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Trygghet og sykepleie – utforsking av trygghetsbegrepet i forskning og sykepleieteori. 

Sammendrag: 

Formål: Masteroppgaven består av to deler; en artikkel i form av en litteraturstudie, og en 
refleksjonsoppgave. Artikkelen beskriver og kartlegger hva forskningslitteraturen sier om 
utrygghetsopplevelse for den eldre pasient på sykehus. Refleksjonsoppgaven vil utforske 
trygghetsbegrepets betydning og posisjon i sykepleiefaglig sammenheng. 

Litteraturgjennomgang: I artikkelen gjøres søk på databaser MedOvid /Cihnal, PsycINFO Swemed+ 
Norart, ISI Web of Science, Pubmed, Proquest, Geriatric Web og BIBSYS. Refleksjonsoppgaven 
vurderer tar utgangspunkt fra sentrale sykepleieteoretikere.  

Metode: Litteraturstudien har form av en undersøkelse der inkluderte artikler blant annet blir 
beskrevet på grunnlag av informanter, metoder, vurdering av funn, resultat, intervensjoner, konklusjon 
og begrensninger. Sentrale funn blir kategorisert ut fra relevante tema. Refleksjonsoppgaven utforsker 
og vurderer valgte sykepleieteorier. 

Funn: I artikkelen fremkom som gjennomgående konklusjon at pasientens utrygghetsopplevelse føltes 
som en indre angst/uro som kunne få fysiologiske og psykologiske konsekvenser. Sykepleieren kunne 
med tiltak som, god kommunikasjon mellom sykepleier og pasient, tilretteleggelse av ADL - 
funksjoner, tilpasning av farger og lys, og skjerming mot støy, bidra til økt trygghet. Betydningen av at 
sykepleieren er tillitskapende i omsorg og viste respekt for den eldres livserfaring og integritet ble også 
vektlagt. Refleksjonsoppgaven avdekker at trygghet og trygghetsbegrepet både har hatt, og har økende 
betydning og posisjon i sykepleieteorier. Det foreligger også stor grad av enighet om at med 
trygghetsbegrepet ble fokus for sykepleien flyttet til pasientperspektivet. 

Konklusjon:

Nøkkelord:  trygghetsbegrepet, litteraturstudie, sykepleiefaglig refleksjon over betydning og 
posisjon. 

 

 Behovet for videre undersøkelser om temaet synliggjøres i artikkelen, grunnet beskjedent 
omfang av studier som tar opp de betydelige negative konsekvenser utrygghet kan ha for den eldre 
pasient ved et sykehusopphold. Refleksjonsoppgaven viser til at det oppfordres til videre forskning på 
for eksempel hvordan sykepleier og pasient betrakter trygghet, og hvordan trygghetsbegrepet blir 
fremstilt. 

 



 4 

 

 
UNIVERSITETET I OSLO 
DET MEDISINSKE FAKULTETET 
Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 
Boks 1153 Blindern, 0318 Oslo 

Name: 

Marianne Løfving Selnes 

Date: 

31.mars 2009 
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nursing. 

Abstract: 

Purpose: This document consists of  two parts: an article in form of a literature-review, and a broader 
theoretical paper. The article gives a description and survey of published studies on experienced 
(subjective) discomfort for aged patients in hospitals. The theoretical paper aims at exploring the 
concept of comfort, as well as establishing its position within nursing science. 

Presentation of literature: In the article search was performed at following databases; MedOvid 
/Cihnal, PsycINFO Swemed+ Norart, ISI Web of Science, Pubmed, Proquest, Geriatric Web og 
BIBSYS.  The theoretical paper is dealing with prominent nursing science theorists. 

Method: The literature review brings a survey in which included studies are described in terms of 
informants, methods, findings, results, interventions, conclusions and limitations. Major findings are 
presented according to relevant aspects of the comfort issue. The theoretical paper explores and 
considers selected nursing theories.  

Findings: In the literature review is seen that the authors mainly describe patient’s feeling of 
discomfort as an inner anxiety/unease which might have physiological as well as psychological 
consequences. By means of interventions such as, good nurse/patient communication, well-planned 
ADL - functions, control of light and colours, and relief of noise, the nurse might contribute to 
improved conditions of comfort. The beneficial impact of the nurse promoting an atmosphere of 
confidence when delivering care was underlined.  

Also respect of life-experience and integrity of the aged patient was considered as essential. The 
theoretical paper reveals that the comfort concept has a rising interest within works of theoretical 
nursing. Further there seems to be a common understanding between theorists that a focus shift from 
the nurse- to the patient’s perspective is the result of renewed interest in comfort.  

Conclusion:

Key words:  Concept of comfort, literature review, study of position and meaning of the concept 
within nursing theory. 

 

 The need for further research in the issue of comfort is evident according to the literature 
review, due to a modest amount og works dealing with the severe consequences resulting from 
discomfort in aged patients in hospitals. The theoretical paper highlights the need for new emphasis on 
clarification of the concept of comfort as well as the way it is conceived by nurses. 
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                                INNLEDNING                                       

 

   ”Health is not only to be well, but to be able to use well every power we have” 

                                                                                      (Nightingale, 1859, 1992) 

                                         Bakgrunn 

Helt siden Nightingale’s (1859,1992) dager ble trygghet vurdert som en sentral faktor 

innen sykepleiens målsetninger. Nightingale viste til et behov for å observere den 

syke for å finne måter for å bedre ikke bare helsen, men også tryggheten. Så 

betydningsfullt ble trygghetsskapende sykepleie ansett, slik det her siteres; 

 

                 ….the comfort of the patient is her first and last consideration”. 

                                                                      (Aikens, 1908, s 422)   

Underforstått skulle trygghet kunne forbindes med helse og representere samspill 

mellom fysisk og mental trygghet. Fra Nightingale’s dager har trygghetsbegrepet hatt 

vekslende betydning og posisjon i sykepleiefaglig sammenheng.  

 

McIlveen og Morse (1995), bidro også med en undersøkelse hvor begrepet ”comfort” 

ble utforsket i en litteraturstudie/review.  

Ved å inndele perioden 1900-1980 i tre tidsepoker, ble trygghetsbegrepets definisjon, 

rolle, signifikans og målbarhet undersøkt. I perioden 1900-1929 ble trygghetsaspektet 
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knyttet opp mot fysisk trygghet. Sykepleierens oppgave kunne best beskrives som å 

lindre og å møte pasientens fysiske plager, da medikamentelle intervensjoner hadde 

liten mulighet til å helbrede. Da det også forelå en sosial distanse mellom sykepleier 

og pasient, hadde sykepleieren strenge instrukser om ikke å diskutere pasientens 

tilstand med pasienten. Sedative og narkotiske preparater ble kun foreskrevet ved 

tunge smertetilstander. Fra 1930-1959 fikk sykepleieren en økende grad av 

administrativ funksjon med mindre grad av en-til-en kontakt med pasienten. Det ble 

dertil iverksatt forandringer i sykepleieutdannelsen, ved å innføre opplæring i mental 

hygiene og psykiatrisk sykepleie. Dermed ble fokus for trygghet til pasienten av 

fysisk/emosjonell karakter. Med introduksjon av flere behandlingsstrategier, og økt 

tilgang på smertelindrende og medisin, ble trygghetsperspektivet i større grad knyttet 

opp mot fravær av smerte (relief of pain), eller underordnet medisinske mål. For 

sykepleien i perioden 1960-1980, beveget trygghetbegrepet seg fra fysisk problem og 

omsorg til økende grad av introduksjon og opplæring av psykologiske strategier i 

forhold til pasienten. Av den grunn ble emosjonell trygghet oftere vurdert, noe som 

kunne bidra til å utvide sykepleierens handlingsområder på en mer sofistikert og 

direkte måte. Perioden bar også preg av blant annet introduksjon og adopsjon av 

teoretiske perspektiv fra generell samfunnsvitenskap. 

