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Forord

Jeg husker en lunch i kantinen på TF hvor Trygve Wyller sa at å skrive oppgave tok lang tid.
Han fikk rett. For meg har arbeidet med denne oppgaven pågått lengre enn jeg den gang 
trodde.
Av ulike grunner har oppgaven måttet hvile lenge og vel. Nå har jeg endelig kommet i mål og 
kjenner sterkt, som det står i boken Hovedoppgaven - hvordan begynne – og fullføre, behov 
for å sette sluttstrek og gå videre i livet.
Skrivingen har vært mye ensomt arbeid hvor lyset stadig har blitt tent for så og slukkes igjen, 
i en kontinuerlig prosess. Jeg har mye å takke min omsorgsfulle og oppmuntrende veileder 
for. Han har vært mitt ankerfeste i denne prosessen. Våre samtaler har vært viktige bidrag for 
å komme hit jeg nå er.

Å skulle fordype seg i spørsmål rundt sykepleie til døende mennesker bringer en i kontakt 
med livets store spørsmål. Dette har vært utfordrende og spennende både faglig og personlig.
Selv om arbeidet har krevd mye av min fritid ville jeg likevel ikke vært det foruten. Jeg er 
takknemlig for å leve i et land hvor det er mulig å kunne studere, selv i voksen alder. En takk 
til velferdsstaten som har måttet tåle kritikk i denne oppgaven.

Takk til Lisbeth Thoresen som hjalp meg til å velge materiale.

En stor takk også til min familie som har vist engasjement og omsorg for meg i denne 
perioden. Jeg tror alle nå er glad for at jeg skal flytte fokus.

 November 2006.

Eli Storeng
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1.0 Innledning

Denne masteroppgaven er rettet mot hospicefilosofi og palliativ omsorg (lindrende omsorg).
Temaet for oppgaven er etisk kvalitet i møtet mellom pasienten og sykepleieren.
Hospicefilosofien bygger på kristne grunnverdier som nestekjærlighet og barmhjertighet med 
utgagnpunkt i holistisk filosofi. Holistisk filosofi representerer en helhetsforståelse av 
mennesket hvor fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov må ivaretaes. 
Palliativ omsorg er forankret i hospicetradisjonen, i tillegg til at den anvender moderne 
medisinske prinsipper for å lindre pasientens fysiske plager. En kan derfor si at palliativ 
omsorg både har en diakonal forankring og en forankring innenfor moderne medisin og 
sykepleie.
Min erfaring, fra mange år, som sykepleier på somatisk sykehus er at alvorlig syke og døende 
mennesker ofte forlater livet uten at deres behov blir imøtekommet på en tilfredsstillende 
måte. Gjennom min videreutdanning i palliativ omsorg (lindrende omsorg) fikk jeg ny 
kunnskap som har gitt meg større innsikt og forståelse for kompleksiteten rundt det å skulle 
forlate livet. 
Dette masterstudiet har gitt meg anledning til å fordype meg i denne omsorgstradisjonen. Det 
har bidratt til at jeg har utviklet et mer kritisk blikk på hospicefilosofi og palliativ omsorg.
I et diakonalt og profesjonsetisk perspektiv blir derfor denne oppgaven et bidrag til 
diskusjonen om hvordan denne omsorgen til alvorlig syke og døende skal utøves. 

Møtet mellom sykepleieren og pasienten er sentralt for hvordan denne omsorgen skal arte seg. 
Den etiske kvaliteten i relasjonen vil ha stor betydningen for hvordan pasienten føler seg møtt 
og for hvordan avslutningen på livet skal bli.
I boken Den etiske fordring  viser filosofen Knud E. Løgstrup til det etiske kravet som stilles 
til oss. Han utrykker dette med  uttrykket: Du har ansvar for det av din nestes liv som du har i 
dine hender. Han knytter graden av etisk kvalitet i våre møter med hverandre til hvordan, det 
han kaller, livsytringene kan fullbyrdes. Nestekjærlighet, tillit og håp er  slike livsytringer 
eller fenomener som han mener alltid er tilstede i mellommenneskelige møter. Pasientens 
livskvalitet kan derfor sees i sammenheng med hvordan livsytringene realiseres i møtet 
medpasienten og sykepleieren. 
I oppgaven undersøkes perspektiver på hospicefilosofi og palliativ omsorg – sett som føringer 
til sykepleieren i hennes møte med pasienten. Oppgaven er begrenset ved at jeg ikke forholder 
meg til pasientens pårørende eller andre sosiale relasjoner, selv om disse uten tvil er av stor 
betydning for pasientens livskvalitet. 
Materialet for undersøkelsen er undevisningsfilmer og tekster av Marie Aakre og Britt Marie 
Ternestedt. Begge er sentrale personer innenfor palliativ omsorg i Norge og Sverige. 
Hensikten er å få frem deres oppfatning av hvordan palliativ omsorg bør være og hvilke 
føringer disse oppfatningene gir til sykepleiere som arbeider i dette landskapet.
For å belyse materialet har jeg diskutert de perspektivene jeg har funnet opp mot forskning 
knyttet til hospicefi og palliativ omsorg. Disse forskningsresultatene viser et mer nyansert og 
sammensatt bilde av hospicefilosofi og palliativ omsorg enn det som vanligvis kommer frem. 
I siste del av oppgaven analyserer og drøfter jeg materialet opp mot Løgstrups livsytringer og 
hans tolkning av de sosiale normenes betydning.
Problemstillingen er formulert i forhold til dette perspektivet:

Et etisk liv med hverandre er fundert på hva som er til vår nestes beste. Hvordan 
livsytringene frigjøres i våre møter med hverandre vil være bestemmende for om 
handlingene rommer etisk kvalitet. Utgangspunktet for våre møter kan også være 
egenkjærlighet, mistillit og håpløshet. Da vil livsytringene ikke kunne utfolde seg
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Hvordan bidrar Aakre og Ternestedts perspektiver til at livsytringene kan utfolde seg i 
møtet mellom pasienten og sykepleieren?

1.1 Problemstillingens relevans

Hospicefilosofi og palliativ omsorg har utviklet seg som et alternativ i omsorgen til alvorlig 
syke og døende. Den kan oppfattes som en kritikk av hvordan pasienter i livets sluttfase ikke 
har fått ivaretatt psykososiale og åndelige / eksistensielle behov. Den forholder seg til at 
døden er naturlig og at det den må snakkes om.
Den kristne forankringen er fortsatt et kjennetegn ved dagens hospicefilosofi selv om mer 
moderne sekulære verdier etter hvert også preger omsorgsbildet. I faglitteraturen vises det til 
hospice som en filosofi med en kristen forankring og utgagnspunkt i budet om nestekjærlighet 
(Madsen& Due Madsen. 2001).
For mennesker som har begrenset tid igjen å leve vil kvaliteten på tiden som er igjen bli 
sentral. Spørsmål om hva den siste tiden skal brukes til aksentueres. Tone Rustøen er sentral 
innenfor sykepleieforskning. Hun er i dag tilknyttet institutt for sykepleievitenskap ved 
Universitetet i Oslo. Hun skriver om betydningen av livskvalitet i sykepleien (1991) og viser 
til at livskvalitet er et subjektivt fenomen fordi det er knyttet til den enkeltes opplevelse av 
hva som gir livet innhold og mening.  Likevel bør helsearbeidere være klar over at også andre 
forhold enn sykdom er med på å avgjøre vår livskvalitet. Hun viser til at pasienter med samme 
sykdom, mestrer situasjonen ulikt. 

En god avslutning og en god død innbærer at pasientens individuelle behov ivaretas og at han 
og hun behandles med respekt og omtanke. En verdig død er knyttet til menneskets iboende 
verdi hvor enhver pasient blir møtt og bekreftet uavhengig av hvem eller hva han er 
(NOU.1999:2)
WHO’s definisjon av palliativ omsorg (NOU.1999:2) viser til at målet med palliativ omsorg 
er høyest mulig livskvalitet for pasienten og hans familie. Livet skal bekreftes og døden 
oppfattes som naturlig. Bekreftelsen av livet må sees som motsats til eutanasidebatten. 
Palliativ omsorg skal ivareta livet, men heller ikke utsette døden. Smerter og symptomlindring 
er for mange pasienter i livets sluttfase et stort problem. For at pasienten skal kunne ivaretas 
på best mulig måte må fysiske, psykiske, åndelige/eksistensielle behov imøtekommes.
Definisjonen holder også frem betydningen av å leve mest mulig aktivt så lenge som mulig.

Kirsten Halskov Madsen og Lisbet Due Madsen er forfattere med mange års erfaring innenfor 
den palliative innsats i Danmark. De henvender seg til sykepleiere og studenter som arbeider 
med alvorlig syke og døende mennesker. I Sygepljen i den palliative indsats henvises det til 
hvordan psykiateren Loma Feigenberg  forstår den dødende pasientens behov. Trusselen om 
tap beskrives som den største trussel. I en kontinuerlig prosess opplever pasienten stadig nye 
tap. Han knytter disse tapene til fem hovedområder: tab af legemet, tab av selvkontrol, tab av 
identitet, tab av medmennesker, tab av livsinnhold. 

NOU 1999:2 Livshjelp har utformet kvalitetskriterier for hvordan den palliative omsorgen bør 
organiseres og utformes i Norge. Disse kriteriene er fundert på FN’s menneskerettigheter for 
døende og WHO’s definisjon av palliativ omsorg. Den går bort fra den opprinnelige tradisjon 
hvor døende mennesker skal få avslutte sine liv på hospice. Dagens palliative omsorg foreslås 
organisert innenfor velferdsstatens rammer. Det betyr at de fleste pasienter i Norge fremover 
vil dø på sykehus, sykehjem eller eventuelt hjemme, med hjelp fra hjemmesykepleien.
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Aakres og Ternestedts perspektiver tar utgagnspunkt i det verdigrunnlaget jeg beskrevet her.
Av hensyn til den betydning denne omsorgstradisjonen nå har fått innenfor det offentlige 
helsevesen og  hvordan den anvendes innenfor utdanning i sykepleie mener jeg det er relevant 
å undersøke hvordan Aakres og Ternestedts omsorgsmodeller ivaretar etisk kvalitet i møtet 
med pasienten og sykepleieren.

