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NY NASJONAL KREFTSTRATEGI 2013-2017 ”Sammen - mot kreft” kan lastes ned her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2013/sammen---

mot-kreft.html? 

I forordet poengterer Jonas Gahr Støre at kreftstrategien bæres oppe av to 

gjensidig forsterkende prinsipper: 

 Å sette pasienten i sentrum og endre forholdet mellom pasient og 

behandler slik at pasienter medvirker aktivt i beslutninger om egen 

behandling og omsorg: ”ingen beslutning om meg uten meg”. 

 

 Å bedre kvalitet i behandlingen slik at tilbudet fremstår helhetlig og godt koordinert 

Strategien har fem målområder. 

1. En mer brukerorientert kreftomsorg 

2. Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp 

3. Norge skal bli et foregangsland innen kreftforebygging 

4. Flere skal overleve og leve lenger med kreft 

5. Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende 

Nå blir det interessant å se hvordan strategien kommer til å bli brukt, og hvordan den vil bli 

omsatt i praksis! Suksessfaktorer som skal til for å lykkes med dette er  

- en god strategisk plan som kan omsettes i en handlingsplan 

- politisk vilje (ny regjering – hva nå?) 

- Tydelig og kompetent ledelse 

- Forankring i fagmiljøene og hos brukerne 
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SAMMENDRAG SAMHANDLINGSMØTE SIV 16/10. TEMA PALLIASJON – av Tina 

Haugen. 

Praksiskonsulentene på SIV avholder 2 gange årlig ett temamøte for 

fylkets fastleger og sykehusleger.  Denne gang var temaet palliasjon.  

Palliativ sykepleier Anita Nilo og undertegnet var blitt spurt om å holde 

et innlegg med overskriften:  

Kommunal kreftkoordinator – et nødvendig bindeledd og støtte for 

pasienten og behandlingsapparatet? 

Vi er begge ansatt i Sandefjord kommune i henholdsvis 100 % og 50 % stilling. Jeg har i 

tillegg en 50 % stilling på SIV Kreft.Pol.  

Sandefjord har en lang historie med kreftsykepleier og et samarbeid med Sandefjord 

kreftforening. Vi jobber tverrfaglig sammen med prest og har et nært samarbeid med 

lindrende enhet på Nygård bo og behandlingssenter. 

Vi har hovedsakelig erfaringer fra Sandefjord, men vi ser at kreftkoordinatorens 

arbeidsoppgaver avhenger av organisasjonsstruktur i den enkelte kommune.  I Sandefjord 

hører vi organisatorisk til under ”institusjon ”på grunn av fagmiljøet rundt den lindrende 

enhet. Stokke kommune har for eksempel valgt å ha kreftsykepleier i hjemmetjenesten der 

hun jobber deler av stillingen.  

En stor del av arbeidsoppgavene er å kartlegge pasient/ pårørendes ressurser og 

problemstillinger. Det er både på grunnlag av de opplysninger vi får fra de som henviser, men 

også på grunnlag av samtalen med pasient/ pårørende. Et redskap vi bruker er for eksempel 

ESAS-r.  Det er viktig med ”åpne linjer” og å være tilgjengelig for samarbeidspartner.  

Vi skal prøve å ha overblikk over kreftpasienter i kommunen og kjenne til tilbud for 

kreftpasienter og pårørende både kommunalt og landsdekkende. I Sandefjord har vi for 

eksempel et ukentlig treffpunkt for kreftrammede og deres pårørende, treningstilbud for 

kreftrammede og ”frisklivsentral”. 

Det er samtidig viktig at vi er en pådriver for kreftomsorgen i kommunen og  å være synlig 

for befolkningen.  



Vi tilbyr rådgivning/veiledning til for eksempel hjemmesykepleien, internundervisning, og vi 

drifter ressurs-sykepleienettverk innen lindring i kommunen. Ressurs – sykepleienettverket i 

Sandefjord møtes 1 gang i måneden.  

Selvfølgelig har vi også direkte pasient/pårørende kontakt, særdeles med de mest komplekse 

sakene. Da gir vi individuelle råd og veiledning. Vi har kontakt ut i fra den enkeltes behov og 

ikke ut fra vedtak. 