 

Undersøkelsen viste videre at trygghetsaspektet fikk en mindre sentral rolle i 

sykepleiesammenheng fra 1920-årene da omsorgsbegrepet ble det sentrale domenet i 

sykepleietenkningen. Først i nyere tid fra omkring 1980-tallet har flere 

sykepleieteoretikere, bidratt til at trygghetsbegrepet (comfort) har fått fornyet rolle og 

betydning i sykepleieteori og praksis. Morse har vært en av de tidligere bidragsyterne 

til å både synliggjøre trygghetsbegrepet og sette det i sammenheng med praksisfeltet. 

Samtidig argumenterer Morse for at ved å erstatte omsorg som sentralt paradigme for 

sykepleien med trygghet, vil fokus for undersøkelser kunne bevege seg fra 

sykepleieren til pasienten. På en annen side fremhever Morse (2000), 

omsorgsbegrepet som et viktig element i forståelsen av trygghet ved at hele spekteret 



 10 

av følelser, moralsk ansvar, og den innlevelsen som finner sted under sykepleier-

pasient relasjonen vektlegges. Hun ser for seg en modell der omsorg er et viktig 

kriterium og en nødvendig betingelse for å kunne oppnå trygghet (outcome). Morse 

(2000), peker på at sykepleieren fastsetter/vurderer utrygghet ut fra fysiske tegn og 

symptomer, og fra sin intuisjon som kan bygge på innsikt og erfaring. Videre kan 

utrygghet vurderes som en relativ tilstand som er i forandring med pasientens 

opplevelse av trygghet og evne til å tåle den. Med bla Orem (1980, 2001), Orlando 

(1961, 1990), Kolcaba (2003), ble begrepet gjeninnført som en mer sentral faktor 

innen sykepleien.                                         

 

                                  Trygghetsbegrepet 

En teori inneholder gjerne ett eller flere begrep, og disse er igjen i følge Meleis 

(2005) uttrykk for et fenomen eller grupper av fenomen. Videre kan et begrep gi en 

konsis oversikt over tanker relatert til et fenomen. Begrepene trygghet/utrygghet ble i 

litteraturstudien sett i sammenheng med pasientens grad av subjektivt opplevd 

trygghet ved endret livssituasjon i forbindelse med sykdom, og behov for hjelp av 

sykepleier/omsorgsperson til å ivareta egen helse. Trygghet/utrygghet ble forbundet 

med konsekvensene av pasientens sykdom, pasientens subjektive reaksjon på den, 

samt sykepleierens rolle for bedre ivaretakelse av pasientens trygghetstilstand (Tutton, 

2003). 

I forbindelse med utarbeidelsen av artikkelen, var det et sentralt anliggende i å finne 

uttrykk på engelsk som korresponderte med det norske begrepet trygghet i 

ovenstående mening (Kirkevold, 1996). Det viste seg i denne sammenhengen naturlig 

å koble den norske termen trygghet med det engelske comfort. De to begrepene har 

riktignok ikke sammenfallende meningsinnhold, men innen sykepleieforskningen 

viser de seg hyppig anvendt i en felles betydning, som etablerte fagtermer. 

Nærliggende søkeord på engelsk som ble brukt for å finne litteratur om 

trygghetsproblemstillingen var thriving, security, well-being og safety, anxiety, 
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discomfort og distress. Etter gjennomgang av betydningen av disse begrepene i 

litteraturen, ble comfort/discomfort funnet å være de mest relevante og etablerte 

termene i forhold til masteroppgavens problemstilling.  

 

                                    Problemstilling   

Masteroppgaven er todelt og består av en artikkel i form av en litteraturstudie, og en 

refleksjonsoppgave. Refleksjonsoppgaven vil gå inn i artikkelens tema; utrygghet for 

den eldre pasient på sykehus, og gi sykepleiefaglig legitimitet til litteraturstudiens 

tema ut fra sentrale teoretikere på området. Litteraturstudien og artikkelens formål var 

å beskrive og kartlegge hva forskningslitteraturen sier om utrygghet for den eldre 

pasient på sykehus. I analysen av forskningsartiklene fremstod trygghet som en 

sentral og avhengig variabel. 

Hensikten med refleksjonsoppgaven er å utforske følgende problemstilling: Hvilken 

betydning og posisjon har trygghetsbegrepet for sykepleiefaget? I det følgende vil det 

bli studert hvorvidt trygghet er et sentralt begrep i sykepleiefaget.  

I refleksjonsoppgaven vil ulike bidragsytere med deres tolkning av begrepet trygghet 

bli omtalt. Teoretikerne vil bli presentert ut fra teoretisk ståsted og teorienes relevans i 

forhold til trygghetsbegrepet. Begrunnelsen for valg av bidragsytere som Morse 

(1992, 2000), Orem (1980, 2001), Orlando (1961,1990) og Kolcaba (2003) i forhold 

til trygghetsbegrepet, er at de er sentrale sykepleieteoretikere. Videre gir de vesentlige 

bidrag til utvikling av trygghetsbegrepet, og kan illustrere en historisk tidslinje i 

sykepleieteoretisk sammenheng. Slik kan de bidra til å belyse trygghetsbegrepet i en 

faghistorisk kontekst. I diskusjonsdelen vil teoretikernes bidrag til trygghetsrelatert 

sykepleieteori bli nærmere drøftet, samt trygghetsbegrepets betydning og posisjon 

som sådan, både ut fra tidsperspektiv, vitenskapelig ståsted, form, abstraksjonsgrad, 

funksjon og innhold (Kirkevold, 1998). 
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                 Sykepleieteori og trygghetsbegrepet 

 

                         Orem’s egenomsorgsteori og trygghet 

                                        Teoretikerens bakgrunn 

Orem’s egenomsorgsteori, som hun selv omtaler som; ”teori om egenomsorgssvikt”, 

ser ut til å kunne knyttes til Henderson’s sykepleieteori (1966). Henderson 

identifiserte 14 behov, som igjen bygget på ideene bak Maslow’s behovshierarki 

(Maslow, 1954), og Erikson’s (1963) utviklingsteori. Generelt kan det sies at Orem’s 

teorier tar utgangspunkt i begrepet egenomsorg. Teorien ble første gang publisert i 

1959, som en guide myntet på å utvikle et faglig ståsted for praktiserende sykepleiere. 

Orem står som en representant for behovsorientert sykepleieteori, en skoleretning som 

hadde innpass ved Colombia University i Amerika, og er en egen sykepleieteoretisk 

retning. Teorien fokuserer på at sykepleieren møter individets behov ved å spørre seg; 

hva er det sykepleien gjør, hvilken funksjon har handlingen, og hvilken rolle har 

sykepleieren? Svaret på spørsmålene handler mye om å beskrive funksjonen og rollen 

til sykepleieren.            