1.2 En introduksjon i Knud. E. Løgstrups filosofi 

Knud Ejler Løgstrup (1905 – 1981) var elev av Edmund Husserl som oppfattes som 
fenomenologiens grunnlegger. Filosofisk posisjonerte Løgstrup seg innenfor fenomenologien. 
Fenomenologien tar utgangspunkt i fenomenene ved livet selv, det vil si det livet vi lever i 
relasjon med andre og hvor vi uttrykker oss gjennom våre sanser og gjennom språket. 
Mennesket er ikke noe i seg selv, fordi vi alltid forholder oss til hverandre. Løgstrup var 
kritisk til bevissthetsfilosofien hvor mennesket betraktes som noe i seg selv, som subjekt og 
skaper av verden rundt seg. Hans etikk er fundamentert i forhold til skapelsestanken som en 
filosofisk tanke og er derfor ingen kristen etikk. Med det så mener han at livet er skjenket og 
gitt, noe vi har fått i gave og som vi skal motta.
Han begrunner etikken humant fordi det finnes fenomener ved vår tilværelse som er allmenne 
og går forut for forkynnelsen. Han kaller disse fenomenene for livsytringer som er skjenket og 
gitt oss i egenskap av å være menneske og som er knyttet til skapelsen og ikke til evangeliet. 
Løgstrups etikk beskrives som ontologisk etikk. Ontologi stammer fra gresk og betyr læren 
om hva det vil si å være – læren om væren – vår virkelighetsforståelse. Han benektet ikke at 
normer og regler er viktige, men at de  kun er hjelpemidler for å kunne treffe gode etiske 
beslutninger. 

1.2.1 De spontane livsytringene

De menneskelige fenomener som alltid er tilstede i relasjonene kaller Løgstrup for
livsytringer. De er jordsmonnet for vår etikk og moral og fenomener som hører med til livets 
grunnvilkår (Christoffersen 1999.s.20). Med livsytringer mener Løgstrup fenomener som 
barmhjertighet, medfølelse, tillit, talens åpenhet og håp. Disse fenomenene hører med i 
hverdagslivet og er skjenket og gitt oss i egenskap av å være menneske. 
Tilliten hører normalt med i menneskelige relasjoner. Vi tar i utgangspunktet for gitt at de vi 
møter snakker sant, med mindre vi på forhånd ikke har oppdaget at vedkommende har løyet. 
Tillit betyr også å utlevere seg. Når vi opplever tillit, blir vi åpne og utadvendte. Vi utleverer 
oss til våre omgivelser. Da blir vi også sårbare. Utlevertheten  og derved sårbarheten viser 
også at enhver relasjon er et maktforhold.  Derfor er tilliten fundamental, uten tillit bryter 
relasjonene sammen og ødelegges av mistillit .  
I sitt tidligere forfatterskap (før 1968) brukte Løgstrup begrepet kjærlighetens spontanitet om 
de spontane livsytringene.( Martinsen 1993). Barmhjertighet og medfølelse må sees som 
uttrykk for den iboende kjærligheten i mennesket. Historien om den barmhjertige samaritan 
illustrerer hvordan nestekjærligheten er iboende i oss. 
Løgstrup kaller livsytringene for spontane og suverene. Spontanitet betyr det menneskene gjør 
spontant av egen natur uten noen form for baktanker. Når Løgstrup sier at livsytringene er 
suverene mener han at de kan fullbyrdes, men ikke brukes til et annet formål 
(Christoffersen 1999). Hvis vi hjelper vår neste fordi vi har baktanker om å oppnå fordeler for 
oss selv, gjør vi det ikke ut i fra barmhjertighet. Det samme gjelder talens åpenhet. Hvis vi 
lyver i den hensikt å oppnå fordeler, ødelegges tilliten. Livsytringene kan fullbyrdes eller 
ødelegges, men vi kan ikke endre dem. Derfor er de suverene.
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Løgstrup introduserer begrepet kretsende tankefølelser om fenomener som bryter ned og 
ødelegger livsytringene. Foruten mistillit benevner han dem som hevngjerrighet, misunnelse 
smålighet. De kan bli altoppslukende og fjerner oss fra andre mennesker og andre sider ved 
livet. 
Som jordsmonn for etikken er livsytringene likevel ikke identisk med den etiske fordringen. 
Fordringen sier at du skal ivareta din neste. Livsytringene er det jordsmonnet som gjør dette 
mulig.

1.2. 2 Den etiske fordring og de sosiale normene

Løgstrup knytter fordringen til begrepet interdependens, som uttrykker vår avhengighet av 
hverandre, heri ligger også den makt vi har over hverandre hvor det melder seg en fordring 
om å ta vare på det av vår nestes liv som vi har i vår hånd (Christoffersen 1999 s. 36). Det er 
dette Løgstrup mener med Den etiske fordring.
Fordringen kan ikke sidestilles med noen kontrakt eller avtale vi har overfor hverandre. Den 
kan derfor også beskrives som ensidig. Til spørsmålet om hvem som stiller fordringen , gir 
ikke Løgstrup noe svar. Med utgangspunkt i det han sier om tilliten som noe gitt, fastslår han 
at fordringen er anonym. I og med at fordringen ikke peker tilbake på den andres forlangende 
eller krav, må den oppfattes som taus. 
Fordringen er radikal fordi den forutsetter at vi ikke tenker på oss selv, men på hva som er 
godt for vår neste (Christoffersen 1994).
Nestekjærligheten eller det Løgstrup kaller kjærlighetsbudet kan paradoksalt nok sies å ha 
utspring i den menneskelige egoisme. I min tillitsfulle forventning om å bli ivaretatt av min 
neste ligger det et  naturlig krav om at andre skal elske meg. Enhver av oss stiller kravet til 
andre, før kravet stilles til oss (Løgstrup.1971.s.212). Heri ligger også spontaniteten i 
nestekjærligheten. 
Når Løgstrup bruker begrepet fordring så sier han samtidig at fordringen stiller moralske krav 
til oss. Han er uenig med den tyske filosofen Max Scheler  som hevder at dersom vi har 
funnet fram til hva som er riktige verdier , så vet vi hvordan vi skal handle. Løgstrup 
problematiserer dette og hevder at der ikke finnes et objektivt sett verdier som vi hele tiden 
kan forholde oss til. Normer og verdier er relative, det vil si avhengige av kultur og historie.  
Verdier og normer er rettledende for hvordan vi skal handle, de sier noe om hva som til 
enhver tid er godt og ondt. Det kan veksle fra epoke til epoke. 
Moralske normer kan kun anvendes og ikke realiseres. Deri ligger at situasjoner og handlinger 
er konkrete og spesielle fra situasjon til situasjon. Hvorvidt anvendelsen av normene er aktuelt 
avhenger av om situasjonen og handlingen impliserer normene. Livsytringene er alltid tilstede 
i situasjonen og kan realiseres i handlingen.
Moralske normer er veiledende for hvordan vi ivaretar vår neste, men fordringen krever også 
at vi bruker vårt skjønn i vår omsorg for andre. Skjønnet opparbeides gjennom kunnskap og 
innsikt i forhold til kulturer og relasjoner vi inngår i (Christoffersen 1994).
Fordringen krever at vi ivaretar vår neste. Fordringen og livsytringene er uløselig knyttet 
sammen. Vår tillitsfullhet og vår nestekjærlighet gjør det mulig å forstå hva det innebærer å 
ivareta vår neste, slik sett har livsytringene en hermeneutisk funksjon. I handlingen og 
situasjonen overses livsytringene (Christoffersen 1999). I en situasjon hvor jeg av 
barmhjertighet forsøker å lindre en annens smerte, er det ikke barmhjertigheten som er synlig, 
men handlingen jeg iverksetter. Med Løgstrup: ”Fordringens radikalitet består i, at den 
fordrer at være overflødig”(Løgstrup 1971 s.215). Fordi barmhjertigheten er naturlig i 
situasjonen, behøves det ingen fordring om å ivareta den andre. Det gjør jeg spontant av 
barmhjertighet. 
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1.2.3 Skapelsestanken og Løgstrups etikk

Løgstrups syn på troen og skapelsestanken atskiller seg fra den moderne tids 
verdensanskuelse som isolerer troen til kun å gjelde menneskets forhold til Gud og hvor 
resten av universet utelates fra skapelsestanken. Vår innfelthet i natur og samfunn blir dermed 
ikke en del av skapelsen. Menneskelivet er fundert på livsytringene og fordringen om å 
ivareta hverandre, skapelsestanken må derfor inkludere hele den verden vi lever i 
(Christoffersen 1999). Når Løgstrup hevder at hans etikk ikke er en kristen etikk så bringer 
han inn et metafysisk aspekt til skapelsestanken.I det ligger det at skapelsen ikke 
nødvendigvis må knyttes til evangeliet, men den må knyttes til en makt utenfor oss selv. Det 
begrunner han med skapelsens forhold til tilintetgjørelsen. Alt i universet tilintetgjøres før 
eller siden, men før tilintetgjørelsen må det være en makt som holder tilintetgjørelsen tilbake. 
Denne makten kan ikke ligge i mennesket selv, siden mennesket ikke lever evig. Den kan 
heller ikke ligge i universet, fordi alt i universet går også til grunne før eller siden. Den som 
har en religiøs tro, vil kalle denne makten Gud. I metafysikken beskrives begrepene: skapelse, 
tilintetgjørelse og makt som den metafysiske trehet (Christoffersen 1999). 
Løgstrups etiske teori forholder seg interdependensen. Når han hevder at etikken er allmenn, 
så begrunner han det med at den kristne må gjøre etiske vurderinger på lik linje med de som 
ikke er kristne. Både kristne og ikke-kristne lever i relasjoner med hverandre, det kan derfor 
ikke være en etikk som bare er gyldig for kristne. Det kan heller ikke være slik at etikken bare 
finnes i evangeliet, at alle etiske problemstillinger skal løses med evangeliet som fasit. Det vil 
i så fall bety at de som ikke har en kristen tro, ikke vil være i stand til å skille mellom hva som 
er godt og ondt og at normer og regler som ikke er fundamentert på kristent grunnlag, har 
allmenn gyldighet.   

