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Hva legger vi  
i begrepet 
mestring? 
 



NK LMH skal bidra til at  
lærings- og mestringsvirksomheten i landet holder 
god kvalitet og er kunnskapsbasert 
 
–  slik at personer som  
lever med helseutfordringer  
og deres nærstående  
opplever økt mestring  
og bedret livskvalitet 
 

 



Hva kan MESTRING bety – for hvem? 
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Mestringsstrategier 

  
 Hvordan mennesker reagerer på eller håndterer 

stressende situasjoner. 
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NK LMHs forståelse bygger på 

• Individorienterte mestringsstrategier; individets 
evne til å takle stress og truende situasjoner – 
psykologiske kjennetegn 

 

        & 
 

• Sosialt orienterte mestringsstrategier; individet 
forstås som del av en sammenheng – som del av et 
samfunn  
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Mestring er et uttrykk for hvilke ressurser som 

finnes hos den enkelte, samt relasjonen og 
samspillet mellom vedkommende og situasjonen 
hun eller han befinner seg i.  
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Et salutogenesisk mestringsperspektiv 

Opplevelse av sammenheng –  sense of coherence 
 
 
(...) en global indstilling til tingene, der uttrykker den 
udstrækning, i hvilken man har en gennemgående, 
blivende, men dynamisk tillid til, at ens indre og ydre 
miljø er forudsigelige, og at der er en stor 
sandsyndlighed for, at alting vil gå så godt, som man 
med rimelighed kan forvente" (Antonovsky, 2004, s.13).  
 
 
• Forståelse 
• Håndterbarhet 
• Meningsfullhet 
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Generaliserte motstandsressurser 

• bidrar til håndtering av alle typer stress  
• kommer til nytte i ulike situasjoner, også ved sykdom 
• Omhandler: 

• Fysiske og biokjemiske  

• Materielle  

• Kognitive og emosjonelle 

• Mestringsstrategier 

• Relasjonelle mestringsressurser 

• Kulturelle mestringsstrategier 
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Mestringsbegrepet er komplekst og betyr 
ulike saker for ulike mennesker 

 
 
 

H 
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Mestringstreff –  
et diagnoseuavhengig 
lærings- og mestringskurs  
 

Samling i Helse Vest, 8. november oktober 2017. 
Ann Britt Sandvin Olsson 
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse  
(NK LMH) 



Agenda 
• Litt om Mestringstreff og håndboka 
• Erfaringer fra pilotgjennomføringen 
• Suksessfaktorer for etablering av kurs 
• Videre implementeringsplaner 
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Samhandlingsprosjektet 
Mestringstreff –  
 
et kommunalt diagnoseuavhengig 
lærings- og mestringskurs  
for voksne som  
lever med helseutfordringer 



Hvorfor Mestringstreff? 

Brukernes behov Kommunens oppgaver 



Håndboka 
er et kunnskapsbasert og kvalitetssikret verktøy 
for å støtte ledere, fagpersoner og 
brukerrepresentanter  
i arbeidet med å etablere  
kommunale diagnoseuavhengige  
lærings- og mestringskurs som en  
del av gode pasientforløp.  



Evalueringsresultater: 
Hva var viktigst for deltakerne? 

• Høre andres erfaringer 
• Formidling av kunnskap fra fagpersoner  
• Få tips og gode råd fra deltakerne  
• Sosialt samvær 
• Få verktøy til bruk i hverdagen 
• Samtale i gruppe 
• Dele egne erfaringer 

Evalueringsskjema etter kurs  



Hvilke erfaringer hadde kurslederne? 
 

 

 

 

 

 

 

Basert på spørreskjema etter kurs + fokusgrupper  



• Sikre ledelsesforankring  
• Tilpasse til lokale forhold - arbeidsgruppe 
• Sikre brukermedvirkning fra start 
• Avklare kompetansebehov 
• Kreativitet og tålmodighet i planlegging, 

markedsføring og rekruttering 
• Samarbeide med lokalt helseforetak 
• Kvalitetssikre gjennom evaluering 
 

Suksessfaktorer 



Implementeringsstøtte  
fra NK LMH i form av 

• Kunnskaps- og erfaringsformidling  
  (FB, nettsider, nyhetsbrev m.m.)  
• Veiledning  
  (besøk, telefon-/Skype-møter m.m.) 
• Presentasjoner  
  (Helsedirektoratet, KS, regionale nettverk,  
  fylkesmenn, m.m.) 
• Lage presentasjoner som kan brukes ved behov 
• Etablere læringsnettverk?  
  (Prosjektsøknad til EkstraStiftelsen, svar i  
  desember) 
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Besøk www.mestring.no   
 

Meld deg på NK LMHs nyhetsbrev 
www.mestring.no/nyhetsbrev 

 
Meld deg inn i vårt kommunenettverk 

https://mestring.no/laerings-og-
mestringstjenester/nettverk/  

 
Følg oss på Facebook/Twitter: @mestringno 
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