 

                                            Beskrivelse av teorien 

Ved andre utgivelse i 1980, etter omredigering og utvidelse, lanserte Orem teorien i 

tre deler som til sammen danner en helhet. 1)”Self-care deficits”- som er kjernen i 

hennes ideer, gir et begrepsbilde på hvordan mottagere av omsorg ikke kan ivareta 

nødvendig egenomsorg grunnet begrensninger i egen helsetilstand, 2) ”Theory of 

selfcare” beskriver sammenheng mellom overveide egenomsorgshandlinger og 

pasientens funksjonnivå. 3)”Theory of nursing system(s)”, beskriver terapeutiske 
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egenomsorgsbehov og tiltak rettet mot egenomsorg overfor personer som mangler 

mulighet til full ivaretakelse av disse behov. Til sammen betegnes disse tre teoriene 

som ”Sykepleieteori om egenomsorgsmangler”. Sentralt for Orem er at mennesket 

fungerer og opprettholder liv, helse og tilfredshet ved å ha omsorg for seg selv.  

Orem’s definisjon av egenomsorg lyder: 

 

     ”The practice of activities that maturing and mature persons initiate and perform,  

       within time frames, on their own behalf in the interests of maintaining life,  

       healthful functioning, continuing personal development, and well-being, through   

       meeting known requisites for functional and developmental regulations.” 

                                                                           (Orem, 2001, s 322) 

 

Orem klassifiserer tre former for egenomsorgsvilkår 

1) Universelle egenomsorgsvilkår 
Universelle vilkår som eksisterer i alle mennesker, og knyttes til livsprosesser 

og tilfredshet. 

2) Utviklingsrelaterte egenomsorgsvilkår 
Relateres til ulike stadier mennesket gjennomgår i sin livssyklus, og mot 

høyere nivå av menneskets struktur og modning. 

3) Egenomsorgsvilkår ved helseavvik 
Resultat av strukturelle og funksjonelle avvik for mennesket. Det være seg for 

eksempel fysiske eller biologiske vilkår, eller psykologiske vilkår som blant 

annet større oppmerksomhet på utrygghet, observasjon av skadelige effekter av 

sykdom, eller det å lære å leve med endrete livsvilkår og endret helsetilstand. 
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Generelt betrakter Orem sykepleieomsorg som kompensasjon for 

egenomsorgsmangler. Her kan sykepleiehandlinger inndeles i; (i) hel-kompenserende, 

(ii) delvis-kompenserende og (iii) støttende/undervisende funksjon.  

 

                                        Orem og trygghet 

Orem’s teori behandler behovet for trygghet eksplisitt i forbindelse med universelle 

egenomsorgsbehov, og også i situasjoner med helseavvik. I sistnevnte bør 

sykepleieren være oppmerksom på at medisinske behandlinger kan forårsake 

utrygghet, som bi-effekt.  

Utrygghet kan dertil forårsakes av forhold knyttet til endring av selvbildet, og til det å 

være avhengig av spesielle former for helseintervensjoner. 

I forbindelse med å skulle lære å leve med følgene av patologiske prosesser, vil 

pleierens oppgave være å støtte en livsstil som kan fremme pasientens tilpasningsevne 

og dermed trygghet. 

 

En mer konkret tilnærming til trygghetsbegrepet finner vi i Orem’s detaljerte forslag 

til tiltak ved svikt i de universelle egenomsorgsvilkår. Utrygghetsopplevelse fremstår 

her som resultat av mangelfull ivaretakelse av enkelte av disse behov. Særlig det 

syvende behov: Forebyggelse av risiko for livet, menneskelige funksjoner og 

velbefinnende, står sentralt i hennes bilde av betingelsene for trygghet. Videre 

behandles utrygghetsfenomenet i spesifikke situasjoner beskrevet som ubalanse i 

behovene;  

(1) Opprettholdelse av tilstrekkelig inntak av luft: Her konstaterer hun at psykologiske 

tilstander av utrygghet og engstelse kan bidra til å forandre pustens dybde og 
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frekvens, og at andre emosjonelle forstyrrelser kan medføre symptomer som 

hyperventilering og tetthet i brystet.  

(5) Opprettholdelse av en balanse mellom aktivitet og hvile: Utrygghet nevnes her 

som konsekvens av bekymring eller ensomhet, og kan forrykke den vitale balansen 

mellom hvile og aktivitet.  

(7) Forebyggelse av risiko for livet, menneskelig funksjon og velbefinnende: Orem ser 

for seg at bekymring og frykt grunnet risiko i helsetilstanden kan gi ubalanse på det 

emosjonelle plan.  

Ved å motvirke slik risiko bortfaller utryggheten i denne forstand. 

(8) Opprettholdelse av balanse mellom ensomhet og sosial interaksjon, i sammenheng 

med følelse av normalitet: Menneskelige faktorer som redsel for å være alene, eller 

for å være sammen med andre, kan være årsak til utrygghet. Forandring av 

helsetilstanden (sykdom), og utilfredsstilende vilkår i livet for øvrig, kan bidra til å 

skape ubalanse i normalitets-opplevelsen.                           

 

                         Orlando’s relasjonsteori og trygghet 

                                     Teoretikerens bakgrunn 

Orlando (1958-1961), ønsket å bidra til å styrke sykepleierens rolle og identitet i lys 

av pasientens lidelse/utrygghet og behov for hjelp. Orlando plasserer dermed smerte 

og utrygghet som sentrale faktorer for sykepleieren i sykepleieprosessen og i 

pleier/pasient-relasjonen. I denne forbindelse ble begrepet relief innført, som igjen 

Kolcaba ble inspirert til å anvende(Se avsnittet om Kolcaba). 

                                   

Som ansatt ved Yale University School of Nursing fikk Ida Jean Orlando i oppdrag å 

bidra med å integrere et begrepsapparat omkring mental helse i sykepleieutdannelsen. 
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Utgangspunktet for Orlando’s (1961,1990) teori bygger på at hver situasjon blant 

annet baseres på sykepleierens kartlegging av verbal og nonverbal atferd hos 

pasienten. Orlando (1958-1961), ønsket fra sin side å bidra med å styrke sykepleierens 

rolle og identitet i lys av pasientens lidelse/utrygghet og behov for hjelp. I motsetning 

til Orem’s behovsteori, kan Orlando’s relasjonsteori sies å representere et ny og 

sentral retning ut fra sykepleieperspektivet. Mye tyder på at Orlando’s teori er 

påvirket av ”Chicago school of symbolic interactionism”, og Peplau’s (1952,1990) 

fokus på det interpersonlige forhold i sykepleien; personens behov for hjelp og 

sykepleierens vurderingsevne til å oppdage behovet for hjelp. Orlando’s relasjonsteori 

kan best defineres som et begrepsmessig rammeverk for sykepleien, og ikke en 

modell, da den er mindre velutviklet og inneholder komponenter fra ulike andre 

modeller og teorier (Kirkevold, 1998). 

 

                                         Beskrivelse av teorien 

Orlando utarbeidet sin teori etter langvarig forskning i praksisfeltet som observatør og 

deltager, og hun blir ansett som en av pionerene innen sykepleievitenskapen. 

Hennes forskning ble i all hovedsak utført ute i praksisfeltet. Selv om teoriens 

begreper i vesentlig grad er basert på fra empiriske data, mangler det i følge Meleis 

presise definisjoner av sentrale begrep som helse, pasient, sykepleier og omgivelse. 

Interaksjonsteorien representerer per i dag en av tre sentrale skoleretninger for 

sykepleie- vitenskapen. Teorien stiller grunnleggende spørsmål på linje med 

behovsteoretikerne, men utvikler også et annet sentralt spørsmål; hvordan 

sykepleieren gjør det hun til enhver tid gjør? Svaret på hvordan-spørsmålet henviser 

til interaksjonsprosessen og samspillet mellom sykepleier og pasient (individ).  