1.3 Begrunnelsen for teorivalg

Odontologisk etikk forholder seg til vår væren – hvordan vi er en del av naturen og hverandre. 
I et omsorgsperspektiv anskueliggjøres avhengighetsforholdet ved den asymmetri som er 
tilstede i relasjonen mellom sykepleieren og pasienten. Etisk kvalitet på omsorgen betyr at 
makten i pasient – sykepleierforholdet brukes til pasientens beste.
Livskvalitet i livets siste fase være vil påvirket av hvordan nestekjærlighet, tillit og håp løftes 
frem.
Nestekjærlighet handler om å ivareta pasienten til hans beste. Det garanterer for at den enkelte 
pasient bekreftes som den han er og at hans individuelle behov imøtekommes. 
Pasienten er utlevert og sårbar fordi han er syk, hjelpeløs og avhengig. Tilliten i relasjonen 
blir derfor fundamental for hvordan pasienten kommer til å oppleve sykdomsperioden.
Mennesker i livets sluttfase  føler seg eksistensielt truet. Det blir viktig å kunne ha noe å håpe 
på. Håpets betydning forsterkes. Som livsytring er håpet alltid tilstede med mulighet for 
fullbyrdelse.
Fordringen uttrykker at vi har ansvar for det av vår nestes liv som vi har i våre hender. For 
sykepleieren er dette åpenbart. Å skulle ha ansvar for mennesker i livets sluttfase er en 
utfordring fordi situasjonene er vanskelige og ulike. Det blir viktig å undersøke hvordan dette 
ansvaret skal forstås. Ved å klargjøre hva Løgstrup mener med fordringen, vil en kunne 
tydeliggjøre hvilket ansvar som hviler på sykepleieren.
Aakres og Ternestedt omsorgsmodeller kan oppfattes som veiledende normer for hvordan 
sykepleieren skal handle. Fordi normer er formet av tradisjon og kultur vil  de kulturelle trekk 
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ved tradisjonen kunne si noe om hvilke verdier som anskueliggjøres i modellene og hvordan 
disse vil kunne påvirke omsorgen til pasienten.
Løgstrup understreker normenes betydning, men hevder at den etiske kvaliteten vil være 
avhengig av hvordan livsytringene kan fullbyrdes. Hvordan nestekjærlighet, tillit og håp 
realiseres i møtet mellom pasienten og sykepleieren vil derfor kunne si noe om 
omsorgsmodellenes etiske kvalitet.
Løgstrups skapelsesfilosofi plasserer etikken humant. Hospicefilosofien bygger på et kristent 
menneskesyn. Ved å analysere modellene i forhold til Løgstrups skapelsesfilosofi vil en 
kunne si noe om hvordan de posisjonerer seg i forhold til en kristen etikk. Dette vil ha 
betydning fordi sykepleieren forholder seg til pasienter med ulikt religiøst ståsted.

Løgstrup siteres og anvendes mye innefor utdanning av sykepleiere. Det er derfor viktig å få 
klarlagt hvordan han skal fortolkes. Samlet vil en kunne si at livsytringene og fordringen kan 
være avklarende for hvordan materialet rommer den etiske kvalitet som er nødvendig for å 
sikre pasientens livskvalitet på slutten av livet. 
Ved å velge Løgstrup som fortolkningsramme får oppgaven et etisk perspektiv. Jeg ser det 
som viktig å fortolke sykepleie ut fra andre perspektiver enn de rent sykepleievitenskaplige 
fordi dette gir et videre perspektiv på hvilke konsekvenser sykepleietenkning får for 
pasienten. Samtidig må det sies at Løgstrups filosofi er hans livstydning. Det betyr at min 
fortolkning ikke vil favne andre måter å forstå livet og etikken på og at det også kan være 
andre verdifulle forståelsesrammer som kan analysere sykepleie. 

1.4 Metodiske tilnærminger

Arbeidet med å fortolke etisk kvalitet i møtet med pasienten er forankret i et fenomenologisk 
perspektiv. Fenomenologien forholder seg til det umiddelbare som skjer gjennom sansing og 
erfaring og ikke til bestemte måter å tenke på. Jeg har vært opptatt av om det umiddelbare i 
møtet mellom sykepleieren og pasienten reflekterer en etisk kvalitet. Den fenomenologiske 
tilnærmingen er fundert i Løgstrups fenomenologiske filosofi om fullbyrdelse av livsytringene 
som bestemmende for etisk kvalitet i mellommenneskelige møter. Hvordan pasienten 
opplever å bli ivaretatt vil være påvirket av hvordan han oppfatter og opplever sitt møte med 
sykepleieren. Aakre og Ternestedt legger føringer for dette møtet. I et etisk perspektiv vil det 
derfor ha betydning hvordan deres føringer kan fortolkes. 

I valg av tekster har jeg sett på hvordan innholdet i tekstene har hatt relevans i forhold til mitt 
tema. Jeg har derfor valgt tekster som jeg mener gir informasjon om hvordan sykepleieren bør 
ivareta alvorlig syke og døende pasienter. Jeg har valgt en sentral person fra Norge og en fra 
Sverige. Begrunnelsen for dette er flere. For det første gir det informasjon om det er ulike 
oppfatninger hos de to forfatterne. 
For det andre er Aakre og Ternestedt fagpersoner som er synlige i den offentlige diskusjonen 
om hvilke premisser som skal legges til grunn for omsorgen til døende.

Materialet består av åtte tekster og fire undervisningsvideoer av Marie Aakre. Fire av 
artiklene er publisert i Omsorg, som er et norsk tidsskrift for palliativ medisin. En artikkel er 
publisert i Diakoninytt. To av tekstene er publisert i antologien Verdier ved livets slutt. En 
tekst er utdelt på forelesning på videreutdanning i palliativ omsorg. Videofilmene består av 
fire ulike temaer innenfor palliativ omsorg. Hver film er på 35 min. Tidsperspektivet strekker 
seg fra 1995 til 2002. 
Når det gjelder Ternestedt så har jeg undersøkt fire tekster. En artikkel er publisert i 
tidsskriftet Medicine and Law. En i Journal of hospice and palliative nursing. En tekst er en 
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artikkel i Sosialstyrelsen. Den siste teksten er boken Livet pågår, en forskningsrapport om 
pleie av døende. Tidsperspektivet er fra 1998 til 2002.

For å belyse innholdet i modellene har jeg analysert dem i forhold til annen forskning som er  
relevant for fagområdet og de funn jeg har gjort. Det mest fremtredende i denne sammenheng 
er David Clarks og Jane E. Seymours bok: Reflections on palliative care. 

1.5 Oppgavens disposisjon

Hospicefilosofien forholder seg til døden som naturlig og at den må snakkes åpent om. I 
kapitel 2 har jeg derfor redegjort for hvordan mennesker har forholdt seg til døden innenfor 
ulike epoker. For å bringe leseren inn i fagområdet omhandler dette kapitelet også hvordan 
hospicebegelesen har vokst frem og hvilke prinsipper som ligger til grunn for palliativ 
omsorg.

Kapitel 3 trekker frem forskning som er gjort innenfor dette fagområdet. Jeg analyserer 
innholdet i hospicefilosofi og palliativ omsorg i lys av denne forskningen.

I kapitel 4 viser jeg til valg av materiale, teoretiske perspektiver knyttet til tekstforståelse og 
hvordan dette kan påvirke min fortolkning av materialet. Kapitelet tar også for seg  metodiske 
overveielser og  hvilken fortolkningsramme som er anvendt for å få svar på problemstillingen.

Kap.5 presenterer de funn jeg har gjort i materialet. Jeg belyser også disse funnene i forhold 
til den forskningen jeg har vist til i kap.3

I kapitel 6 bringer jeg inn Løgstrups teori og drøfter denne i forhold til problemstillingen. 
Kapitelet innholder også oppsummering og avslutning av oppgaven.

 2.0 Temmet død - usynlig død. Utviklingen av palliativ  omsorg

Omsorg for alvorlig syke og døende reiser spørsmålet om hvordan vi skal forholde oss til 
døden. I dette kapitelet har jeg derfor gjort rede for ulike syn på døden opp gjennom tidene.
Det finnes myter som forteller at i tidligere tider aksepterte vi døden som en del av livet i 
langt større grad enn i dag. Det viser seg at det er ingen entydighet i dette. Også i tidligere 
samfunn ble døden forsøkt skjult. Et historisk tilbakeblikk viser at omsorg for alvorlig syke 
og døende må sees i lys av hvordan mennesker under ulike epoker har forholdt seg til døden. I 
dette perspektivet blir det lettere å forstå den holdning  det moderne vestlige samfunn har til 
helse, sykdom og død.
For å gi en forståelse for hva som forstås med hospicefilosofi og palliativ omsorg forklarer jeg 
motiver, mål og innhold i denne omsorgstradisjonen og hvordan den har vokst frem.

2. 1 Synet på døden i ulike tider.

