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Sykepleie, kropp og livshjelp 

Sykepleie og kroppspleien. 

Den levde kroppen er alltid og samtidig både objekt og subjekt, synlig og 

seende, berørt og berørende, sansende og sansbar. Kroppen er vår forankring i 

verden. Den er det jeg ikke kan forlate, men er alltid nærværende, ikke som et 

objekt, men som meg selv! 

 

Grensen mellom liv og død. 

 

Sykepleie som helsefremmende livshjelp. 

« Menneske som går gjennom krevjande fasar, kan trenge kyndig hjelp rett og 

slett med å leve så godt som mulig. Det er sjukepleie».  
Elstad. I (2014) Sjukepleietenkning. Gyldendal Akademisk Forlag  
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 Det store i det lille, det kompliserte 

i det enkle.  
 

– Om natten. 

– Tørsten  

– Fotbadet. 

– En teskje vaniljeis 

– En spesiell besluttsomhet. 

–  Liv og død; lys og mørke! 





Hvordan er dette 

forholdet mellom lys og 

mørke? Og hva er 

dette mørke? Er det 

noe annet, noe mer 

enn fravær av lys? Gir 

mørket oss noe som 

lyset ikke gir? 

Eller er det som 

forholdet mellom liv og 

død? Døden er et 

mysterium, fordi vi ikke 

vet hva den er og hvor 

den fører oss. Men jeg 

tenker like mye at 

selve mysteriet det er 

faktisk livet selv, og 

det er livet vi skal leve!  

Lys og 

mørke 



Sykepleie – hva det er ! 

– Sykepleie er å ivareta grunnleggende livsprosesser og 

fremme livsmot hos den syke!  

– God sykepleie er i det  «lille»; det som er så nødvendig at 

det er lett og overse. 

– Hender og håndlag er sykepleierens viktigste «verktøy». 

– « Menneske som går gjennom krevjande fasar, kan trenge 

kyndig hjelp rett og slett med å leve så godt som mulig. 

Det er sjukepleie». 

I. Elstad. (2014). Sjukepleietenkning. Gyldendal Akademisk 

 

 



Medisinens grenser – sykepleiens muligheter.! 

– Hvis det ikke var for dyktige sykepleiere som passer på pasienten og 

overvåker med avansert utstyr og svært potente  medisiner 24 timer i 

døgnet , ville selv ikke den beste kirurg kunne redde pasienten. 

– (I samtale med intensivsykepleier Tone Mari Blika OUS. Februar  2015) 

«Fra kirurgiens sofistikerte «brutalitet», det invasive og voldsomme traumet på 

kroppen. Organer som blir manipulert og vendt, hud,  bein og muskler som splittes og 

kuttes er sykepleiens oppgave ; å hele, dvs og gjøre kirurgiens «reparasjon» virksom.  

Kroppen husker traumet, derfor er det så nødvendig å erstatte det voldsomme og 

traumatiske inntrykket med det  «milde»; den faste berøringen med de varsomme og 

gode hendene. 

(F. Nortvedt Sykepleien nr 12 - 2014.) 
 



Den levde kroppen 

– Den levde kroppen er alltid og samtidig både objekt 
og subjekt, synlig og seende, berørt og berørende, 
sansende og sansbar. Kroppen er vår forankring i 
verden. Den er det jeg ikke kan forlate, men er alltid 
nærværende, ikke som et objekt, men som meg 
selv! 

Nortvedt, F. 2008. Kroppsfenomenologisk forskning i grenselandet 
mellom empiri og filosofi. Vård i Norden nr 3.  

– Jeg er min kropp og det er som kropp jeg ser, føler 
og hører. Når jeg ser er det derfor ikke mine øyne , 
men det er jeg som ser. Når jeg tenker så er det 
ikke min hjerne, men det er jeg som tenker.  

M. Merleau-Ponty (1962/2000) Phenomenology of perception.  



Om selvbestemmelse og 

«behandlingsoptimisme» 

– Pasientens vern mot «brutal» overbehandling må bedres i framtiden. Det er et 

etisk problem i modere medisin at det ikke gis rom for å tenke på hva vi 

redder mennesker til og fordi vi alltid skal prøve å tøye grenser for det mulige, 

blir det også mye lidelse som blir resultatet, Som det er nå overtales svært 

syke pasienter til å gjennomgå plagsomme operasjoner /medisinsk 

behandling som både gir dårlig livskvalitet og lite forberedt sluttfase. 

(I samtale med Intensivsykepleier Tone Mari Blika OUS. Februar 2015)  



Hvordan er dette 

forholdet mellom lys og 

mørke? Og hva er 

dette mørke? Er det 

noe annet, noe mer 

enn fravær av lys? Gir 

mørket oss noe som 

lyset ikke gir? 

Eller er det som 

forholdet mellom liv og 

død? Døden er et 

mysterium, fordi vi ikke 

vet hva den er og hvor 

den fører oss. Men jeg 

tenker like mye at 

selve mysteriet det er 

faktisk livet selv, og 

det er livet vi skal leve.  

Lys og 

mørke 



Liv og død 

Vi lever med vissheten om at dette livet er endelig, samtidig er det livet 
som er viktig. Vi lever ikke fordi vi skal dø, men fordi vi er gitt en tid for å 
leve og realisere våre potensialer og drømmer, både i felleskap med 
andre, men også alene! Det er en oppfordring til å nyte og glede oss 
over det livet vi har. Og det at vi skal dø, at livet er endelig og ikke minst 
at det gjelder oss alle(akkurat døden kan ingen kjøpe seg fri fra) tilfører 
en dimensjon til våre liv og det å leve som gir det livet vi har her og nå 
en helt spesiell verdi. 
F. Nortvedt.  Februar 2015 

 

Enhver står alene på jordens hjerte, gjennomboret av en stråle sol: Og med ett er det 
kveld». 

 Salvatore Qasimoto 1957. 
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