en plikt
til å delta individuelt og 
felles i planlegging og 
implementering av egen
helsetjeneste”

WHO Declaration of Alma Ata, 1978

Helse- og omsorgsdepartementet, 2015 

Globale helseutfordringer 

• Økende aldrende befolkning

• Økende andel med kroniske og/eller 
sammensatte helseproblemer

• Fragmenterte og ukoordinerte 
helsetjenester 

• Rask digital, teknologisk og medisinsk 
utvikling

• Ulikheter i helse

Øyet og synet utvikler seg 
hele livet

R Baraas

Integrert personorientert helsevesen (WHO, 2015;2017) 
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Integrert personorientert helsevesen  (WHO, 2017) 

Lik tilgang til 
relevante gode 

helsetjenester, når 
og hvor det trengs 

(likhet)

Trygge, effektive 
helsetjenester til 

rett tid, og som er av 
høyeste mulige 

standard (kvalitet)

Koordinerte tjenester 
rundt personens behov, 
med respekt for deres 
verdier og som tillater 
samvalg (deltagelse) 

Kostnadseffektive tjenester med 
balanse mellom 

helsefremmende, forebyggende 
og bruk av helsetjenester uten 

repetisjon eller sløsing av 
ressurser (bærekraftig)

Kapasiteten i helsevesenet, 
institusjoner og befolkningen 

må styrkes for å være forberedt 
for og kunne effektivt 
respondere til kriser i 
folkehelsen (robust)

Nolte, Merkur & Anell, 2020

Robust helsevesen i krise

“Et godt rustet samfunn… men 
som imidlertidig ikke kunne
lykkes uten oppslutning fra
befolkningen” 

“Ingen beslutning om meg, 
tas uten meg”

«Helsekompetanse er personers evne til å 
forstå, vurdere og anvende helseinformasjon 
for å kunne treffe kunnskapsbaserte 
beslutninger relatert til egen helse. Det 
gjelder både beslutninger knyttet til 
livsstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, 
egenmestring av sykdom og bruk av helse- og 
omsorgstjenesten.»

“Ingen beslutning om meg, 
tas uten meg”

• Lik verdi for alle

• Alle personer er forskjellige

• Hva er viktig for deg? 

• Ekspert på eget liv -hele livet

• Bygge innsikt og evne til å delta aktivt i 
samvalg

• Ta kloke valg

Et slag for syn – KROSS 

«Og det – hadde… resultatet 
av mitt slag vært at jeg 
hadde fått trøbbel med bein, 
arm eller et eller annet sånt 
noe, da hadde det vært 
oppfølging. Via sykehuset. 
Men syn har fallt helt bort» 

NorVIS
www.synogslagnett.no
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https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/455986/person-centred-health-systems.pdf
http://www.synogslagnett.no/
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Person-centredness in Healthcare Curricula 

Developing a Curriculum Framework for 

Person-centred Healthcare Practitioners

Personorientering i utdanning - USN

• PhD i personorientert helsearbeid

• Tverrfaglig mastergrad i 
synspedagogikk og synsrehabilitering

Takk for oppmerksomheten
Hva er viktig for deg? 

Spesiell takk til Torgeir Mathisen, Rigmor Baraas, Grethe Eilertsen og 
Irene Langeggen for god hjelp og innspill

Spørsmål?

helle.k.falkenberg@usn.no
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