 Samarbeidspartner er: Sykehus, hjemmesykepleien, fastleger, ergoterapeut, fysioterapeut, 

sosionom/NAV, tjenestekontoret/ tildelingskontor/ utrednings avdeling, helsesøster, 

skole/barnehage, Kreftforeningen, prest/diakon, korttidsplasser for lindrende pleie, frivillige 

organisasjoner, frisklivsentralen osv.  

De fleste henvisninger kommer fra sykehuset, men i det daglige er det hjemmesykepleien og 

fastlegen vi forholder oss til. Hjemmesykepleien kan bidra med mye utover stell og god pleie. 

I Sandefjord har vi organisert en sykepleie tjeneste på kveld og helg. Der blir pasienten/ 

pårørende møtt av erfarne sykepleier som kan håndtere intravenøs væske/ ernæring, 

antibiotika, injeksjoner, smertepumper med mer. En del av Sykepleierne er også med i ressurs 

sykepleie nettverket innen lindring. 

Kommuner som per dags dato har kreft koordinator/ kreftsykepleier er :  

• Stokke :  

Astrid Mangelrød Andersson, T: 92898503/33295556,   

Astrid.mangelrød.andersson@stokke.kommune.no  

 Saksbehandler: 92480023  

• Horten :  

 Tove Tangen (fra 1/1-14), T. 97550065, Tove.tangen@horten.kommune.no  

 Helseservice: 97550356  

• Holmestrand :  

Reidun Løkkemyhr, T. 95099787 (ma-ti-ons), 

Reidun.lokkemyhr@holmestrand.kommune.no  
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 Tjenestekontoret: 33098400  

• Sandefjord :    

 Anita Nilo; T. 97616189, Anita.nilo@sandefjord.kommune.no  

Tina Haugen; T. 90964911  ( 2.hver mandag – ti- fre), 

Tina.haugen@sandefjord.kommune.no  

 Tjenestekontoret: 33416000 /48275888  

• Larvik:  

 Sigrid Carlsen  

 Tjenestekontoret: 33140440  

• Nøtterøy:  

 Nina Ulfsten, T: 94810182/33403586, Nina.ulfsten@notteroy.kommune.no  

 Tjeneste kontoret : 95193480 

I samarbeid med den norske kreftforening skal det opprettes flere kreftkoordinator stillinger i 

Vestfold. Følgende kommuner har fått midler: 50 % stilling i Sande, 50 % stilling i 

Holmestrand og 100 % stilling i Re/Hof/ Andebu. 

Følgende kommuner har lindrende senger på sykehjem i Vestfold:  

Horten 4 senger, Sandefjord 9 senger, Larvik 7 senger og Tønsberg 8 senger. Nøtterøy har 8 

senger i sitt nye helsehus.  

Ikke alle palliative pasienter trenger plass på lindrende enheter, men pasienter med komplekse 

problemstillinger.  Det kan være angst, smerte, uro, kvalme osv. Det er viktig at det fortsatt 

skal være mulighet for å dø hjemme om pasienten/ pårørende ønsker det. Det krever grundig 

kartlegging og planlegging i forkant. 

I Sandefjord ser vi en økning av pasienter som ønsker å dø hjemme.  Antallet av 

hjemmedødsfall gikk ned etter åpning av vår lindrende avdeling på Nygård i Sandefjord i 

2006, men er nå økende igjen. Det siste ½ år har vi hatt ca 17 planlagte hjemmedødsfall i 
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Sandefjord. Både kreftpasienter og andre pasienter.  Aktuelt har vi 3 pasienter der ønsker å dø 

hjemme. 

En grunn til dette er kanskje innføring av tiltaksplanen LCP.  Det har gitt oss et redskap for å 

kvalitetssikre den terminale omsorg og styrker det tverrfaglige samarbeid. Det har gitt 

kompetanse løft til både sykepleier og leger i Sandefjord. LCP krever tverrfaglig enighet om 

pasienten er døende og vi kommer raskere i gang med planleggingen av et terminalt forløp. 