På denne måten kan pleieren bedre observere og ivareta pasientens behov for hjelp 

mot smerte og utrygghet. Orlando henviser til at sykepleierfunksjonen utøves i 
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handlinger som bidrar til både psykisk og fysisk helse. Hun definerer blant annet 

sykepleierens ansvarsområde i forholdet til pasienten slik, 

 

          ”..for his physical and mental comfort to be assured as far as possible while he  

             is undergoing some form of medical treatment or supervision”. 

                                                                        (Orlando, 1990 s.5) 

 

I følge Orlando kan sykepleierens ansvarsområde sees i sammenheng med pasientens 

her og nå situasjon. Pasientens tilstand fordrer ulike grader av støtte, lindring eller 

avlastning for smerte og utrygghet, og for større tilfredshet. Observasjon av pasienten, 

enten direkte eller indirekte via rapportering og kartlegging av andre, vil bli betraktet 

som vesentlig før iverksettelse av handlinger. Videre anvender Orlando det engelske 

ordet ”distress”, når pasienten opplever å ikke selv kunne dekke sine behov. 

”Distress” kan oversettes til norsk som uro, lidelse eller utrygghet. Pasientens smerte, 

lidelse eller utrygghet klassifiserer hun i tre kategorier, ut fra behov for hjelp: 

 

1. Fysiske begrensninger. 
Pasientens helt eller delvis manglende evne til å ta vare på seg selv kan være 

forårsaket av en midlertidig eller varig helsemessig svekkelse, omgivelser som 

begrenser hans handlinger, eller bidrar til at pasienten mistolker sine ressurser. 

 

2. Ugunstige reaksjoner på situasjon/omgivelse. 
Pasienten kan reagere med smerte/utrygghet på sine omgivelser grunnet 

feiltolkning av situasjonen knyttet til for eksempel sykdom, behandling, 

aktivitet eller helsepersonell. 
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3. Vanskeligheter med å kommunisere behov. 
Pasienten kan ha varierende evne til å gi verbalt eller ikke-verbalt uttrykk for 

hvilken hjelp som trenges. Han kan være usikker på hva som er ”det riktige”, 

eller hva som forventes av ham. En annen grunn til at pasienten kan ha vansker 

med å uttrykke sine behov for hjelp kan forklares direkte av hans helsetilstand. 

Sykepleierens oppgave vil bli å kartlegge pasientens behov, dernest iverksette 

nødvendige intervensjoner for å behandle sykdomstilstander og få pasienten til 

å gjenvinne trygghet. 

Sykepleieprosessen, slik hun tolker den, vil kunne være avhengig av tre 

grunnelementer som i interaksjon med hverandre utgjør;  

 

1. Atferden til pasienten.        
 

      2.  Sykepleierens reaksjoner 

       - Opplevelse, tanker og refleksjoner i forhold til sykepleiersituasjonen. 

 

2. Sykepleiehandlingene som er tilrettelagt for pasientens beste. 
 

Orlando viser i sin teori hvordan sykepleieren handler på grunnlag av kunnskap om 

pasientens behov og lidelse. Hun skiller mellom to sykepleieaktiviteter; (i) uvilkårlige 

(automatic) som betyr rutinepreget sykepleie, servering av mat, ivaretakelse av 

pasientsikkerhet, samt administrasjon av organisatoriske oppgave, og (ii) 

veloverveide (deliberate) sykepleiehandlinger. Her integrerer sykepleieren kunnskap, 

observasjoner og situasjons-bedømmelse i sine tanker og følelser overfor pasientens 

udekkede behov, lidelse og smerte. Målet for sykepleiehandlinger bør være, ved siden 
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av at pasienten skal oppnå bedret atferd og få dekket sine behov, at han kan oppleve 

normalitet og større trygghet. Orlando har med sitt arbeid bidratt til at sykepleieren 

kan anerkjenne pasientens følelser, for dernest i større grad å kunne iverksette 

nødvendige sykepleieintervensjoner i forhold til dette. 

 

                                      Orlando og trygghet 

Fra en filosofisk perspektiv, kan Orlando’s posisjon forståes som ikke-positivistisk og 

tolkende. I motsetning til naturvitenskapen som har tendens til å tolke virkeligheten i 

subjekt-objekt relasjoner, kjennetegnes den humanistiske vitenskap av vekt også på 

det subjektive i mennesket. I en sykepleiekontekst, vil bedømmelse av for eksempel 

aggressivitet, engstelse og sågar utrygghet, måtte kreve innlevelse i pasientens egne 

tanker og opplevelser fra sykepleierens side (Edwards, 2001). Dette forutsetter en 

betydelig utviklet empati, og stiller krav til personlig engasjement. Orlando’s verdisyn 

bygger på eksistensiell filosofi som fundament for å se det ulike i hver pasient og 

hans verdighet. Orlando bygger sin teori ut fra pasientperpektivet, og vil med det vise 

forståelse for hva som skaper trygghet/utrygghet for pasienten. Orlando, som 

interaksjonist, innfører begreper som refleksjon, bruk av sykepleieintuisjon og 

subjektivitet i sine vurderinger av de riktige sykepleieimplementeringer. 

Orlando’s relasjonsteori er først og fremst egnet til praktisk rettleding innen 

sykepleieprosessen. Et overordnet teoretisk rammeverk er også forsøkt utledet fra 

teorien av senere forfattere.  
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                                     Kolcaba’s comfort-teori 

                                  Teoretikerens bakgrunn 

En viktig bidragsyter for utvikling av trygghetsperspektivet er Kathrine Kolcaba med 

hennes comfort-teori (Kolcaba, 2003). Kolcaba’s comfort-teori ble i første omgang 

lansert som et bidrag til rammeverk for en gerontologisk sykepleiekongress (Kolcaba, 

1992a).  Kolcaba har blant annet funnet inspirasjon og anvendelse av Orlando’s 

begrepsapparat (se ovenfor). 

I motsetning til å se på en person som en sum av biologiske delfunksjoner, til dels 

atskilt og uavhengig av hverandre, forutsetter Kolcaba’s (1994) teori et holistisk syn 

der en betrakter individet som en helhet med kropp og sjel. Hennes teoretiske 

standpunkt defineres mer spesifikt som en personbasert holisme (PBH). Det unike 

kjennetegn på en person er dens evne til å oppleve tidsspennet mellom fortid og nåtid, 

og knytte dette til fremtiden.  

Gjennom spesifikk etisk bevissthet som kjennetegner mennesket, dannes et 

handlingsreportoar ut fra moralske prinsipper, ansvarsfølelse og evne til å erfare 

andres lidelse.       

                         

                                      Beskrivelse av teorien 

Teorien behandler problemstillingen rundt trygghet/utrygghet på bred basis. Begrepet 

”comfort” forklares som en tilstand av ”styrkethet” som sykepleieren kan bidra med å 

oppnå hos pasientene. Kolcaba’s comfort-teori kan plasseres på ”middle-range” teori-

nivå, som innebærer at den, i motsetning til ”Grand Theory”, i større grad omhandler 

fenomener som er enkle å overføre til praksisfeltet, og dermed kan spille en direkte 

rolle for hvordan sykepleieren utøver sitt fag, og for hennes intervensjoner (Lenz, 

1998). 
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Utarbeidelsen av hennes comfort-teori skjedde induktivt, basert på data fra et større 

antall målrettede observasjoner. Et problem for Kolcaba, i følge henne selv, var å 

finne en abstrakt og generell begrepsmodell for ulike begrep og nivåer i teorien. 

