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Debatt om praktisk yrkesteori i Nav-systemet
´Møteplassen for trygdemedisinsk fagetikk 26.10. 21: 
´Professor Steinar Krokstad: NAVs første prioritet bør 

være å anerkjenne og understøtte menneskers 
grunnleggende behov for å føle seg verdifulle og til 
å bidra med noe verdifullt. 

´Professor Arne Jordet: Behovet for anerkjennelse i tre 
dimensjoner: som rett (verdsettelse som likeverdig 
subjekt), som sosial verdsetting og som kjærlighet. 

´Altså: Anerkjennelse på ulike måter er nødvendig for 
oss mennesker. 

´Men ikke tilstrekkelig i NAV-systemet: for hva skal 
være innholdet i den fagligheten som skal utøves? 



Hva jeg vil snakke om

´ Tese
´Helsens mangfold, individuelt og sosialt
´Evne-/mulighetsbasert helsebegrep
´Kapabilitetstilnærmingen
´Kapabilitet og rettferdighet i helse i NAV-systemet
´En praktisk yrkesteori for trygdemedisin/velferdsfag
´Konklusjon



Min tese
´Kunnskap om positiv helse er en viktig ressurs, 

også medisinsk. 
´Ressursen tilsier at pasienter/brukere, som 

likeverdige personer, bør få muligheter til å 
utfolde egne evner i frihet og medbestemmelse 
også gjennom NAV-systemet.  



Konsensusrapporten 1994 som
trygdemedisinsk vendepunkt

´ Biomedisinsk sykdomsbegrep avvises som nødvendig 
vilkår for uførepensjon ved fibromyalgi.

´ Argumenterer for et relasjonelt og verdiladet 
sykdomsbegrep. Les mer i 
https://trygdemedisin.legeforeningen.no/

´ MEDISINSK ENIGHET: Ethvert sykdomsbegrep impliserer et 
helsebegrep. Helse er derfor en integrert del av 
medisinen. 
´Biomedisin: helse som normal fysiologisk funksjon. 

«Helse er fravær av sykdom». Helse i negativ forstand.
´SPØRSMÅL: Hvilket helsebegrep impliserer relasjonell/ 

verdiladet sykdom? Helse i positiv forstand. 

https://trygdemedisin.legeforeningen.no/


Hva er positiv helse?

´ Språklig etymologisk: av norrønt heilsa: «Legemlig (og psykisk) 
sunnhet og kraft, vigør» (Caprona: 1383). 

´ Med andre ord: «hell (i livet), hel» (Norsk akademis ordbok)»

´Helse og sykdom er vevd inn i hverandre. «Legen skal 
hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å 
bevare den» (Etiske regler, §1). «Helse er evne til å 
kunne tre inn i et godt og aksepterende forhold til det 
å være syk» (overs. fra tysk) (Giovanni Maio).

´ «Helse er et holistisk fenomen. Helse er vevd inn i alle 
sider av livet og samfunnet» (Fugelli P, Ingstad B 1995). 



WHOs helsebegrep  (1946)

´ Helse er en tilstand med fullstendig fysisk, psykisk og 
sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller lyte.  

´ Altså: helse som tilstand av velvære,
´eller av velferd, lykke, «det gode livet», livskvalitet? 

´ Men: Helse er en ressurs i hverdagslivet, og ikke livets mål 
(WHOs Ottawa charter for helsefremmende arbeid 
1986). 

´ Helse er altså ikke en tilstand, men en ressurs for å kunne 
nå egne livsmål og slik kanskje oppnå «det gode livet». 



Komplekst begrep om helsens mangfold
Individuelt Sosialt

Utenfra Aktivt liv i bevegelse og 
utforskning
Bruk av evner/muligheter til å 
oppnå viktige livsgoder
Delta i sosialt liv.

Folkehelse, dvs. et folk som gjennom 
livsløp har frihet og muligheter til å 
bruke evner for å realisere mål, i 
solidaritet, med tillit mellom 
myndighet/folk, og uten stor sosio-
økonomisk ulikhet.

Både individuelt og sosialt:  resiliens, myndiggjøring, styrking, livsmestring, 
kapabilitet – i utdanning, familie- og arbeidsliv og i annet sosialt liv.

Innenfra Oppleve sammenheng, balanse, 
nærvær, mestring, natur, 
vitalitet, kunne tilgi, kunne styre 
eget liv (autonomi)

Vel-fungerende sosiale relasjoner, 
fellesskap og sosial støtte

Økologisk Individuell tilpasning til 
miljømessige variasjoner

Økosystem- resiliens og tilpasning til 
miljømessige variasjoner

Globalt,
Plane-
tarisk

Én helse for 
mennesker/dyr/økosystemer
Velfungerende mat-systemer (EAT).