Frykten for døden synes å være  noe allment i vår vestlige del av verden. At vi ikke ønsker å 
forholde oss til den. kommer til uttrykk på ulike måter i våre daglige liv. Døden foregår 
innenfor institusjoner hvor helsepersonell tar hånd om de døde. Mange vanlige mennesker, til 
og med voksne, har aldri sett en  død person.
Likevel forholder vi oss daglig til død og tilintetgjørelse  gjennom media og aviser. Men 
denne form for synliggjøring av døden, berører oss ikke direkte fordi vi ikke står i noe 
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følelsesmessig forhold til de personer som berøres av den. Det blir derfor en distanse til det 
hele. 
Trond Berg Eriksen skriver om dette i  essayet Den usynlige død  (1986).Vårt samfunn dyrker 
ungdom og skjønnhet og effektivitet. Derfor blir aldring forbundet med avhengighet og 
svakhet. Å bli gammel medfører ofte utelukkelse og isolasjon.
Synet på døden henger sammen med vår historie og vårt samfunnsliv. Eriksen viser til 
hvordan Philippe Aries har skrevet om dette. Ved å se synet på døden i et historisk perspektiv, 
forstår vi bedre hvordan den ikke kan sees isolert fra andre hendelser og fenomener  i en 
tidsepoke. Begrepet  den tamme død relateres til den førmoderne verden. Dette var en verden 
preget av fellesskap hvor døden hørte med i fellesskapets. Den rammet derfor ikke bare den 
enkelte. Døden ble likevel oppfattet som en  trussel som ble forsøkt imøtegått med diverse 
ritualer og seremonier. Fellesskapet og det nære bånd mellom levende og døde var sentralt og 
kom til utrykk gjennom æresdyrkelse og religiøse forestillinger. 
Det var en utbredt oppfatning at den døende visste  han skulle dø. Han ble varslet på forhånd 
slik at familie, venner og fellesskap kunne delta og alt kunne ordnes i fred og ro. Døden ble 
slik sett en offentlig hendelse. Plutselig død ble derfor oppfattet som uheldig og at man hadde 
noe uoppgjort med maktene. Den normale død var en varslet død. Aries kalte derfor denne 
måten å dø på for en temmet død.
Senere i høymiddelalderen ble døden noe som gjaldt den enkelte. Den ble en privatsak. 
Individet kom i sentrum. Personlig levd liv og historie ble betydningsfullt. Det var viktig å 
skrive testamente fordi dette knyttet den døde til det livet som skulle leves videre av de andre 
- en måte å oppnå en udødelighet på. Udødelighet var viktig og menneskets sjel ble forbundet 
med dette. Sjelens udødelighet garanterte for enkeltmenneskets udødelighet. Kristendommen 
hadde stor betydning og gudsbildet flytter seg  i denne perioden fra frelse og oppstandelse til 
et sterkere fokus på skyld, skam og dom. Det blir det enkelte menneskets handlinger som skal 
dømmes. Enhver må svare for sine gjerninger her på jorden. Individualiseringen knyttet seg til 
den enkeltes sjels udødelighet. Kroppen ble derfor uvesentlig. Det oppsto en dualisme (deling 
av kropp og sjel) hvor kroppen forbindes med død og forråtnelse. Det er bare sjelen som gjør 
den endelige reise og som opplever overgangen til en annen livsform. Med så sterk betoning 
av synd, skyld og skam og kroppens forråtnelse, blir døden grusom. Den er ikke lenger tam og 
varslet, men kan oppstå når som helst. Aries kaller den individualiserte død for selvets død . 
Under opplysningstidens tro på fornuften ble det ufornuftige, som ikke kunne forklares, slik 
som kjærlighet, galskap og død en trussel. Fantasien hos mennesket knytter disse 
følelsesladde fenomener sterkt sammen. Døden ble derfor ofte knyttet til galskap og erotikk 
fordi disse representerte naturen og dermed en motsats til fornuften og sivilisasjonen. Aries 
forklarer dette som en maktdemonstrasjon mot fornuften. Den fornuftige innretningen av 
dagliglivet forsøker å fortrenge døden. Den blir noe fremmed en ikke ønsker å forholde seg 
til, men en ser likevel at naturen tar igjen og døden blir en uunngåelig del av livet.
For å holde ut med dette, skjer det en forskjønnelse av døden. Romantikken ivaretar 
skjønnhetsbehovet. Døden fremstilles under denne perioden som en midlertidig avskjed. Den 
knyttes ikke til selvet, men til den andre. Frykten som følger med, er frykten for å miste den 
andre. Døden er en reise hjem hvor resten av familien kommer etter og familiebåndene kan 
gjenopprettes. En ser en bevegelse bort fra individet og  mot familien.
Vår holdning til døden i dag avsløres i begrepet den usynlige død. Eriksen mener at nå er det 
verre enn verst fordi den skal være usynlig både for fellesskapet og for den den rammer. Man 
skjuler den best mulig ved å unngå festivitas, kondolanser ved graven, bruk av metaforer som  
sovne inn, reiste hjem, forlot oss o.s.v.
Det gamle fellesskapet erstattes i dag i av offentlig omsorg hvor enkeltindividet isoleres fra 
familien. Døden blir teknologisert og fjern og kan oppfattes som noe som inntrer på grunn av 
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manglende kontroll. Det kroppslige forfall som er knyttet til sykdom og død, blir også i dag, 
av mange, vurdert som ekkelt og skambelagt. 
Det tabubelagte og tausheten rundt døden bidrar til å privatisere døden slik at den døende blir 
værende i sin ensomhet. Derfor blir  den usynlige død også en ensom og taus død. En 
individets død. 
Også Clark og Seymor skriver i boken Reflections on Palliative Care hvordan synet på 
alvorlig sykdom og død ikke bare kan sees i et biologisk perspektiv, men må knyttes til en 
kulturell kontekst. Selv innenfor den vestlige kultur  vil det være ulike måter for hvordan en 
forholder seg til  døden på i vår senmoderne tidsalder. Clark illustrer dette med to ytterpunkter 
eller kategorier for moderne måter å dø på. Han kaller dem gradual og catastropic death. 
Førstnevnte  har  sammenheng med synet på aldring. Alderdommen oppfattes som en lang 
unyttig del av livet med tiltagende avhengighet av andre. Døden kan i en slik sammenheng 
oppfattes som slutten på en lang reise eller noe etterlengtet. Catastrophic  death knyttes til 
ulykker, katastrofer, krig og plutselig død som kan ramme mennesker i alle aldre. Midt 
mellom disse ytterpunktene plasserer han de som dør en for tidlig død, a premature death, 
men likevel dør av hverdagslige dødelige sykdommene som kreft, AIDS, hjertesykdom og 
lignende. Det har tradisjonelt vært denne pasientgruppen, med kreftpasienten i fokus, som har 
vært ivaretatt innenfor palliativ omsorg. 
Clark og Seymor viser  også til Walters kategorier: traditional ,modern og  post-modern 
forms of death. Walters beskrivelser av traditional  death  understreker betydningen av 
felleskap, ritualer, og religion hvor enkeltindividet får en underordnet betydning.
Moderen death  gjør døden minst mulig synlig. Ritualer er begrenset og den knyttes til 
individet og ikke fellesskapet. Det er også en utbredt oppfatning at den er et medisinsk 
fenomen som skal håndteres med det formål å kontrollere den. Walter mener døden her 
knyttes til alderdom og kreft og at det slik sett er en død som er forutsigbar.
Post – modern forms of death har færre typiske trekk idet denne perioden kjennetegnes av 
hyppige endringer og stort mangfold. Den er derfor vanskeligere å karakterisere. Det kan 
synes som om det er en tendens til i større grad å akseptere døden som en del av livet og at det 
derfor fremkommer kritikk mot å skulle kontrollere døden. Også nå forbindes døden med høy 
alder og langvarig sykdom som kreft og kroniske lidelser. Den typiske senmoderne sykdom 
forbundet med død relateres til alle som dør av AIDS. 
Det er ikke slik at vi i det postmoderne kan si at døden enten hører til fellesskapet eller 
individet fordi sosiale strukturer som ekteskap og familie har ikke lenger samme betydning. 
Dagens mennesker preges av større valgfrihet og lever i mye større grad i ulike relasjoner som  
oppløses og hvor en går inn i nye. Den økende valgfrihet og større individuelt mangfold 
medvirker til at egen vilje forbundet med sykdom og død er sterkt fremtredende. Noen 
oppfatter døden som en meningsfull prosess hvor en gjør en personlig psykologisk reise. 
Fellesskap som nabo og slektninger har mindre betydning i sorgprosessen enn tidligere. For 
mange er det naturlig å gå i sorggrupper eller til rådgivning for å få bearbeidet naturlig sorg. 
Begravelsesritualer har også større mangfold og preges av større kulturelle ulikheter og  det 
enkeltes individs oppfatninger forbundet med døden.