Svaret fikk hun ved å knytte sine begreper opp mot et allerede utarbeidet rammeverk 

av Henry Murray (1938) i hans ”Theory of human press”. Dette kunne anvendes til å 

strukturere fremstillingen av hennes teori. 

 

Den rasjonelle begrunnelse for verdien av en slik comfort-teori, er at høynet comfort 

gir bedrete betingelser for pasientens helbredelsesprosess og muligheten til å 

gjenoppta tidligere funksjonsnivå. I tillegg har den betydning for pasientens evne til å 

mestre belastende terapi eller rehabiliteringsprogrammer. 

Teorien identifiserer tre former/nivå av ”holistic comfort”: 

 

• Relief; en tilstand av å få spesifikke trygghetsbehov dekket 
• Ease; en tilstand av ro og tilfredshet 
• Transcendence; en tilstand der pasienten kan heve seg over problemer eller 

smerte.  
 

Videre vil disse tre tilstandene kunne forkomme i fire ulike kontekster; den fysiske, 

psykospirituelle, omgivelsesmessige og den sosiokulturelle. Kolcaba’s ordrette 

sammenfatning av teorien lyder:  

 

        Comfort is the immediate experience of being strengthened by having 

        needs for relief, ease and transcendence met in four contexts: physical,  

        psychospiritual, social and environmental.  

                                                                      (Kolcaba, 2003 s.14) 
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                                             Kolcaba og trygghet   

I utarbeidelse av ”General Comfort Questionnaire” knyttet til hennes comfort-teori, 

måtte Kolcaba foreta en rekke avveininger. Spielberger’s (1983) spørreskjema om 

angst gav Kolcaba nyttig bakgrunn for egen utvikling og testing av spørreskjema. 

Spielberger oppdaget under analyse av sitt svarmateriale at hans data naturlig lot seg 

ordne i to underkategorier:  

(i) en situasjonsbetinget tilstand av angst, og (ii)engstelse ut fra varig 

personlighetskarakter. Kolcaba stilte også spørsmål om opplevelse av trygghet kunne 

relateres til samme kategorier. På bakgrunn av tidligere litteratursøk og erfaring, 

valgte Kolcaba å begrense sine spørsmål til utrygghet som var situasjonsbetinget. I 

senere arbeid utviklet hun en statistisk metode som kunne skille mellom 

situasjonsbetinget tilstand av angst og personlige karaktertrekk. 

                                             

Det filosofiske perspektiv på Kolcaba’s ”comfort-teori” kan inndeles i fire områder, 

fra det høyeste abstraksjonsnivå, til den mer detaljerte begrepsanvendelse. 

 

• Holisme; som betrakter individet som en helhet med kropp og sjel. 
• Menneskelige behov; menneskets iboende ønske om å opprettholde eller 

gjenvinne fysiske, psykospirituelle, sosiokulturelle og omgivelsesmessige 
behov. 

• Inkorporasjon I Murrey’s”Theory of human press” (1938). 
• Tre stadier av “comfort” (relief, ease og trandendence) med opprinnelse i 

arbeid av Orlando (1961/1990), Henderson (1978) og Paterson (Paterson & 
Zderad, 1976/1988). 

                                           

Ved etiske betraktninger i forhold til trygghet, beskriver Kolcaba hvordan 

trygghetsskapende omsorg beveger seg utover rutinepreget sykepleie og plikt- og 

konskvensetiske handlinger, og kan fordre handling med oppmerksomhet mot væren 
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fremfor gjøren. Slike etiske betraktninger i forhold til trygghet vil bli videre utforsket 

i siste del av refleksjonsoppgaven. 

                                    

Evaluering av Kolcaba’s ”comfort-teori” ble gjort av Torney og Alligood (2001), 

”Nursing theorists and their work” i Mosby forlag.  Teorien er blitt brukt i stort antall 

ulike undersøkelser, og har muliggjort en utvikling av sykepleierens egne 

trygghetsskapende intervensjoner og instrument. Spørreskjemaet har vist reliabilitet 

og validitet i måling av ”comfort”, og kan bidra til registrering av forandringer over 

tid. Funn fra undersøkelser støtter derfor teoriens teoretiske grunnlag og den 

taksonomiske strukturen. (Kolcaba & Fox, 1999, Dowd, Kolcaba & Steiner, 2001, og 

Novak, Kolcaba, Dowd & Steiner, 2001). I praksisfeltet kan comfortteoriens 

rammeverk anvendes på tilsvarende måte som for eksempel ved en ”Acute care for 

elders” (ACE) avdeling i Ohio der Kolcaba medvirket i et forskningsprosjekt 

(Kolcaba, 2000). En slik ACE-modell viste seg så vellykket at den senere har inspirert 

sykehusenheter for akuttgeriatri også her i Norge. 

Sykepleieren bør her rette oppmerksomhet mot hele pasienten for at pasienten skal 

føle seg gjenkjent som person, og ikke bare føle seg vurdert som et sykdomskasus. 

På utdanningsnivå kan studenter bli introdusert for Kolcaba’s trygghetsmodell ved å 

knytte teorien til egne omsorgsplaner. I forskningssammenheng, kan studier 

eksempelvis kartlegge behandlingseffekter ved innføring av trygghetsskapende 

intervensjoner på en avdeling sammenlignet med en avdeling som ikke innfører slike 

intervensjoner (Kolcaba, 2006). 

 

 

 

 



 24 

                        

                              DISKUSJON          

 

                      ”Heal the sick, not the sickness”. 

                                                       (Gammelt ordtak, ukjent opprinnelse)   

    

                   Trygghet og sykepleiefaglig/vitenskapelig mandat           

En sentral årsak til å trekke frem teoriene til Orem (2001), Orlando (1961,1990) og 

Kolcaba (2003) i denne refleksjonsoppgaven, er at de alle har bidratt til å belyse 

trygghetsbegrepet i ulike tidsperspektiv, fra ulike vitenskapelig ståsted, og med ulik 

form, grad av abstraksjon, funksjon og innhold (Kirkevold, 1998).  

På deres respektive måter settes trygghetsbegrepet inn i ulike sykepleiefaglige 

sammenheng, og kan vise utviklingen av begrepet fra sykepleievitenskapens tidlige 

epoker, til slik den fremstår i dag. Ved nærmere gjennomgang av Orem, Orlando og 

Kolcaba’s sykepleieteorier, eksisterer mange likhetstrekk, og noen klare forskjeller. 

De er alle opptatt av hvordan trygghet kan implementeres i teorien, og med det å 

belyse behovet for trygghet for den enkelte pasient. 

 

Som hos Meleis (2005), kan man for oversiktens skyld sette teoretikernes syn på 

sykepleie i en tabell, med deres ulike sykepleiefaglige perspektiv og ståsted:    
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Definisjon 
av sykepleie 

  Orem Orlando Kolcaba 

Sykepleie-syn 

 

 

 

 

 

Sykepleieren møter 
pasientens 
egenomsorgsbehov 
for å opprettholde liv 
og helse, overvinne 
sykdom, eller 
håndtere effekten av 
skader. 

 

Interaksjon med pasient 
som har behov eller 
tegn på lidelse eller 
hjelpeløshet. Assistere 
individer i å unngå, 
lindre, minske eller 
kurere følelse av 
hjelpeløshet. 