For eksempel med aktuell medisinering i livets sluttfase og tilrettelegging i hjemmet. 

Kompetansen fører også til større faglig trygghet for hjemmesykepleien i det terminale forløp. 

    

       

PRESENTASJON AV KLINIKK ONKOLOGI SiV – av ass.avd. leder  Mette Molnes 

 

Onkologisk poliklinikk startet opp i 1997 med onkolog Ole Kristian 

Andersen og to kreftspl. De hadde da 4000 cellegiftkurer i poliklinikk 

pr år og samme mengde konsultasjoner.  

 

I 2006 åpnet fire lindrende senger under medisinsk klinikk. Posten ble i 2009 utvidet med fire 

onkologiske senger. Så i 2010 ble sengepost 2BOP (2 B onkologisk/palliativ) etablert med 

ytterliger 10 senger til 18 sengeplasser. 

 

Onkologisk seksjon har 25,9 hjemler for spesialsykepleiere på sengepost og 16,0 hjemler for 

spesialsykepleiere i poliklinikk. Seksjonsleder er Nina Cecile Firing. Ass leder på Onk 2B er 

Mette Molnes,og i poliklinikken er det Maarit Bjelland. Sengeposten er del av kirurgisk 

sykepleiergruppe. Sykepleiere i poliklinikk jobber helger på sengepost. Vi har sosionom Marit 

L. Gulliksen tilknyttet posten.Hun har eget kontor med to pasienter per dag. Det er kort 

ventetid for en time hos henne. Vi har også sykehusprest Lise Lotte Wettby tilknyttet posten. 

 

 



Hvilke pasienter behandler vi? 

Ferdig utredede pasienter med kreftdiagnosen: 

 Brystkreft 

 Mage- og tarm-kreft 

 Urologisk kreft 

 Metastatisk kreft med ukjent origo  

 Malignt melanom 

 Pancreaskreft 

 Gynekologisk kreft (gynekologer behandlingsansv) 

og ikke…. 

 Hematologisk kreft:   Medisin-hematologi 

 Lungekreft*:  Medisin-lunge 

 Hjernesvulster: Nevrologi  

 ØNH-kreft:  ØNH 

 Patologiske frakturer Ortopedi 

 

HVA SKJER PÅ POLIKLINIKKEN? 

Lege utfører FØRSTEGANGSKONSULTASJONER sammen med pasient, pårørende, og 

sykepleier. De utfører KONTROLLER under/etter behandling, samt 

ETTERLATTESAMTALER.     

Kreftsykepleier utfører behandlingen. De skjekker blodprøvesvar, pasientenes klinisk tilstand, 

og gir informasjon. 

LIS (lege i spesialisering)-lege vurderer pasienter ved behov. Må kuren utsettes? Må 

pasienten legges inn? Skal det endres noe på medikamenter? 

 

HVEM HØRER TIL PÅ 2BOP? 

I de palliative sengene kommer det pasienter som har kreft med ukjent utgangspunkt, med 

kreft i thyroidea, malignt melanom samt pancreaskreft. Disse åtte sengenplassene har økt 

sykepleiebemanning. Hit legges også kreftpasienter med et sammensatt symptombilde uansett 



diagnosegruppe. I de onkologiske sengene legges pasienter med bryst, mage-og-tarmkreft, 

samt urologiske krefttilstander. Det er også to stk sengeplasser til pas. med gynokologisk 

kreft. 

Årsaker til innleggelse på 2B: 

 Infeksjoner 

 Smerteproblematikk 

 Akutt funksjonssvikt/nyoppståtte symptomer 

 Kvalme/oppkast 

 Diare 

 Oppvæsking i forbindelse med cellegiftkurer 

 Utredning 

 Pasienter med komplekse problemstillinger 

 Pas i terminalfasen. 

  

HVA SKJER I SENGEPOST? 

 Oppfølging av medisinsk behandling – mye medikamenter, væske og blod. 

 Sykepleie ift ADL 

 Kartlegging og planlegging av utskriving/samarbeid med førstelinjetjeneste. 

 Familiesamtaler/legevisitter. 