Ulikhet i helse – beskrivende og normativt

´ BESKRIVENDE: Health inequality = ulikhet i helse
´Sosial gradient for dødelighet og sykelighet

´Ulike livsløp avhengig av utdanning, yrke og inntekt 
´https://www.fhi.no/hn/ulikhet/

´ NORMATIVT: Health inequity = ikke likeverdig fordeling av 
ressurser og muligheter for helse, slik helse med rimelige 
midler kan oppnås. Michael Marmot 2015: 48. Urettferdighet!  
https://www.helsedirektoratet.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse

´ Likeverdighet for brukere i NAV-systemet er temaet videre! 

https://www.fhi.no/hn/ulikhet/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse


Siegrist: Normativ innsikt fra ulikhetsforskningen

´Psykiske behov for velvære/helse i vårt tids samfunn
´«består i å kunne                                                                                       

- bestemme selv og ha kontroll over egne 
handlinger,                                                                         
- utfolde egne evner,                                                                                                
- erfare fullgod sosial anerkjennelse                                                                              
og å være vevd inn i bærende sosiale relasjoner » 

´«Oppfyllelse av disse behovene er i stor grad 
avhengig av ens plass i den samfunnsmessige sjanse-
strukturen.»   
´Sosiolog Johannes Siegrist 2021: 14 



Marmot: Normativ innsikt fra ulikhetsforskningen 

´«Jeg argumenterer for at myndiggjøring – det å 
ha frihet, med Amartya Sen’s ord, til å leve livet 
slik du selv verdsetter – er grunnleggende for 
god helse. Spørsmålet er da hvordan samfunnet 
kan oppfylle de vilkårene som vil gjøre det mulig 
for folk å ta kontroll over deres egne liv, inkludert 
å fremme god helseatferd.» 
´Lege Michael Marmot 2015: 71



Fokus videre: Helse som evne/mulighet
´ På engelsk:  ability – dis-ability.  «There is an ability in 

every disability»
´ Evne: «iboende mulighet; kraft, - til å handle på en 

bestemt måte» (Norsk ordbok). Evne er noe som utøves. 
´ OBS: Kraft/styrke/makt
´ Lennart Nordenfelts terminologi: 

´Evner: indre ressurser
´Muligheter: ytre ressurser.
´Både evner og muligheter må være tilstede for at nye 

måter å være aktiv/handle på kan realiseres. Eksempel: 
utdanning! 



Evnebasert helsebegrep
Lennart Nordenfelt
(Fra HM Solli, Utposten, 6, 2021)



Evne/mulighetsbasert helseforståelse er
i NAV-systemet 

´ I NAV omtales helse oftest i termer av sykdom. 
´ Ikke snev av positiv helse  i skjema for legeerklæringer. 
´ Men NAV taler om arbeidsevne og – muligheter.
´ Faglig tale om arbeidsevne/mulighet, mestring.. «Uansett 

er ikke NAV i sin veiledningsmetodikk for samhandling 
med brukere basert på plikt, men myndiggjøring der 
personen utarbeider en aktivitetsplan basert på egne 
interesser og styrker» (Jon Fiske, TDnlf 2021)  

´ Evne/mulighetsbasert helseforståelse er velegnet i felles 
språk mellom NAV, helsetjenesten og samfunnet ellers.



Fra helse til likhet i helse
´ Helse i positiv forstand er  «innvevd i alt»
´ Den burde være likeveldig fordelt, for alle, men er i 

økende grad meget ulikt fordelt. 
´ Hvilket rettferdighetskriterium er det som best fremmer 

likhet i helse? 
´Velferd: »Ha det godt» - ganske subjektivt. 
´Økonomiske ressurser – bl.a. økonomisk trygghet 

´Kapabilitet. Sosial rettferdighet som: “en viss terskel av
evner/muligheter til helse for alle”. 



Mitt svar er kapabilitet: to sentrale forskere

Amartya Sen, filosof og velferds-
økonom med nobelpris 1998

Martha Nussbaum, filosof     
med holbergpris 2021



Kapabilitetstilnærmingen            
´Kapabilitet er det folk har evner eller muligheter til i 

frihet å være eller å gjøre i et samfunn. 
´Det vil si å kunne bestemme selv, velge og iverksette 

måter å fungere, være aktiv eller handle på. 
Selvbestemmelse, valg 

´ Evner/muligheter   Funksjoner, 
aktiviteter og

handlinger

´ For å oppnå a) mer frihet, b) egen vekst og utvikling, d) 
deltakelse i samfunnet ved arbeid og på andre måter og d) 
velvære

handlinger (som 



Autonomi som medbestemmelse                    
i NAV som i helsetjenesten

´ I helsetjenesten skal både pasientens og legens 
autonomi respekteres. 

