
VELKOMMEN 

 

- pluss informasjon obligatorisk innlevering før kursstart knyttet til 

studentforelesningen (eksamen) – frist 15. januar 
 

Kjære masterstudenter, 

VELKOMMEN til kurset om makt og kunnskap i helsesektoren. Dette er et 

intensivt – og for oss både morsomt og interessant kurs, og vi vet at tidligere 

studenter deler denne erfaringen med oss. Det skal også sies at kurset er 

intensivt og forutsetter forberedelser. Dere må orientere dere om tekstene vi 

anbefaler på leselisten. Bruk gjerne også tilleggslitteratur (fag- eller 

skjønnlitteratur). Dere må starte forberedelse til eksamen som er i form av en 

studentforelesning. 

Dere skal innlevere på Fronter innen 15. januar en to siders skisse/disposisjon 

for forelesningen hvor dere tar utgangspunkt i følgende oppgave: 

Beskriv og analyser ved hjelp av et case ulike typer makt i 

helsefaglig/medisinsk kultur. (Det kan være situasjoner eller tekster som 

involverer makt i form av eksempelvis autoritetsformer, selvledelse, 

kunnskapsmakt, disiplinering, prestisje, krenkelser). 

For å komme i gang med tenkningen om oppgaven som et svar på kursets 

tematikk om makt og kunnskap kan det være lurt å: 

a) enten ta utgangspunkt i en artikkel eller et bokkapittel på leselisten og 

anvende det på en eller flere egne erfaringer, eller 

b) starte i motsatt ende å begynne med en erfaring eller flere dere har grublet 

over uten helt å kunne sette ord på hva som har skapt usikkerhet eller ubehag i 

situasjonen. 

Som mulig inspirasjon setter vi inn en lett omarbeidet versjon av noe Kristin 

skrev for en god del år siden (og som ble til et kapittel i boka «Humanistisk 

sykdomslære» publisert på Universitetsforlaget i 2007). 

Kristin startet sin analyse og refleksjoner om makt på følgende måte:  



«Konkret skal jeg ta utgangspunkt i mitt forhold til en god venninne som har 

slitt med alvorlige hukommelsesproblemer i flere år. Hun har diagnosen 

Alzheimer og blir gradvis sykere og sykere. Jeg har fulgt henne inn og ut av 

diverse kontorer og undersøkelser i helsevesenet. Den faglige samhandlingen 

med ansatte i helsesektoren mestrer jeg ganske godt. Jeg forstår den 

forskningsbaserte og praktiske informasjonen og retningslinjer og råd virker i 

seg selv fornuftige. Problemet er når kunnskap og råd skal omsettes til handling. 

Nye medisiner, bestille flere undersøkelser, ny time hos fastlegen, sørge for at 

noen i vennekretsen iverksetter brannsikringstiltak i leiligheten, ordner med 

bestilling av mat osv. No problem!  

Det som utfordrer meg er samhandlingen mellom meg og henne. Sett fra mitt 

perspektiv har relasjonen mellom oss endret seg fra å være en venn til at jeg er 

blitt en pasientvenn. Plikten er kommet mer i forgrunnen som motiverende 

drivkraft for samvær. Det kjennes både godt og vondt. Jeg er i tiltagende grad 

blitt opptatt av hvordan jeg bruker meg selv som meg i forhold til en som står 

meg nær og er syk. Presist er spørsmål som opptar meg: Hva er det jeg opplever 

som så utfordrende og vanskelig? Hvordan er det jeg bruker meg selv? 