 Smertekartlegging/behandling. 

 Tverrfaglig samarbeid – tenker helhet og familie. 

 Pårørendearbeid 

 

Legenes vaktordning 

 Onkologer og LIS leger jobber dagtid  

 Kirurgisk vaktteam har ansvar kveld/natt 

 Overlege telefonvakt kveld/natt/helg, - ikke utrykning 

 

Åpen retur har pasienter med høy sannsynlighet for nøytropen feber, de som trenger 

dehydrering etter cellegift, eller pasienter som får en forverring av smertebilde. Det kan også 



være at pasienter legges inn etter behov for avlastning for pårørende. Open retur markeres i 

DIPS. Pasientene  må legges inn via akuttmottak. 

 

I løpet av 2014 skal ”pusterom” etableres. Detter skal være et lavterskeltilbud for 

kreftpasienter og etableres i samarbeid med ”Aktiv mot kreft”. Pusterom skal være en del av 

onkologisk avdeling. 

 

BARN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 

Helse Sør-Øst har utarbeidet ressurssider for helsepersonell som møter barn og unge i sitt 

arbeid. Her er det råd og tips å hente for helsepersonell i kommune- og 

spesialsithelsetjenesten.  

På sidene får du hjelp til å ivareta barn i tråd med lovbestemmelsene.  

Ressursene er laget for helsepersonell, barneansvarlige og ledere i helseforetak og kommuner.  

Ressurssiden er et samlingssted for god praksis hentet fra praksis. For å lese mer om 

nettsidene følg linken:  

http://www.helse-

sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/Sider/forside.aspx?utm_source=alias&utm_mediu

m=url&utm_campaign=nhn 

BarnsBeste har også laget en brosjyre rettet mot voksne som har omsorgsansvar for barn som 

er pårørende.  

Last brosjyren ned her:   

http://sorlandet-

sykehus.no/SiteCollectionDocuments/Gunder/Gunder%200113/til%20foreldre%20med%20omsorg%

20for%20barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende.pdf 

 

 

Litt fra Danmarks satsning på barn som pårørende: 

http://www.cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/2013kv2/Pengetilborn.htm?utm_source=Nyhedsbre

v&utm_medium=email&utm_campaign=knb100613#.UcBU2mfHK4I.mailto 

Artikkel om barn som pårørende 
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http://tidsskriftet.no/article/3025529 

 

Andre nyttige linker: 

KSLB (kompetansesenter for Lindrende Behandling) sine nettsider: 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/kompetansesenter-for-lindrende-

behandling/Sider/enhet.aspx 

klikk på f eks Nettverk og du får opp alle fylkene våre med masse nyttig info. Der kommer du 

også inn på palliative enheter i sykehus med prosedyrer og mye annet praktisk. 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (inneholder 

retningslinjer for organisering av ressurssykepleiernettverk bl a) 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-

palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx 

 

HÅP, TRO OG TRENING  

Den 28. november hadde vi høstmøtet vårt i Forum For Kreftsykepleie. Anette Neeb fra 

Roche startet møtet med en presentasjon av den nye subcutane administreringen av Harceptin. 

Hovedforedragsholder var Arne Lindsverk fra Svarstad som åpent 

og ærlig fortalte oss sin gripende historie som kreftsyk. Først fikk 

han kreft i tarmen, 10 år senere, helt uavhengig av kreften i 

tarmen, fikk han et meget sjeldent bløtdelssarkom og ble svært 

syk. Han fikk beskjed om at svulsten lå slik til at det ikke gikk an 

å operere. På tross av tøff stråleterapi, vokste svulsten. Den vokste inn i sentrale blodårer, men 

så ombestemte legene seg og valgte likevel å operere han. Det var en operasjon de ikke hadde 

utført på noen tidligere pasienter og som tok mange timer. De fjernet en stor svulst, og 

transplanterte blodårer. De beste kirurgene ble tilkalt.  

Både legene og Arne selv tror at operasjonen gikk så bra på grunn av hans gode fysiske form. 