´Pasienten har rett til medbestemmelse/ 
samvalg. 

´Analogt: bør ikke brukeren ha rett til 
medbestemmelse/samvalg også i NAV-
systemet?

´Men: NAV er fortsatt preget av paternalisme. 
´SPØRSMÅL: Hvilke muligheter for valg og 

medbestemmelse gis/kan gis i NAV-systemet? 



Kapabilitet i 
NAV-
systemet

´ Rettferdig likhet handler ikke kun om 
likebehandling, men også om likhet i 
mulighet til å få realisert sine evner. 

´ Viktig å lytte til hva brukeren selv kan si 
om sine ønsker og mål. Skifter fokus fra 
kun tiltak, til å handle om hva som har stor 
betydning for brukeren selv. 

´ Samtaler om »hvordan tenker du»? 
Sosiale forpliktelser/ vanskeligheter? Ytre 
eller indre kontroll? Selvtillit? Skam?  

´ Kapabilitet refererer til at folk gis mulighet 
og makt til å definere seg selv – bli mer 
selvbestemt. Eller velge å la det være –
anpasse seg. 



Praktisk yrkesteori i trygdemedisin/velferdsfag
´ Respekt og anerkjennelse av bruker/pasient som 

ansvarlig person. 
´ Rette interessen for hennes/hans egne ressurser som  

´a) erfaringer, evner, talenter, ferdigheter, dyktighet
´b) ønsker, motivasjoner og mål framover
´c) relevante sosiale relasjoner/forpliktelser – og 

rettsregler
´d) undersøke alternative muligheter som finnes
´e) beslutninger  - tas av personen selv. Styre eget liv.          

´OBS betydningen av stadig læring. Det tar tid å 
innarbeide nye kunnskaper og ferdigheter.  



Konklusjon
´Allerede «Folketrygdens uførebegrep» (NOU 1977) 

etterlyste større oppmerksomhet på brukers 
funksjons-evne, og mindre på sykdom. 

´ I dagens verden finnes et begrepsapparat om 
evner og rettferdighet i helse som gjør det mulig å 
tenke og praktisere ressursorientert folketrygd 

´ Forbedring av oppfølgingen av lengre tids 
sykmeldte og brukere med AAP et sted å begynne.    

´ Jeg synes Hans Christian Holte og hans folk skulle 
sette seg inn i kapabilitetstilnærmingen.  



Mer om kapabilitetstilnærmingen

´ På norsk: Berg-Brekkhus, Å. Mulighetsbetingelser, frihet og 
utviklingspotensial hos elever i den videregående skolen 
(ph.d.) Bergen: Høgsk. Vestlandet, 2020.

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-
explore/fulldisplay?docid=BIBSYS_ILS71605971000002201&contex
t=L&vid=HIB&lang=nn_NO&search_scope=default_scope&adap
tor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,c
ontains,Åshild%20Berg-Brekkhus&mode=Basic
´ Capability approach

https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_approach
´ The Human Development and Capability Association   

https://hd-ca.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_approach
https://hd-ca.org/


Viktigste anvendte litteratur
´ Berg-Brekkhus, Å. Mulighetsbetingelser, frihet og utviklingspotensial hos elever i den videregående 

skolen (ph.d.) Bergen: Høgsk. Vestlandet, 2020.

´ Fugelli, P, Ingstad, B. Helse – slik folk ser det. TDnlf 1995; 115: 1091– 4.

´ Gilabert, P. Human Dignity and Human Rights. Oxford, OUP, 2018

´ Marmot, M. The Health Gap. The Challenge of an Equal World. London: Bloomsbury, 2015

´ Nussbaum, MC. Creating Capabilities. Massachusetts, 2011.

´ Robeyns, I. Wellbeing, Freedom and Social Justice. The Capablity Approach Re-Examined. 
Cambridge, Open Book Publ., 2017

´ Sen, A. Inequality Reexamined. N.Y.Russell Sage Publication, 1992.

´ Siegrist, J. Gesundheit für alle? Die Herausforderung sozialer Ungleichheit. Darmst., wbg, 2021

´ Solli, HM. Evnebasert helsebegrep i medisinsk praksis. Utposten 6, 2021, s. 10

´ Valles, SA. Philosophy of Population Health. London: Routledge, 2018 

´ Venkatapuram, S. Health Justice. An Argument from the Capabilities Approach. Cambridge, Polity, 
2011. 