2.1.1 Oppsummering 

Ved å illustrere hver epoke med egne betegnelser for hvordan døden ble oppfattet bidrar en 
samtidig til å gi et skjematisk og entydig bilde.
En kan se at alle epokene rommer perspektiver gjenkjennelige hos hverandre, som gjenfinnes 
også i dag. De forskjellige epokene varte over lang tid og endringene skjedde derfor gradvis. 
En ser at døden knyttet til individet og fellesskapet veksler.
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Innenfor alle epokene finner vi holdninger og adferd som viser at døden alltid har vært 
forbundet med frykt og engstelse. Likevel håndteres dette forskjellig.
Under opplysningstiden ble døden noe en helst ikke forholdt seg til og derfor taus. Den ble 
skremmende fordi både den og alle følelsesmessige fantasier som var knyttet til døden stred 
mot fornuften. 
Walters inndeling reflekterer flere likheter med Aries beskrivelser. The traditional death viser 
til fellesskapet og ritenes betydning på samme måte som Aries’ temmede død.
På samme måte viser selvets død (Aries), moderen death (Walter) og den usynlige død (Berg 
Eriksen) fellestrekk hvor døden knyttes til individet og tabuforestillinger. Det som ikke 
fremkommer i Berg Eriksens essay er skillet mellom det moderne og det postmoderne. Han  
fremstiller arketypiske trekk for de ulike periodene, men viser ikke til de nyansene som 
fremkommer i Clarks beskrivelse av det postmoderne. 
Norbert Elias er kritisk til Aries fremstilling. Han hevder Aries både har forutinntatte 
meninger og forskjønner bildet gjennom å vise til at tidligere epoker gikk døden rolig i møte
(Elias.1997.s.21- 26).
En ser at hospicebevelsen inneholder aspekter fra ulike perioder. Den forsøker å skape 
åpenhet ved å betone fellesskapets betydning .Samtidig bidrar den til at døden blir noe som 
gjelder den andre, fordi man lukker de døde inn i egne hus. Den lager derved et skille mellom 
de som skal dø og de som skal leve videre. Kontakten mellom levende og døde som var typisk 
for  the traditional death og den temmede død blir ikke videreført. Hospice som egne hus 
symboliserer hjemmet og familien. Den døende og hans familie er en enhet  som må omfattes 
av omsorgen for å  ivaretae fellesskapet. Hospicebevegelsens kristne verdigrunnlag ivaretar 
de kristne verdier som var fremtredende under selvets død.

2.2 Hospicebevegelse og Palliativ omsorg

Hospicebevegelsen kan oppfattes som en protest  til tabuforestillinger omkring døden. Den 
har avdekket et behov for å nærme seg de  eksistensielle spørsmålene knyttet til alvorlig 
sykdom og død på en ærligere og mer åpen måte. Det viser det store omfang den har fått både 
i Europa, USA og andre steder (Hockley.1997). Begrepene hospicefilosofi og palliativ 
omsorg brukes om hverandre. Det kan synes som om de representerer både like og  ulike 
verdisyn innenfor omsorgen til alvorlig syke og døende. 
Integrert i en større kulturell kontekst er hospicefilosofi og palliativ omsorg i bevegelse og 
endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Det vil si at verdigrunnlag og prioriteringer 
påvirkes av den generelle samfunnsutviklingen. 
Hospice stammer fra middelalderens Europa og kommer fra det latinske ordet hospes som kan 
oversettes med gjestfrihet og vennlighet, spesielt i forhold til fremmede. Clark mener en skal 
være forsiktig med å sammenligne de første hospice og det vi i dag oppfatter som hospice. 
Daværende hospice tok seg av alle som trengte husly, inkludert syke og 
pleietrengende.Dagens hospice er egne enheter/ hus for alvorlig syke og døende pasienter. 
Mange steder er disse nå i ferd med å bli en integrert del av velferdsstaten.
Hospicebevegelsen må sees som en global bevegelse som utviklet seg fra tidlig femtitall som 
en reaksjon på medikaliseringen og den teknologiske utviklingen innenfor medisinen. Til 
tross for lokale ulikheter er det visse globale fellestrekk som gjør at vi i dag knytter spesielle 
egenskaper til ordene hospicefilosofi og palliativ omsorg.
Den moderne hospicefilosofien forbindes primært, innenfor fagmiljøet, med engelske Cicely 
Saunders. Hun begynte sitt engasjement for alvorlig syke og døende som sykepleier, og 
utdannet seg senere til lege, ferdig uteksaminert i 1957. Motivet for hennes engasjement 
forbindes med jøden David Tasma som hun hadde et nært og personlig forhold til og som 
døde i 1948. NHS – National Health Sevice ble i England dannet like etter dette. Saunders var 
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kritisk til hvordan alvorlige syke og døende ikke fikk dekket sine behov innenfor den  
offentlige nasjonale helsetjenesten. Allerede som medisinstudent begynte hun å skrive artikler 
hvor hun la frem sine ideer for hvordan alvorlig syke, spesielt kreftpasienter, skulle ivaretaes 
den siste tiden de levde. Disse pasientene skulle ivaretaes i egne hus for døende. Videre 
drøftet hun spørsmål knyttet til sykepleie, smertebehandling og behov i den helt siste fasen 
(terminalfasen). Hun vektla sterkt betydningen å kombinere god fysisk omsorg med 
ivaretakelse av pasientens psykologiske og åndelige behov. Dette uttrykte hun gjennom 
begrepet total pain. 
Cicely Saunders var en moderne kvinne som ønsket å tilnærme seg pasientene med nyvunnet 
medisinsk kunnskap som kunne redusere smerter på en langt bedre måte enn hva som hittil 
hadde blittgjort. Hospice skulle ivareta den betydningen familien og fellesskapet hadde. Den 
syke skulle ikke isoleres innenfor hospitalets vegger, men få anledning til å være mest mulig 
sammen med familie og medpasienter. Innen en tiårsperiode hadde hun klart å få gjennomslag 
både faglig og økonomisk og St. Christopher Hospice åpnet sine dører i 1967. For Cicely 
Saunders ble St. Christopher ikke bare rent medisinsk engasjement, men utviklet seg etter 
hvert til å bli et livsprosjekt som hun oppfattet var ledet og inspirert av Gud. 
Clark peker på tre betydningsfulle faktorer i Saunders engasjement. Det dreide seg for det 
første om et sterkt personlig kall hvor kristendommen ble betydningsfull og sentral i  
utviklingen og tenkningen rundt  hospicefilosofien. For det andre var hun sterkt opptatt av 
profesjonelle målsettinger knyttet til omsorgen av pasientene. Sist og av stor betydning hadde 
hun støtte både økonomisk og mentalt innenfor den øvre britiske middelklasse som hun selv 
var en del av. 
Cicely Saunders tekster viser stort engasjement i forhold til tverrfaglighet. Hun var opptatt av 
medisin, filosofi, religion, kunst, humaniora og sosialfag. Dette viser bredden i hennes 
engasjement for den døende pasienten og reflekterer et annet menneskesyn enn det som kom 
til uttrykk innenfor NHS (offentlig helsetjeneste). 
De Skandinaviske land har kanskje kommet kortest i utbyggingen av hospice og anvendelse 
av hospicefilosofi i forhold til andre land i Europa. Norge har i dag bare to hospice. Det har 
etter hvert oppstått en del palliative enheter innenfor det offentlige helsevesenet 
(sykehus,sykehjem). Hver helseregion har nå et kompetansesenter for kreftsykepleie og 
palliativ omsorg. Norsk helsepolitikk  mener palliativ omsorg skal legges inn under den 
offentlige helsetjenesten og skal bygge på hospicefilosofiens verdigrunnlag (NOU.1999).

Ordet palliativ stammer fra både latin og gresk. Fra latin kommer det av verbet palliare som 
betyr å skjule eller å dekke noe til. I denne sammenheng kan det tolkes som  å skjule 
plagsomme symptomer som ikke kan helbredes, men det kan også rent etymologisk ha mer 
negative betydninger. Dette skal jeg utdype nærmere.  I en mer entydig positiv sammenheng 
kan palliativ også sees som en avledning av det greske ordet pel. Grekerne knytter dette til 
ordet pelte som  betyr skinn eller hud og som ble brukt til å lage skjold for å beskytte seg i 
krig. Utledet av dette kan palliativ forstås som noe som beskytter en mot sykdom og fare 
(Clark og Seymor 2002). 
Prinsippene for palliativ omsorg innholder tre sentrale dimensjoner. Clark beskriver disse 
som: total care, teamwork og trust. Total care betyr helhetlig  omsorg.  Teamwork viser til 
behovet for tverrfaglig samarbeid til en pasienter som har mange og sammensatte behov. 
Trust innbærer det tillitsforholdet som må etableres mellom pasienten og de personene som 
yter omsorg. Disse prinsippene reflekteres i WHOs definisjon av Palliative Care:

Palliative care is the active total care of patients whose disease is not responsive to 
curative treatment. Control of pain, of other symptoms and of psychological, social 
and spiritual problems is paramount. The goal of palliative care is achievement of the 
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best possible quality of life for patients and their families. Many aspects of palliative 
care are also applicable earlier in the course of the illness, in conjunction with 
anticancer treatment. Palliative care:

 Affirms life and regards dying as a natural process
 Neither hastens nor postpones death
 Provides relief from pain and other distressing symptoms
 Integrates the psychological and spiritual aspects of patient care
 Offer a support system to help the family cope during the patient’s illness 

and in their own bereavement.

                                                                                                    (Clark & Seymour. 2002. s.83).

Disse prinsippene er i dag allmenngyldige på hospice og palliative enheter på sykehus og 
sykehjem. Også palliative team som arbeider innenfor åpen omsorg (hjemmesykepleie) 
forholder seg til disse prinsippene. En ser at definisjonen rommer både rent medisinske tiltak 
så vel som sykepleie og omsorg fra andre yrkesgrupper.
Palliativ medisin har siden 1987 vært en egen spesialitet i England. I Norge er dette fortsatt 
ingen egen medisinsk spesialitet. For sykepleiere finnes i dag etterutdanninger ved flere 
høyskoler.
For mange forbindes palliative omsorg ikke bare med hospicefilosofi men også med terminal 
pleie. Fram til 1980 var det vanlig å bruke begrepet terminal pleie når en omtalte profesjonell 
omsorg til alvorlig syke og døende. I dag forbindes gjerne terminal pleie med den aller siste 
tiden av livet. Palliativ fase derimot, avhengig av definisjoner, kan strekke seg over måneder 
og år. En vanlig oppfatning  er at kort forventet levetid tilsvarer forventet død innen ett år.
Hospicebevegelsen startet i sekstiårene, mens palliativ omsorg har utviklet seg fra åttiårene. 
De endringene som har skjedd og som fortsatt skjer kan sees i sammenheng med at sosiale 
bevegelser hele tiden påvirkes av sosiale og politiske endringer og uvegerlig utvikler seg til 
byråkratiske institusjoner (ibid). Dette gjenspeiles i hvordan egne hospice nå gradvis erstattes 
av palliative spesialenheter innenfor den offentlige helsetjeneste. Som følge av denne
utviklingen ser en også nå hvordan moderne palliativ medisin aksepteres og anvendes på 
hospice . Som følge av at hospicefilosofi og palliativ omsorg nå er inkudert i en offentlig 
helsetjeneste, blir det nærmest uunngåelig at den blir dratt inn i et mer rutinepreget og 
byråkratisk helsevesen og derfor står i fare for å påvikes av kravene til effektivitet og 
lønnsomhet (Dahl 2001).