Arne har i alle år vært en aktiv idrettsmann. Han brukte også mye tid på trening under 

sykdommen når det bare var så vidt at han klarte å holde seg oppreist. Han tror ikke at han 

hadde vært i live i dag om han ikke hadde vært i så god fysisk form. I tillegg sier Arne at han 

tror at Vår Herre holdt sin hånd over det hele. Arne er åpen om at han har en sterk, enkel 

gudstro som har hjulpet ham og familien hans gjennom svært vanskelige tider. Håp, tro og 

trening var viktig for Arne.  

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/kompetansesenter-for-lindrende-behandling/Sider/enhet.aspx
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/kompetansesenter-for-lindrende-behandling/Sider/enhet.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx


Arne hadde bare skryt å komme med til helsetjenesten selv om han slet lenge med en stygg 

infeksjon i operasjonssåret. Han sier at om du oppfører deg ordentlig som pasient, møter du 

mer velvilje.  

Arne er en positiv og optimistisk mann som velger å fokusere på de positive sidene ved livet. 

Han har colostomi som han ikke ser på som noe problem. Han er svekket av komplikasjoner 

etter sterke strålebehandlinger, bl.a. med skader i ryggsøylen. Likevel nevner han dette kun i 

en bisetning og uttrykker glede og takknemlighet over livet! Han har et stort nettverk, mange 

gode venner og ikke minst en sammensveiset familie. Nå engasjerer han seg med 

samfunnsnyttig hjelpearbeid, blant annet med Tahirlekene. (se tahirlekene.no) 

 

 

Sammendrag (uten referanser) av hovedoppgaven ved videreutdanningen i 

klinisk helsearbeid, retning palliasjon ved Høyskolen i Buskerud 2011  

Tone Grøteig og Ellen Sørlien 

 

LIVSHISTORIER 

 

”De viktigste aspektene i våre liv skjuler seg for oss på grunn av sin enkle hverdagslighet” 

Ludvig Wittgenstein 

 

Slik tenker vi kanskje om pasientens livshistorier også? 

I vår hovedoppgave valgte vi å sette fokus på livshistorier hos mennesker der livet er preget av 

sykdom og lidelse. 

Problemstillingen vår var som følger: 

Livshistorien i en palliativ kontekst: Hvilken betydning har den for pasientens livskvalitet? 



Vi har ofte erfart at det å lytte til og bekrefte pasienters livsfortellinger oppleves meningsfullt. 

Livshistoriene gjør pasientene mer forståelige i lys av sin fortid og jo mer vi som helsearbeidere 

forstår, jo mer er vi i stand til å hjelpe. 

Vår erfaring er at det narrative på mange måter kan berike våre samtaler og vi ønsket å øke vår 

forståelse av dette. 

Vi hadde lenge vært opptatt av hvilken funksjon fortellingen har i livets sluttfase. Temaet er lite 

vektlagt både i utdanningen og i praksisfeltet. I hverdagen hadde vi sett at mange sykepleiere var 

dyktige til ”å lytte fram” pasienters historie og vi hadde også erfart hvor takknemlige pasientene ble 

når vi ”åpnet opp” for deres egne historier. Til tross for dette hadde vi aldr erfart at pasienthistorier i 

seg selv var tema på hverken fagdager eller kurs.  

Livshistorier gir oss en unik mulighet til å høre eller lese om menneskers refleksjoner over sitt liv. 

Mennesker forteller om hva som har vært viktig for dem, hva de har strevd for å oppnå, verdier som 

har vært rettesnorer i livsløpet, og hvordan de har realisert disse verdiene. Livshistorier viser hvordan 

mennesker framstiller sin identitet, hvordan de oppfatter seg selv, og hva som gir dem verdighet og 

selvaktelse. 

Berit Sæteren sier i sin doktoravhandling at  

Det å legge til rette for samtaler med pasientene om livet og om døden hvor pasienten gis 

mulighet til å formulere sin fortelling, på sine premisser og på sin måte, er viktig fordi 

samtalen er en motgift mot angsten, fortvilelsen og den demoniske taushet.  

Gjennom denne semesteroppgaven hadde vi en unik mulighet til å fordype oss i litteratur og 

forskningsartikler knyttet til bruk av livshistorier hos pasienter i palliativ fase. 