Trygghet er mer enn kun 
fravær av spesifikke 
utrygghetsopplevelser 
(discomfort), og fordrer 
holistisk tilnærmelse til 
pasientens ulike behov 
for hjelp. 

 

Sykepleiemål 

 

 

 

 

Eliminere misforhold 
mellom 
egenomsorgs-
kapasitet og krav til 
pasienten. 

Lindre smerte, fysisk 
og psykisk utrygghet og 
fremme følelse av 
tilfredshet. 

Trygghet som resultat, 
kan relateres til 
intervensjoner som 
tilsikter lettelse, lindring 
og transendens. 

Sykepleiepro-
blem 

Mangler i forhold til  
åtte universelle 
behov,  to 
utviklingsrelaterte 
behov, og seks 
helseavvik. 

Smerte/utrygghet 
grunnet udekkede 
behov. 

Utrygghet for pas i 
forhold til fysisk tilstand, 
psykospirituelle, 
omgivelser, eller 
sosiokulturelle kontekst. 

       Tabell 1. Orem, Orlando og Kolcaba’s syn på sykepleie. 

 

Tabell 1 synliggjør de fundamentale ulikheter mellom Orem’s tilnærming, på den ene 

siden, og Orlando og Kolcaba på den andre siden når det gjelder så vel definisjon og 

fokus som målsetning og problemstilling for sykepleien. Orem’s syn på sykepleie tar 

utgangspunkt i en behovsteori hvor svikt i egenomsorgsevnen er utgangspunktet i 

sykepleierens møte med pasientens situasjon. Hun inntar dermed en posisjon der hun 

ser på sykepleie fra et rent praksis- og undervisningsrelatert ståsted. Orlando’s og 

Kolcaba’s teorier, på den andre side, viser at samtidig som sykepleieren møter 

individets behov, vil pasienten selv ha en aktiv del i å gjenvinne sin egen helse. På 

denne måten synes deres teorier langt mer pasientorienterte.  
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Tilsvarende, når det gjelder sykepleiemål ser vi at Orem’s definisjon handler om å 

eliminere misforhold mellom egenomsorgskapasitet og -krav, mens Orlando og 

Kolcaba begge retter oppmerksomheten mot pasientens opplevde smerte og utrygghet.  

I forhold til sykepleieproblem har Orem’s tilnærming rundt egenomsorgsmangler et 

nærmest medisinsk perspektiv, hvor helseavvik kan identifiseres, kategoriseres, og bli 

gjenstand for iverksettelse av intervensjoner. Hos Orlando og Kolcaba, derimot, står 

pasientens egne oppfatninger, tanker og følelser omkring sin egen helsetilstand som 

utgangspunkt for sykepleierens vurdering og intervensjoner. 

 

                   Trygghetsbegrepet i historisk perspektiv 

Nedtegnelser fra McIlveen & Morse’s (1995) studie avdekket trygghetsbegrepets 

definisjon, betydning og grad av målbarhet for sykepleien langt tilbake i tid. Historien 

viser at trygghetsaspektet har beveget seg fra å bli vurdert som et mål på 

sykepleierens evne og karakter til å trygge pasienten, som et moralsk imperativ i 

begynnelsen av 1900-tallet, til i dag å inkludere fysiske og psykologiske dimensjoner 

med sofistikerte og direkte intervensjoner.  

At trygghetsperspektivet så mistet noe av sin betydning rundt 1950-årene, kan i  følge 

McIlveen & Morse delvis forklares ved at fokus for sykepleierens oppgaver ble 

knyttet til anvendelse av smertestillende opoider, benzodiazepin-preparat, antibiotika, 

samt innføring av mer avanserte tekniske oppgaver i sykepleien (Kolcaba, 2003). 

Implementering av omsorgsaspektet som et sentralt hovedanliggende kan også i noen 

grad forklare trygghetsperspektivets sekundære betydning for sykepleien.                                                                                                                                

. 

Fra 1960-årene hevdes det videre at emosjonell trygghet ble tydeligere artikulert, ved 

at emosjonelle trygghetsstrategier ble innført i praksis, samtidig med at psykiske 
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aspekter ved pasientens sykdom ble mer vektlagt i sykepleierutdanningen. Med større 

vekt på pasientopplevelser, og med økt bruk av psykologiske strategier i sykepleien, 

ble trygghetsbegrepets ulike dimensjoner videreutviklet (McIlveen & Morse, 2005). 

Likevel ble trygghetsperspektivet i 1960-årene i noen grad begrenset til palliativ pleie 

i terminalfasen (Morse, 1992), noe som ble støttet av Glaser & Strauss (1965). Fra 

1980-årene og frem til i dag har trygghetsbegrepet blitt tydeligere artikulert og satt i 

relasjon til flere relevante pasientområder. Trygghetsbegrepet har blitt gjenstand for 

større interesse blant flere sentrale sykepleieteoretikere, og mer forskning på området 

synliggjør dette.  

Hvilke konsekvenser har en endret betydning og posisjon for trygghetsbegrepet for 

den sykepleien som utøves i dag?  McIlveen og Morse (1995) viser til hvordan 

psykiske strategier har utvidet sykepleierens handlingsrom i tidsperioden 1960-1980. 

For eksempel har bruk av placebo blitt en anerkjent strategi for begrensing av 

medisinbruk. Dertil har utvikling av kommunikasjonsmetoder, berøring og 

tilstedeværelse åpnet for nye ferdigheter i å styrke pasienten/familiens evne til bedre å 

mestre sykdom og sykehusopphold.  

Undersøkelsen til McIlveen og Morse, konkluderte med at trygghetens rolle hadde 

endret seg fra å være det primære hovedmålet i sykepleien, til å bli betraktet som et 

sekundært mål, en strategi eller til og med et overflødighetsanliggende for den 

alvorlig syke. Her ser man tydelig en motsetning mellom Morse’s og Kolcaba’s 

oppfatninger. I Kolcaba’s virkelighetsoppfatning er trygghet en selvstendig og 

grunnleggende faktor i enhver pasients helsesituasjon. 

Også som vi har observert i forbindelse med litteraturstudien av artikler om 

trygghetsbegrepet fra de siste tiår, kan det synes som om pendelen, i motsetning til 

Morse’s analyse, igjen er i bevegelse i retning av trygghet som sentralt mål innen 

sykepleieteorien. 
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      Trygghetsbegrepet i lys av vitenskaplig og filosofisk perspektiv  

Hvilke konsekvenser har Orem, Orlando og Kolcaba’s respektive vitenskaplige 

ståsted for trygghetsbegrepet? Orem og behovsteorien er, som nevnt, basert på 

Maslow’s behovslære, og Erikson’s teori om utviklingsstadier som kan sier være 

Freudiansk orientert, mens Orlando og interaksjonsteorien er basert på en 

fenomenologisk (Kim, 2000) og eksistensiell filosofi, og Kolcaba’s comfort-teori er 

inspirert av holistisk tenkning.  

Kirkevold (1998) viser til bestemte kriterier som en positivistisk teori bør oppfylle. 

Orem’s egenomsorgsteori kan sies å oppfylle disse, ved å ha en bestemt struktur, 

utviklet bla ved hjelp av kvantitative metoder og verifisert ut fra matematiske og 

statistiske modeller.  

