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MEDVIRKNING

Program for Folkehelsearbeid Stjørdal 15.03.2019

Kirsti Sarheim Anthun - Siren Hope - Monica Lillefjell

Foto: Ellen Samuelsen
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AKTØRSIRKELEN

• Hovedaktørene i det 

tverrsektorielle 

folkehelsearbeidet som 

har definerte roller og 

ansvar

• Medvirkning

• Sikre at den offentlig 

innsatsen forankres i 

innbyggernes behov
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Tre ulike samarbeidsformer

• Vertskap

• Partnerskap

• Samskapelse

Kilde: Holdt m.fl. (2014): Samskabelse eller samarbejde? Forskjelle, fordele og fremgangsmåder. 
København: Forlaget Ingerfair. 
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Vertskap
Samarbeid mellom to parter 

der den ene parten får 

ressurser stilt til rådighet av 

den andre parten.

Ulikt maktforhold mellom partene, 

der det offentlige, som giver av 
midlene, bestemmer over midlene. 

Partnerskap

Samskapelse

Likeverdige parter 

kommer til enighet om 

formålet med, og 

organiseringen av, 

samarbeidet (økonomi, 
ressurser, kunnskap osv.). 

Fordrer utstrakt 

møtevirksomhet og 

ressurser for å holde 

samarbeidet ved like. 

Hvis en av partene 

blir for dominerende, 

kan dette være en 

trussel mot 

samarbeidet.

Hensikten er å 

finne løsninger 

sammen med 

målgruppen. 

Aktørene bidrar med 

ressurser og kunnskap, 

får rolle basert på egne 
ressurser og muligheter.

Forutsetter utstrakt dialog 

mellom partene, og derfor 

mye ressurser, spes. tid. 

Basert på stor grad av 

tillit og velvilje over tid. 

Kilde: Holdt m.fl. (2014) se foregående slide for full ref. 
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Fire former for samskapelse

• Styrt

• Ansvarliggjørende 

• Likeverdig

• Fasiliterende

Kommunen som 
sentral aktør

Sivilsamfunnet 
som sentral aktør

Uforutsigbarhet

Forutsigbarhet

Likeverdig
samskapelse

Fasiliterende
samskapelse

Styrt
samskapelse

Ansvarliggjørende
samskapelse

Kilde: Ulrich, J. (2016): Samskabelse - en typologi. CLOU Skriftsserie.
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Brukermedvirkning i praksis

• Ingen fasit for hvordan

• Viktig å danne felles oppfatning av hva 
brukermedvirkning er og hvilke mål som skal nås 

Sentrale spørsmål:

- Hvem er brukerne som man ønsker skal medvirke?

- Hvordan nå frem til disse?

- Individ eller systemorientert?

- Tidspunkt, arena, form

- Gi informasjon som tilpasses mottaker
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Ulike metoder – noen eksempler

• Folkestemmen

• Dialogmøter

• Photovoice

• Barnetråkk

• Bruker spør bruker
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Litteratur til inspirasjon:

Dialogmøter:

Zacho-Broe, A.S. 2015: Aarhus kommune. Aarhus giver borgerne 

kærlighed – og magt. I Rasmus Byskov-Nielsen, Carsten Høy Gemal 

og Jens Ulrich (red), Billeder af ny velfærd – fra visioner til praksis, 

Aarhus: systime

Photovoice:

http://www.pwhce.ca/photovoice/pdf/Photovoice_Manual.pdf

https://www.nrk.no/telemark/unikt-fotoprosjekt-for-

drangedalsungdommer-1.12251702

http://www.pwhce.ca/photovoice/pdf/Photovoice_Manual.pdf
https://www.nrk.no/telemark/unikt-fotoprosjekt-for-drangedalsungdommer-1.12251702
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Barnetråkk:

https://www.barnetrakk.no/

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/bilder/planlegging/v

eiledere/barn/barnetrakk_2010.pdf

Bruker spør bruker:

https://kbtmidt.no/wp-

content/uploads/2017/10/Sluttrapport_BSB_Sagatun_brukerstyrt_sente

r.pdf

https://kbtmidt.no/2017/11/01/bruker-spor-bruker/

https://www.barnetrakk.no/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/bilder/planlegging/veiledere/barn/barnetrakk_2010.pdf
https://kbtmidt.no/wp-content/uploads/2017/10/Sluttrapport_BSB_Sagatun_brukerstyrt_senter.pdf
https://kbtmidt.no/2017/11/01/bruker-spor-bruker/