Definisjon livshistorier: 

Vi har valgt å forholde oss til Fosslands og Thorsens defininisjon i sin bok « Livshistorier i teori og 

praksis» der de skriver at «livshistorier er personens framstilling av sitt liv.» 

Vi har brukt ordet livshistorier i denne oppgaven.  Vi kunne også ha brukt ord som livsfortellinger 

eller livsberetninger. Narrativer er også et velkjent internasjonalt ord, men med et noe mer akademisk 

preg.  

Livshistorier vil alltid være konstruksjoner, ikke rekonstruksjoner. Den som forteller, framstiller og 

forklarer individuell erfaring ved å ordne elementer og hendelser, skaper sammenheng og helhet. Man 

lager orden av kaos og tilfeldigheter.  Man sorterer og velger ut bestemte hendelser og fenomener og 

utelater andre. Videre vektlegger man noe som viktig og annet som mindre viktig, og man angir årsak 

og konsekvenser. 



For å få svar på vår problemstilling gjorde vi systematiske litteratursøk i anerkjente databaser. 

 

 RESULTATER 

Våre søk resulterte i 83 treff på artikler som kunne være relevante for vår problemstilling og etter 

gjennomlesning stod vi igjen med 4 artikler. 3 av disse var kliniske studier: To japanske og en 

amerikansk. Målet var å evaluere effekten ved bruk av narrativer i livets sluttfase. Totalt 80 pasienter 

gjennomførte de tre studiene av et opprinnelig utvalg på 138 pasienter. Det viser hvor sårbar denne 

gruppen er når over 40 % av deltakerne ikke var i stand til å gjennomføre studien pga forverring i 

helsetilstanden.  

Inklusjonskriteriene i studiene var like: Alle pasientene hadde inkurabel sykdom og kort forventet 

levetid, deres kognitive evner var intakt og de var alle hospitaliserte.  

Et livshistorieintervju tillater en å spørre mer detaljert om ting enn en ville gjort i en vanlig samtale og 

tilnærmingen kan være mer eller mindre temabaserte. Måten en stiller spørsmål på, er av betydning og 

det anbefales såkalt åpne intervjuer med åpne spørsmål som stimulerer til frie tankeassosiasjoner. Det 

var også slik intervjuene foregikk i disse tre studiene og vi så at spørsmålene som ble brukt var veldig 

verdiorientert. Det ble stilt spørsmål om ting som betyr noe for den enkelte:  

 

 ”Hvis noen skulle lage en film om ditt liv – hva er viktig for deg at blir inkludert? ” 

 ”Hva er viktigst i livet ditt og hvorfor?”  

 ”Hva er de sterkeste minnene fra livet ditt? ” 

 ”Hvilken hendelse eller person har hatt størst betydning i ditt liv?” 

 

Når det gjelder hovedfunn kan vi oppsummere med at de tre studiene var relativt samsvarende:  

1) Å fortelle fra sitt liv gir mening og økt identitet. 

2)Bruk av livshistorier blant pasienter i palliativ fase har en betydelig dempende effekt på angst og 

depresjon.  

3)Pasientene refererte en større grad av akseptasjon over det livet som var levd og de ble mer forsonet 

med fortiden. 

 

 Forskerne fra den siste artikkelen vi inkluderte hadde sett på innholdet i blogger, facebook og 

avisinnlegg skrevet av personer i livets sluttfase: De fant ut at fordelen med skrivingen var: 



 

 Å organisere tankekaos 

 Gi mening til det traumatiske 

 Skape ny identitet 

 Minske angst og depresjon 

 Når man skriver slipper man ”å trette ut” sine nærmeste 

 

Vi ser altså at det å skrive ned fortellingen gir noe av den samme effekten som å fortelle den; nemlig at 

angst og depresjon minsker, at ny identitet skapes og at det gir mening. 

 

Vi forstår oss selv ved å fortelle om livshendelser til andre. Biter av livet settes sammen til en helhet. 