2.2.1 Oppsummering

Målsettingen med hospicefilosofi og  palliativ omsorg er å gi alvorlig syke og døende 
pasienter helhetlig omsorg med utgangspunkt i  kristen nestekjærlighet og holistisk filosofi. 
Samtidig er hospicefilosofi og palliativ omsorg opptatt av å anvende moderne medisinsk 
kunnskap for å kunne hjelpe pasienten med plagsomme symptomer i livets sluttfase.
Cicely Saunders regnes for den moderne hospicebevegelsens grunnlegger. Hennes 
engasjement kan oppfattes som en kritikk av omsorgen til alvorlig syke og døende innenfor 
den britiske offentlige helsetjenesten i etterkrigsårene. Fra å være et kasus i den offentlige 
helsetjenesten skulle pasientens ulike og sammensatte behov ivaretaes med både 
nestekjærlighet og moderne symptomlindrende behandling. Dette impliserte for Saunders 
også omsorg for den døendes familie. Hun ønsket derfor egne hus eller enheter – hospice som 
kunne ivareta familiestrukturen under sykdomsforløpet. 
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Norge baserer sin omsorg til alvorlig syke og døende på de verdier og prinsipper som 
kjennetegner hospicefiolosofi og palliativ omsorg, men ønsker at denne omsorgen skal 
integreres i den moderne velferdsstaten. Hospicefilosofi og palliativ omsorgs prinsipper er 
nedfelt i WHOs (Verdens Helseorganisasjon) definisjon av palliativ omsorg. Sentrale 
prinsipper er holisme, tverrfaglighet og en omsorg basert på tillit. Utfordringen fremover 
ligger i å utvikle strategier som gjør det mulig for omsorgspersonell å forholde seg til ideelle 
faglige krav samtidig som den enkelte pasient føler seg ivaretatt.

3.0 Kvalitative betraktninger på hospicefilosofi og palliativ   
         omsorg

I dette kapitelet bringer jeg inn ulik forskning som er gjort i forhold til denne 
omsorgstradisjonen. Kapitelet utdyper innholdet i hospicefilosofi og palliativ omsorg og reiser 
også kritiske spørsmål knyttet til tradisjonen. Forskning har fått meg til å reise spørsmål om 
hvordan hospicefilosofi og palliativ omsorg ivaretar etisk kvalitet i møtet mellom pasienten 
og sykepleieren? 
For å strukturere stoffet og gjøre det mer oversiktlig belyser jeg ulike teoretiske 
forskningsperspektiver i forhold til kategoriene: disiplinering, kropp og språk. Jeg har valgt 
disse kategoriene fordi de reflekterer betydningsfulle  kvalitative aspekter ved hospicefilosofi 
og palliativ omsorg.

Kategorier eller nøkkelord:  disiplinering – kropp – språk  

3.1 Den gode død

Hospicebevegelse og palliativ omsorg har som mål at pasienten skal få oppleve en god død.
Jeg forklarer her bakgrunnen for at begrepet den gode død  har oppstått og hvordan det kan 
forstås. Ulike forskere har undersøkt ulike trekk ved begrepet. Jeg vise til forskningsresultater 
som utdyper dette. 
Begrepet den gode død stammer i følge Kellehear fra det greske begrepet Kalos Thanatos  
som kan oversettes med en vakker død (Clark og Seymour. 2002. s. 88). Den gode død har 
oppstått som et alternativ eller et korrektiv til en hospitalisert død. En hospitalisert død har 
tradisjonelt blitt oppfattet som negativ, fordi pasienten underlegges medisinsk kontroll med 
liten mulighet for å påvirke de beslutninger som gjelder han selv. Den kjennetegnes også av 
isolasjon og ensomhet med begrenset anledning til å være sammen med familie eller andre 
betydningsfulle nære personer. Den bidrar ofte også til forlengelse av lidelsen  fordi 
medisinsk behandling ikke avsluttes.
Jeg har i dette kapitelet vist til Ariěs beskrivelse av den tamme død . Den gode død eller en
vakker død kan knyttes an til denne. Aries har blitt kritisert for at den tamme død representerer 
en idyllisering og romantisering av hvordan mennesker døde mellom det 15. og 19. århundre.
Hospicebevegelse og palliativ omsorg har vært et viktig bidrag til hva som i dag skal forstås 
med en god død. Kübler - Ross fremholdt betydningen av døden som en individuell og sosial 
hendelse som skulle tase hånd om av familien og ikke i medisinske institusjoner. Hun 
oppfattet den også som en mulighet for personlig utvikling. Den døende måtte få anledning til 
å dele sine følelser og opplevelser med andre. Slik ville det bli mulig å bevege seg fra 
fornektning til aksept av døden. Hennes forståelse var fundert i en psykologisk forberedelse 
hvor åpenhet og sannhet skulle gjøre mennesker i stand til å akseptere døden. Clark & 
Seymour siterer Armstong (1987) som fortolker Kübler – Ross’ perspektiv:
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disclosure and truth telling are of central importance in facilitating the appropriate  
psycho – therapeutic adaption of individuals to the threat of death and bereavement

                                                                                                            (2002.s.92).

Cicely Saunders’ total pain  er utrykk for en holistiske filosofi som ligger til grunn for 
moderne hospicefilosofi og palliativ omsorg. Hun har et noe annet perspektiv enn Kübler –
Ross, men også likhetstrekk når det gjelder å forstå livets siste fase som en individuell 
opplevelse. Saunders pasienter skulle også dø i egne hus i en hjemlig atmosfære.  Men i 
motsetning til Kübler – Ross  innså hun betydningen av medisinsk ekspertise når det gjaldt å 
lindre symptomer. Hun psykologiserte heller ikke lidelsen inn i ulike stadier, men mente at 
nestekjærlig omsorg ville hjelpe pasienten til å få en god død. Først når pasienten hadde fått 
fysiske plager under kontroll ville det bli mulig å forholde seg til andre dimensjoner av 
opplevelsen å skulle dø. Total pain ble konseptet som skulle ivareta fysiske, psykiske, sosiale 
og åndelige/ eksistensielle behov hos pasienten. Total pain med Saunders (1996) forklares 
som:

…..it soon became clear that each death was as individual as the life that preceded it 
and that the whole experience of that life was reflected in a patients’ dying. This led to 
the consept of ‘total pain’ which was presented as a comlex of physcical, emotional, 
social and spritual elements. The whole experience for a patient includes anxiety, 
depression, and fear; and concern for the family who will become bereaved; and often 
a need to find some meaning in the situation, some deeper reality in which to trust

                                                                                                                         (ibid).

Clark viser til at kjernen i moderne hospicebegelse og palliative omsorg knytter døden til en 
individuell opplevelse, betydningen av å få satt ord på følelsene og  å finne mening i lidelsen.  
Dette har bidratt til å løfte frem psykososiale og åndelige /eksistensielle behov og relasjonen 
mellom pasienten og sykepleieren. Han viser til ulik forskning som fremhever at denne 
tilnærmingen er for teoretisk og distansert i forhold til hvordan mennesker dør. 
Han refererer May (1992a: s.595) og Kastenbaum (1969:12) som mener individualiseringen 
bidrar til å skape forventninger om at døden  blir uproblematisk: 

Here, individuals: ’…die without pain, and are able to convey their feelings to near 
relatives and friends….having also resolved private fears and anxieties…’ 

This senario, however, contrast sharply with the reality of dying for large swathes of 
the population. In high- technology areas of the hospital for example, patients can 
linger without sensation of self, in a state of ‘phenomenological death’

                                                                                       (Clark & Seymour. 2002. s. 93).

Fra 1990 årene har sosiologer vist til at slike forventninger til døden kan føre til at noen 
pasienter bekreftes mer enn andre. Det blir de snille og de vanskelige pasientene. Slik blir det 
en form sosial eller normativ kontroll over døende menneskers liv.
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Ut fra hva jeg har gjengitt her blir den gode død en ide som ikke uten videre lar seg 
gjennomføre. Derfor kan en stille spørsmål ved om den skal holdes frem som et ideal innenfor 
palliativ omsorg?

3.2 Disiplinering?

Kan hospicefilosofi og palliativ omsorg forståes som en form for sosial kontroll eller 
disiplinering? Kritiske røster hevder at også holistisk filosofi pretenderer en viss medikalisert
overlegenhet fremfor en frigjøring fra den tradisjonelle biomedisin. Dette forklares med at 
hospice og palliativ omsorg  (les sykepleieren) ser det som sin oppgave å ta seg av, ikke bare 
den syke kroppen, men også det som berører psykososiale og åndelige forhold 
(Clark og Seymour.2002). Gjennom profesjonell omsorg blir menneskelige dimensjoner, som 
vanligvis oppfattes som private, et medisinsk problem. Normale reaksjoner på lidelse blir 
oppfattet som noe som de profesjonelle må ta hånd om. Lidelse og død blir derved  noe som 
normalt ikke hører livet til, men som må taes hånd om av profesjonelle. Boken siterer hvordan 
Lupton beskriver holistisk omsorgsfilosofi som et ekspertvelde og utrykk for en annen form 
for sosial kontroll:

The current focus in nursing on “knowing” and understanding patients, to the extent 
of gauging their emotional states and the nature of the relationships with family 
members, may be viewed as an even greater extension of medical surveillance into the 
lives of patients. To incite patients to speak, to allow their voices to be heard may 
render them more vulnerable to the exercise of disciplinary, and possibly coercive, 
power than if they remain silent
                                                                                     (Clark and Seymour 2002.s.112).