I Orem’s tekster kan trygghetsbegrepet forståes på en måte som nærmest utelater 

trygghetsopplevelsens subjektive aspekt. Den opplevde trygghet ansees som identisk 

med faktisk trygghet rent ytre sett. Vi ser her en nærliggende årsak til at senere teorier 

til  

Orlando og Kolcaba i større grad har søkt en mer eksistensiell innfallsvinkel for å 

fange inn det subjektive, den opplevde trygghet.  

Orem’s (1971,2001) egenomsorgsteori blir ansett som en av de sentrale og mest 

brukte teorier innen sykepleien (Meleis, 2005). Det unike i Orem’s teori, er de 

forventninger til pasientens egenomsorg om egen helse som den er basert på. 

Imidlertid har Orem, i følge Meleis, noe vanskelig begrepsterminologi, noe som 

muligens har medført en mer langsom innføring av teorien i praksis. Imidlertid er 

teoriens begreper operasjonalisert i form av konkrete terapeutiske intervensjoner, og 

virker derfor bedre egnet til veileding innen praksisfeltet enn innen forskning. 

Perspektivet i Orem’s teorier kan i ettertid fremstå som noe mekanistisk, det vil si at 
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mennesket betraktes som en komplisert mekanisme der sykepleierens oppgave blir å 

korrigere feil som kommer til utrykk ved at egenomsorgsfunksjoner svikter. Slik 

tilnærming kan lede til forsøk på å konstruere ”feilsøkingsverktøy” i form av 

skjemaer eller håndbøker med lite rom for det individuelle. Grunnet det ubegrensede 

mangfold av individer og situasjoner som sykepleieren møter, kan slike verktøy ende 

opp med å bli særdeles uhåndterlige i det praktiske liv. En annen problematisk side 

ved rigide diagnosesystem innen sykepleie, er at sykepleiers funksjon i for stor grad 

overtar legens perspektiv og i mindre grad blir fokusert på pleieperspektivet, så vel 

som på den intuitive forståelse av pasientens situasjon slik trygghetsperspektivet 

fordrer. 

 

Orlando’s feltarbeid er blitt regnet som et pionerarbeid innen sykepleien, ved 

anvendelse av observasjoner ute i praksis, for deretter å samle data til sykepleieteori 

omkring psykologiske dimensjoner ved pasienten. Selv om Orem og Orlando kan sies 

å ha utarbeidet sine teorier i noenlunde samme tidsperiode, 1950-1960, med samme 

kunnskapsgrunnlag som forelå på den tiden, har vi sett at teoriene ble forankret i ulike 

skoler og perspektiv. Konsekvensene for hvordan trygghetsbegrepet ble implementert 

og tolket, ble farget av deres teoretiske ståsted.  Orem’s teori kan sies å ha blitt 

utviklet fra et tradisjonelt positivistisk filosofisk ståsted. Den synes å sette graden av 

opplevd trygghet i forbindelse med de ulike grunnleggende behov, og vurderer ikke 

trygghet som et behov i seg selv. Orlando, derimot, med pasientperspektivet i fokus, 

representerte relasjonsteoretikerne med vekt på tolkning av fenomener i sammenheng 

med pasientens lidelse. Her vil trygghetstilstanden til pasienten tolkes i forhold til 

pasientens livssituasjon, og egnete intervensjoner vil på denne måte kunne 

identifiseres. Kolcaba kan sies å ha ytterligere utviklet Orlando’s trygghetsteoretiske 

arbeid. I tillegg til å vektlegge de psykiske dimensjoner hos pasienten, bygger hun på 

et holistisk menneskesyn, som står fjernere fra Orem’s filosofiske ståsted enn 

Orlando, men som kan gi interessante implikasjoner i forhold til det psykologiske 

grunnlaget for trygghetsfremmende sykepleie. 
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I forhold til et idéhistorisk perspektiv har vi vært vitne til et betydelig skifte i de 

akademiske grunnholdninger fra midten av det 20. århundre til i dag. Moderniteten 

som førende prinsipp er gradvis erstattet av det postmoderne. Vitenskapsfilosofisk 

kan vi si at et reduksjonistisk virkelighetsbilde preget av positivismens 

forskningsideal, har møtt fundamental kritikk fra mange hold. Vesentlige 

forskningsmiljøer definerer seg i dag som postpositivistiske. Synet på kvantitativ 

metodebruk som entydig overlegen innen forskning har måttet vike for en oppfatning 

der kvantitativ og kvalitativ forskning sees som likeverdige, og egnet innen ulike 

områder. Innen sykepleieteorien avspeiles disse utviklingstrendene ganske tydelig i 

synet på trygghetsbegrepet og den plassering dette tilskrives hos de ulike teoretikerne. 

Vi har sett en klar paradigmatisk endring fra et Maslowsk utgangspunkt hos 

behovsteoretikere som Orem, til et ikke-Maslowsk standpunkt, som er tydelig hos 

tilhengere av interaksjonistisk og holistisk skole slik som Orlando og Kolcaba. Det er 

her interessant å bemerke hvordan trygghetsaspektet i det Maslowske perspektivet får 

status som noe sekundært. Fysiologiske behov ble vurdert som de ”reelle”, og 

subjektiv trygghet ansett å være en konsekvens av at fysiologiske ubalanser rettes 

opp. En vitenskaplig ny- orientering i forhold til dette, svarende til Orlando og 

Kolcaba’s teorier finner vi forøvrig hos samtlige av forfatterne som er omtalt i 

litteraturstudien knyttet til denne masteroppgaven. 

I sammenheng med senere tids økende uvilje mot mekanisering og 

umenneskeliggjøring (Meleis, 2005), fant interaksjonistene at pasientens subjektivitet 

kunne gis en betydelig mer sentral plassering, som direkte målsetning for 

sykepleieteorien. Hos Kolcaba blir så selve hovedteorien bygget rundt 

trygghetsbegrepet. Etisk sett er det også skjedd en forskyvning fra en holdning der 

verdien av trygghetsbegrepet begrunnes instrumentelt, til et forsøk på å se den 

subjektive trygghets egenverdi. Det er fristende enkelt i forskningssammenheng å vise 

til at opplevd trygghet hos pasienten har gunstig virkning på det fysiologiske og 

medisinske behandlingsforløp. Kolcaba derimot argumenterer overbevisende for at 
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trygghetsfremmende pleietiltak har best virkning når pasienten opplever å bli sett som 

en hel person, det vil si at pleien ikke kun har det fysiologiske resultat som fokus.   

 

                      Trygghetsbegrepets grad av modenhet                         

Tutton (2003), reiser i sin undersøkelse ”An exploration of the concept of comfort”; 

spørsmålet om begrepets grad av modenhet.. Det gjelder her å identifisere dets 

nøkkelkomponenter og verdi i sykepleiefaglig sammenheng. Tutton refererer både til  

Morse (1992), Orem (1985), Orlando (1961/1990), og Kolcaba (1991) med deres 

bidrag til ”comfort-teorien”. Undersøkelsen avdekker vansker med å enes om en 

samlende definisjon av comfortbegrepet, og at tolkninger av trygghet historisk sett 

gradvis har endret seg. 

Den viser hvordan trygghetsbegrepet har fått ny betydning og posisjon både i 

teoriverdenen og i praksisfeltet. Begrepet synes å få økende interesse blant teoretiske 

bidragsytere, men fremkommer i ulike tolkninger, og med ulik implementering i 

praksis. 