Helheten gir sammenheng og mening. Opplevelse av mening er også et sentralt funn i de fire artiklene 

vi har inkludert: De konkluderer med at gjennom å se tilbake på livet sitt kan pasienten evaluere det på 

nytt og dermed finne mening.  

Vi kan ikke snakke om mening uten å nevne den israelske sosiologen Antonovsky . Han lanserte 

salutogenesebegrepet. Salutogenesen sier noe om hva som holder oss friske, hva som gir god helse. 

Innen palliasjonen er vi opptatt av god helse også når livet nærmer seg slutten. Antonovskys teori om 

salutogenese baserer seg på en individuell ”følelse av sammenheng” i livet. Hans undersøkelser viser 

at pasienter med sterk opplevd sammenheng, ser på seg selv som mindre syke, de oppfatter 

sykdommen mindre belastende og de har økt livskvalitet. 

Antonovsky hevdet at det som utgjør forskjellen i hvordan mennesker klarer seg, også når det gjelder å 

mestre helsepåkjenninger, er om personen har en opplevelse av sammenheng. Opplevelsen av 

sammenheng har ifølge Antonovsky tre sentrale momenter: Forståelighet, håndterbarhet og 

meningsfullhet. 

Han mente at det er det siste forholdet, meningsfullhet, som er det vesentligste og mest avgjørende av 

de tre. Meningsfullhet er det som motiverer mennesker, det som er viktig for personen. Det er det som 

gjør noe verdt å strebe etter og streve for- det som til sist gjør livet verdt å leve. 

Det skjer nå en dreining mot et salutogent perspektiv innen helsefagene, fra å være mest rettet mot 

sykdomsfremmende risikofaktorer til å konsentrere seg mer om faktorer som fremmer helsen. Vi 

tenker at dette også er en viktig bevisstgjøring for oss som arbeider innen det palliative området og at 

bruk av livshistorier absolutt er noe som kan fremme helsen, -selv på slutten av livet. 



Historiefortellingen kan bidra til å skape aksept for at dette livet var det en fikk tildelt, at en har gjort 

det beste ut av det så langt råd er og en beklager det ikke. 

Erindring og tilbakeblikk på livet kan også være måter å nærme seg fortiden på som kan føre til 

revurdering av negative oppfatninger av seg selv og gi støtte til mer positive fortolkninger og 

selvoppfatninger. 

Det å ta avskjed med sitt liv er en sorg, på linje med en sorg man gjennomgår når man mister en av 

sine nærmeste. Den døende mister faktisk seg selv, og menneskene han dør fra. Gjennom å fortelle sin 

historie blir han selv fortalt og får besinnet seg på at han skal dø. 

På bakgrunn av den kompleksitet det innebærer å leve i slutten av livet, blir det et spesielt viktig 

spørsmål hvordan vi som sykepleiere møter pasientens behov for å forstå det som hender. 

Gjennom arbeidet med hovedoppgaven har vi altså sett at forskere har funnet klare tendenser i retning 

av at narrativer kan være til hjelp i arbeidet med å skape mening og forstå sykdomssituasjonen. Selv 

om det foreligger få studier om dette innen det palliative felt, viser de data vi har funnet at det er et 

helende potensiale i fortellingen. 

Etisk sett er bruk av livshistorier et krevende forskningsområde. I livshistorieintervjuer deler 

intervjupersonen ofte sensitive erfaringer fordi pasienten forteller om livets vendepunkter og 

høydepunkter. Slik sett reiser livshistorieforskning mange etiske utfordringer spesielt i forhold til 

informanter i en sårbar livssituasjon.  

Avslutningsvis vil vi trekke fram den tsjekkiske forfatteren Milan Kundera. Også han er opptatt av 

historien vi bærer med oss og at frykten for døden ofte handler om frykten for å bli glemt: 

  «Det mest skremmende ved døden er ikke den tapte fremtiden, men den tapte fortiden. Det å glemme, 

er i virkeligheten en form for død som alltid er tilstede i livet». 

Det nærmer seg jul! Vi i styret for Norsk 

Sykepleierforbunds Forum For Kreftsykepleie ønsker 

alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt ÅR! 