Luptons kritikk viser at følelsen av faglig overlegenhet og bedrevitende kan gi sykepleieren 
tro på at hun/han kan løse de mest private forhold i pasientens liv. Med Lupton kan vi komme 
til blotte pasienten i den hensikt å nettopp gjøre det motsatte.
Lisbeth Thoresen har i sin hovedoppgave analysert tekster av Cicely Saunders og mener hun 
idylliser døden og slik sett lager en norm for hvordan vi skal dø (2001). Kan dette forståes 
som om hospicefilosofien må sees som en normativ filosofi og hva betyr det for kvaliteten av 
omsorgen? Sykepleiere som arbeider innenfor en kontekst hvor det faglige ideal ikke 
samsvarer med den virkelighet de opplever kan komme til å føle seg utilstrekkelige. 
Utilstrekkelighetsfølelse kan  medvirke til at sykepleieren ikke våger å gå inn i de vanskelige 
og konfliktfylte situasjonene som virkeligheten representerer og slik sett kan det bli taust i 
møte mellom henne/ han og pasienten. 

Helle Ploug Hansen (2002) har i sitt doktorgradsarbeid gjort feltarbeid på en sykehusavdeling 
for kreftpasienter. Hun fant en diskrepans i sykepleiernes forestillinger om den ideelle 
sykepleie og de sykepleiehandlinger som ble utført i praksis. Hva skyldes så dette? Ploug 
Hansen mener at  motsetningene mellom teori og praksis har sammenheng med at 
sykepleieidealet til alvorlig syke og døende tar utgangspunkt i en teoretisk og kontekstbestemt 
virkelighet som ofte ikke gjenfinnes i det praktiske liv. Hun viser til undersøkelser av 
utbrenthetsfenomener hos sykepleiere, hvor utbrenthet forklares med følelsen av ikke å få 
gjort nok for den alvorlig syke og døende  pasienten. Ploug Hansen er kritisk til at følelsen av 
faglig utilstrekkelighet forklares med utbrenthet hos sykepleierne. Hun mener at bildet er 
langt mer komplekst enn bare hva som skjer i samhandlingen mellom pasienten og 
sykepleieren i situasjonen. Hun viser til sykepleie som kulturbegrep, hvor sykepleie ikke kan 
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oppfattes som noe entydig og objektivt. Sykepleiere handler på bakgrunn av  forestillinger og 
fortolkninger basert på intellekt, diskurs og assosiasjoner (Ploug Hansen.2002. s.112).  Sett i 
lys av dette vil hospicefilosofi og palliativ omsorg kunne romme bestemte forestillinger om 
hva omsorg til alvorlig syke og døende innebærer. Er det er slik at hospicefilosofi og palliativ 
omsorg ikke tar høyde for kompleksiteten og mangetydigheten i omsorgsbildet?
Kanskje det ikke er mulig å ha en ensrettet norm for hvordan denne omsorgen bør være?
Ploug Hansen mener at helhetlig omsorg til kreftpasienter ikke kan ligge forut for handlingene 
etter en bestemt oppskrift. Handlingene må komme som et resultat av hva som er tilstede i 
øyeblikket og dette er hos denne pasientgruppen mer komplekst enn hva som kommer til 
uttrykk i teoretiske beskrivelser av virkeligheten.
Hospicefilosofi kan derfor kritiseres for å iscenesette den gode og riktige død  som innbærer 
urealistiske forventninger om at pasienten har et avklaret forhold til døden og at pasienten 
åpent har tatt farvel med sine kjære (Thoresen 2001).
Bekymringen innenfor deler av hospicebegelsen refererer seg til hvorvidt en sekulær 
helsetjeneste er i stand til å yte  åndelig omsorg for alvorlig syke og døende mennesker. Clark 
& Seymour (2002) referer Bradshaw. Hun viser til Cecily Saunders tidlige tekster og hevder 
at for Saunders var det den kristne kallstanken som var drivkraften i dannelsen av 
hospicebevegelsen. I følge Bradshaw ivaretar ikke den moderne palliative omsorg det kristne 
etiske grunnlaget som hospicefilosofien representerer. Pasienten kan i et slikt perspektiv bli et 
objekt for kristen forkynnelse og omvendelse. Det kan i en slik sammenheng bli viktigst for 
sykepleieren  å føle at hun får  utført et kall. Saken vil da primært ikke være pasienten men 
kallet. Pasientens behov vil da komme i bakgrunnen. 

Kroppslige behov kan  overses hvis prosessen mot døden domineres av kun et sjelelig fokus. 
Cicely Saunders så døden som en indre reise og fullfilment (Thoresen 2001). For mange 
oppfattes døden som tilintetgjørelse og en endelig slutt. En filosofi som  oppfatter døden som 
en lykkelig utgang, vil naturlig nok kunne preges av dette og den døende pasientens 
livsanskuelse kan således stilles i skyggen. Det vil for pasienten kunne innbære følelsen av 
ikke å bli møtt på eksistensielle spørsmål som ofte opptrer når livet er truet. Bradshaw frykter 
at den kulturelle utviklingen innenfor hospicefilosofi og palliativ omsorg leder fokus bort fra 
kristen nestekjærlighet og mot en sekulær pliktfølelse. Hun knytter det sekulære til 
oppfatninger, som generelt sett, forkaster tradisjonelle kristne verdier og at dette er typisk for 
det tyvende århundre. Det kan virke som om hun forutsetter en kristen kallstanke for at det 
skal kunne være kvalitet på forholdet mellom pasienten og sykepleieren. Dette kan skyldes 
den mistillit hun har til moderne sykepleie og medisin. Hun mener nestekjærligheten har 
måttet vike for en profesjonelle tilnærming hvor psykososiale behov løftes frem fremfor 
mellommenneskelig kjærlighet. Slik mener hun at imøtekommelse av psykososiale behov blir 
en form for teknikk eller ekspertfunksjon. Dette samsvarer med Luptons kritikk.  
I følge Clark , kan  Bradshaws synspunkter kritiseres av flere grunner. For det første kan man 
være kallet til et ønske om å hjelpe andre ut fra annet enn rent religiøse motiver. Evnen til å 
føle barmhjertighet og omsorg for andre er en menneskelig egenskap og  ikke nødvendigvis 
bare er til stede hos kristne. 
Videre påpeker Clark at hospicefilosoi utøves  innenfor ulike kulturer og religioner og at en 
kristen livsanskuelse ikke kan ha noen etisk preferanse eller fortrinn  i forhold til andre 
religioner. Det er heller ikke entydig at økt profesjonalisering bidrar til en teknifisert 
sykepleie uten etisk kvalitet. 
Åndelig omsorg knyttes til religiøse/spirituelle behov, men det kan ligge ulike oppfatninger i 
hva som menes med spirituelle behov. Gran Bø (1999) skriver i sin hovedoppgave at døende 
pasienter ikke nødvendigvis forbinder dette med kristendom eller religion. Pasientene hevder 
at åndelige og spirituelle behov ofte imøtekommes gjennom sykepleierens evne til innlevelse 
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og evne til nærvær. Gran Bøe kaller oppgaven Åndelig Omsorg –Sanselig Nærvær forstått 
som om dette kan assosieres med hverandre. 
Clark og Seymour (2002) viser til Bradshaw som mener etisk forsvarlig omsorg bare kan ytes 
av et kristent personale (les sykepleiere) innenfor en liten hospice – enhet. En slik oppfatning 
kan føre til  spenninger og eventuelt konflikter fordi en nå ser at de små hospice - enhetene 
ikke lenger har samme innflytelse på den palliative omsorgen. Den økte profesjonaliseringen 
av omsorgen har ført til palliative spesialavdelinger på sykehus og sykehjem. Kristne 
hospicesykepleiere  må nå arbeide side om side med sykepleiere utdannet i forhold til et annet 
verdigrunnlag hvis kravet om faglig profesjonalitet skal ivaretaes. Et problem som følge av 
dette er at ikke - kristne sykepleiere vil kunne føle at religion hører til privatlivet og at det vil 
være krenkende å involvere seg i disse spørsmålene sammen med pasienten. Kristne 
sykepleiere kan være av den oppfatning av at de har spesielle egenskaper når det gjelder å 
imøtekomme åndelige/ spirituelle behov hos pasientene og at denne evnen er gitt dem av Gud.
I et kristent perspektiv betyr det da at sykepleiere på offentlige sykehus ikke kan yte åndelig 
omsorg. Dette vil ikke være problematisk om en oppfatter åndelige behov  i et videre 
perspektiv. 
Hvordan blir det mulig å opprette et tillitsforhold mellom sykepleier og pasient hvis 
sykepleieren ikke vet hvordan hun skal møte pasienter som tar opp åndelige/ eksistensielle 
spørsmål? Walter (Clark & Seymour 2002) viser til en løsning, men reiser samtidig en ny 
problemstilling som viser at hospicefilosofien er motsetningsfylt og derfor beveger seg i et 
spenningsfelt. Walters ene løsning på problemet er: 

Spiritual is the same as religious
Only some people are religious
Non- religious and non- ordained staff are not competent to deal with spiritual needs

                                                                                                             (Clark & Seymour.s.110).                           