Tutton’s undersøkelse konkluderer med at pasientperspektivet er tydelig hos flertallet 

av forfattere, dog i varierende grad. Når det gjelder fenomenet utrygghet, peker hun 

på at flere forfattere har registrert at mange intervensjoner i behandlingsøyemed kan 

forverre utrygghetsopplevelsen hos pasienten. Flere av disse tar til orde for at lindring 

av utrygghet bør være et fremtredende fokus for sykehusomgivelser. For videre 

forskning anbefaler hun imidlertid videre studier på; (i) hvordan pasient og personale 

betrakter trygghet, (ii) og hvordan trygghetsbegrepet blir fremstilt.  

 

                         Trygghetsbegrepets funksjon og innhold 

Trygghet er et vanlig anvendt begrep i mange ulike kontekster og situasjoner. Man 

hører omtale av trygghet i personlig-, yrkes og samfunnsmessige sammenheng. 
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Kompleksiteten til comfort-begrepet synliggjøres når den grammatikalsk kan være et 

verb, (to comfort), adjektiv (comfortable) prosess eller produkt (outcome) i fortid, 

nåtid og fremtid (Kolcaba, 2003). En tilsvarende kompleksitet gjenfinnes i den norske 

definisjonen av trygghet. Kolcaba skildrer hvordan comfortbegrepet gradvis fremsto 

for henne som den mest ønskede tilstand for hennes pasienter på en spesialavdeling 

for alzheimerpasienter. Det viste seg at termen comfort i sin originale betydning 

meget presis kunne beskrives som en tilstand av avspenthet, sunn, fredelig, og 

individualisert form i forhold til hver enkelt pasient. Når pasientene var i en slik 

tilstand, kunne de omgås sosialt med hverandre, bevege seg uanstrengt omkring, sitte 

i ro, slumre, kommunisere med pleiepersonalet, le eller nynne, og generelt uttrykke 

behag og tilfredshet i omgivelsene. Videre viste det seg at denne tilstanden var 

nødvendig som betingelse for best mulig å kunne mestre de daglige gjøremål som den 

enkelte kunne være i stand til. Når det gjelder motsetningen til comfortbegrepet 

hevder Kolcaba imidlertid at dette ikke nødvendigvis dekkes av ”discomfort”, som 

hun mener mer knytter seg til konkrete ubehagssituasjoner som smerte, kvalme, 

ubehagelige sår, engstelse eller stress. 

En interessant begrepsdannelse som riktignok kun ble anvendt av én forfatter var 

”anxiety management” (Frazier, 2003). Dette ble brukt i betydningen; sykepleietiltak 

for å redusere eller motvirke subjektiv utrygghet.  

 

Det hersker delte meninger om forholdet mellom trygghetsbegrepets og 

omsorgsbegrepets betydning for sykepleien (Morse 1992). Omsorg og trygghet 

vurderes naturlig ofte i sammenheng, hvor omsorg kan opptre som premiss for 

oppnåelse av trygghet for pasienten. Inspirert av Morse inkluderer Kolcaba begge 

begreper ved å omtale trygghetsskapende arbeid som ”comfort care”. 
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Kolcaba’s teori fremtoner som dynamisk og praksisrettet. Hun foreslår tre 

komponenter i ”Comfort Care”; 

  

 (a)  an appropriate and timely intervention; 

(b)  a mode of delivery that project caring and empathy; 

(c)  the intent to comfort. 

                                         (Kolcaba, 1995b s 288) 

 

I motsetning til Morse’s comfortstudier som sentreres rundt ”comfort” som 

(styrkende) handling fra pleierens side, ble Kolcaba’s arbeid derimot fokusert på 

tilstanden comfort som resultat av spesifikke trygghetsskapende intervensjoner. Mye 

kan tyde på at skillet mellom de to forfatterne kan bygge på de ulike perspektiver 

dette innebærer.                                     

                             

                              Avslutning  

Oppmerksomheten rundt psykologiske strategier i forhold til emosjonell trygghet 

synes økende. Forskning omkring trygghetsskapende intervensjoner kan ha bidratt til 

å skape økt bevissthet om disse (Dossey, 2005). Det interessante aspekt ved økt 

innføring av psykologiske strategier, er at implementering av disse kan ha bidratt til å 

utvide sykepleierens handlingsområder, samtidig som det har åpnet for et mer 

helhetlig, holistisk møte med pasienten og dens problemer. 
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Finn Skårderud (2009) sier i en artikkel i Aftenposten 11. jan, at kunsten er å forstå 

hverandre og ikke misforstå hverandre. Han ser at det går en rød tråd fra det å forstå, 

ha evnen til å forstå, og frem til trygghet for den enkelte pasienten. 

 

                             ”Vi erfarer hverandres handlinger, og fortolker så følelser, tanker  

                               og hensikter bak disse handlingene”. 

                                                               (Finn Skårderud, Aftenposten, 11.januar 2009) 

 

Fortolkningen av medmenneskers subjektivitet innebærer å se ulike forhold i en 

sammenheng, som således vil hjelpe oss til å se helhetlig og til å kunne gi pasienten 

trygghet i en travel hverdag. Skårderud skildrer hvordan den trygge befinner seg i en 

god sirkel som åpner for bla nysjerrighet, bedre forståelse og flere perspektiver, mens 

den utrygge kan reagere motsatt med lukkethet, tilbøyelighet til å misforstå, engstelse 

og/eller uønsket atferd. 

 

Med større vektlegging av forskning sett fra pasientperspektivet og med en 

fenomenologisk eller hermeneutisk tilnærming, vil trygghetsperspektivets ulike 

dimensjoner kunne utforskes videre. Funn fra litteraturen viser på denne måten at 

trygghet/utrygghetsbegrepene har klar sykepleiefaglig relevans. Morse (1995), peker 

på at trygghetsbegrepets rolle kan endre seg i tiden fremover med en betydelig økt 

andel eldre hjelpetrengende. Med denne gruppens kroniske lidelser, kan 

trygghetsfremmende tiltak få større betydning for sykepleien. Videre kan 

engasjementet for trygghet og sykepleie sees på som et slags barometer på samfunnets 

evne og vilje til å se hele pasienten, avsette tid og krefter til å ta del i pasientens 

tanker og følelser med åpent sinn. Å forstå mest mulig, og bli mer klar over hva 
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pasienten sier, opplever og trenger, vil være forutsetning for trygghetsfremmende 

sykepleie.  

                                      

Ved å løfte begrepet opp på abstrakt nivå slik Kolcaba’s (2003) ”comfort-teori” med 

dets taksonomiske struktur, synliggjøres begrepets ulike nivå og dimensjoner, for 

deretter å kunne anvendes i forhold til ulike helsetilstander og pasientgrupper i 

primær eller sekundær helsesektor. 

 

Utrygghetsopplevelse vil kunne sies å ha karakteristiske kjennetegn, som kan få 

fysiske og psykiske konsekvenser for pasienten når utryggheten vedvarer.  På den 

måten kan vi fastslå at det er et relevant anliggende for sykepleien å møte utrygghet 

hos pasienten med kunnskap, intervensjonsstrategier og konkrete mål. Nedtegnelser i 

praksis og teori, og forskning (Williams, 2006; Tutton, 2004; Frazier, 2003; Chang, 

2003; Walker, 2002; Panno & Kolcaba 2000; Irurita, 1999; Walters, 1994; og 

Cameron, 1993,) viser til funn omkring nettopp dette. Begrepet trygghet (comfort) har 

derfor oppnådd godkjennelse som sykepleiediagnose i NANDA (Carpenito-Moyet, 

2008), og har også på denne måten gjenvunnet en sentral betydning og posisjon i 

sykepleiefaglig sammenheng. 
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