Dette innbærer at noen sykepleiere må ta seg spesielt av den åndelige omsorgen mens andre 
imøtekommer pasientens fysiske, psykiske og sosiale behov. Hvordan kan dette kan forenes 
med en holistisk filosofi som også er en bærebjelke innenfor hospicebevegelsen? Holistisk 
filosofi tar utgangspunkt i et helhetssyn på mennesket. Dette synet er universelt i den forstand 
at det er noe som gjelder alle mennesker og at også ikke - kristne pasienter har åndelige 
behov. Åndelige behov må kanskje derfor være mer mangetydig enn det Bradshaw utlegger.
Walter løser problemet ved å legge en ny mening i åndelig omsorg . Han knytter begrepet til 
holisme og hevder at åndelig omsorg kan oppfattes slik Gran Bø har beskrevet det i sin 
oppgave. Walter sier det slik:

This identifies the spiritual with the search for meaning and has more to do with 
human spirit as the animating or vital principle in a person –“the breath of life”- than 
with religion, narrowly defined… although only a minority of patients may have 
explicitly religious concerns in the churchy sense of the word, a majority have 
existential concerns of a wider nature.

                                                                                                                   (ibid.)

En slik forståelse av begrepet åndelig omsorg eller spiritual care åpner opp for et mangfold 
av hva som skal forbindes med begrepet og kan derfor ikke ivaretaes av en norm eller 
oppskrift som stiller spesielle krav. En holistisk oppfatning av  åndelig omsorg  gir rom for 
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individuelle oppfatninger og større åpenhet rundt de behov som melder seg på slutten av livet. 
Åndelige behov blir ikke en spesiell del av pasienten, men reflekteres i de ulike behov som 
uttrykkes.
Begrepene caring  for og caring about speiler to ulike fokus i omsorgstradisjonen.
Caring ”for” viser til en praktisk, oppgaveorientert sykepleie. Som motvekt til denne 
fremstilles hospicefilosofiens sykepleie som en caring about som rommer følelser, det private 
og personlige. Caring ”for” avspeiler mer de holdninger eller oppfatninger som forbindes 
med moderne palliativ omsorg og som kan forbindes med begrepet  medikalisering. 
Bokstavlig kan dette oversettes med make medical  som igjen forbindes med medisiniske 
tenkemåter. Tenkemåter hvor individets autoritet underlegges medisinske forestillinger om at  
normale menneskelige aspekter av livet  er et medisinsk problem ( fødsel, død) (Clark & 
Seymour. 2002. s.113.). Medikaliseringen ble i etterkrigstiden utsatt for sterk kritikk og 
muliggjorde slik sett fremveksten av hospicebevegelsen .Det paradoksale ligger derfor i at 
omsorgen for alvorlig syke og døende nå kan synes å bevege seg i en retning som nettopp var 
årsaken til dens dannelse. Formaliseringen av palliativ medisin som egen spesialitet i England 
i 1987 kan ses som en bekreftelse på dette.
Er det derfor slik at medikalisering og profesjonalisering igjen har fått overtaket og hva vil 
dette ha å si for åpenhet og tillit knyttet til alvorlig syke og døende pasienter? Tilhengere av å 
utnytte eksisterende naturvitenskapelig kunnskap vil kunne hevde at medikalisering og 
profesjonalisering innenfor palliativ omsorg ikke neglisjerer betydningen av verdiene 
forbundet med caring about. Det ene må ikke nødvendigvis utelukke det andre. I stedet for å 
utelukke hverandre kan en annen mulighet være at de forutsetter hverandre. Det er vanskelig å 
tenke seg at en pasient skal kunne føle omsorg, nestekjærlighet uten å være godt 
smertelindret.
Andre støtter seg til Bradshaws oppfatning og mener at profesjonalisering og medikalisering 
skaper et ekspertvelde innenfor byråkratiske institusjoner og i en slik kontekst vil det ikke 
være muligheter for meningsfulle relasjoner mellom profesjonelle ( les sykepleiere) og 
pasienter. Meningsfullhet i denne sammenheng peker tilbake på de fenomener som rommes 
av begrepet caring about. Clark & Seymour siterer James and Field: 

….(t)he delivery of care by nurses to dying people is a constant and perhaps 
increasingly battle to overcome the limitations of the health structures within such 
care is given….pressures within the (NHS) may be leading away from the possibility of 
providing the “total”care of the “whole” person which is such a vital part of the good 
nursing care of dying people…

                                                                                                                               (2002. s.112).

Cicely Saunders’ engasjement rettet seg mot en individuell tilnærming til den døende 
pasienten ( Thoresen 2001). Sitatet ovenfor peker på forhold som hun kritiserte og som var en 
del av bakgrunnen for dannelsen av hospicebevgelsen. .
Clark viser til Foucaults The Birth of the Clinic og Discipline and Punish når han utdyper  
begrepet  medikaliseing. Foucault teoretiserer begrepet gjennom å analysere det gjensidige 
forholdet mellom disiplinering, klinisk praksis og det enkelte individs privatliv og 
oppfatninger. Foucaults kritikk retter seg mot modernitetens ensrettede medisinske 
kunnskapsparadigme hvor helse, sykdom og kroppslige erfaringer blir definert og plassert i 
bestemte kategorier og derved brakt inn under disiplinert kontroll. Resultatet blir, i følge 
Foucault, at medisinen former vår måte å tenke om liv og død på:

…This positive medicine…marked the beginning of that fundamental relation that 
binds man to his original finitude…health replaces salvation… health offers modern 



23

man the obstinate and yet reassuring  face of his finitude; in it death is endlessly 
repeated but is also exorcised…this relation of men to death authorises a scientific
discourse in a rational form and opens up a source of language that unfolds endlessly 
in the void left by the absence of the gods…

                                                                                                  (Clark & Seymour. 2002. s.117).

Foucault knytter makt til medisin når han hevder at den ikke bare former vår oppfatning av 
helse, sykt og friskt, men at den også i sterk grad påvirker synet på kroppen. At dette synet 
ikke kun knytter seg til en medisinsk elite , men i like stor grad er internalisert i det moderne 
mennesket viser hvilken maktposisjon som knyttes til medisinen. 
I et slikt perspektiv vil derfor synet på sykt og friskt og synet på kroppen også være 
internalisert i  hospicefilosofi og palliativ omsorg og også hos den enkelte pasient. Dette får 
betydningen for hvorvidt i denne omsorgstradisjonen blir i stand til å ivareta de mange ulike 
og sammensatte behov som melder seg i livets siste fase.

3.3 Kroppen

Palliativ omsorg  knyttes til begrepet total pain. Dette rommer en holistisk tilnærming til 
pasienten. Cicely Saunders så smerte i et eksistensielt perspektiv. Hun knyttet 
smerteopplevelser ikke bare til fysisk lidelse, men til opplevelser som rommet psykologiske, 
sosiale og eksistensielle dimensjoner av livet. Dette illustreres ofte med pasientutsagnet: Well 
doctor, the pain began in my back, but now it seems that all of me is wrong (Clark og 
Seymour.2002). Implisitt i dette ligger en fortolkning av smerte som noe som berører hele
mennesket. 
Hva var årsaken til at begrepet totlal pain utviklet seg og ble oppfattet på denne måten?
Clark hevder at begrepet er et paradoks. På den ene siden viser det at mennesket må oppfattes 
som noe annet enn en kropp. Det viser at kroppslige opplevelser må knyttes til emosjonelle og 
eksistensielle erfaringer. Denne måten å tenke om kroppen på har stor betydning i 
sykepleierens samhandling med pasienten. Det betyr at det knyttes forbindelseslinjer mellom 
det ytre og indre og at de gjensidig påvirkes av hverandre. I et omsorgsperspektiv er dette 
viktig fordi det innbærer at kroppen ikke kan sees isolert fra resten av mennesket. Som 
mennesker er vi kropper i verden, kropper som det knyttes identitet og følelser til. 
Jan Bengtson (2001) viser til Merleau – Pontys filosofi over hva en kropp kan være. Dette 
bilde kontrasterer den dualistiske oppfatningen av kroppen som Descartes forfektet. Hos 
Descartes var kropp og subjekt to helt atskilte måter å være tilstede i verden på. Kroppen 
representerte det ytre og fysiske. Subjektet var i verden gjennom intellektet og det indre. 
I følge Bengtson mener Merleu Ponty at kroppen er både subjekt og objekt som lever i en 
ureduserbar tvetydig sameksistens. Han viser til  hvordan kroppen som subjekt og objekt 
henger sammen  som i en sirkel (2001.s.77). 
På den annen side kan denne fenomenologiske (relasjonelle) kroppsoppfatningen sees i et 
genalogisk (historisk) perspektiv. Foucault beskriver kroppen som innfelt i historien hvor vår 
livserfaring kan leses på våre kropper og at vi også må bære ansvar for dem. I følge Foucault 
støttet dette en medisinsk praksis som la diagnoser og kliniske undersøkelser til grunn i 
kategoriseringen av mennesket (Clark 1999). Kroppen blir i denne sammenheng et speil som 
reflekterer hvordan vi har levd våre liv. Det knyttes ikke subjektive erfaringer til hvordan vi 
har opplevd dette livet i et slikt perspektiv.
På hvilken måte utrykkes så disse to perspektivene gjennom begrepet total pain?
Merleu- Pontys perspektiv reflekteres i den holistiske filosofien. Smerteopplevelse rommer 
alle dimensjonene ved mennesket og kan ikke forklares som en enkeltstående fysisk 
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opplevelse. Total pain kan slik sett bli et verktøy for å identifisere og imøtekomme pasienten 
som en person med sammensatte behov.
I et holistisk perspektiv  synes dette viktig og meningsfullt. Det knytter seg likevel en fare 
eller negativ holdning til dette perspektivet fordi total pain også representerer en form for  
kontroll. Ordet total gir assosiasjoner til at smerte ikke kan oppleves uten at pasienten også 
har andre problemer. Begrepet gir derfor også mulighet til  profesjonell intervenering på 
områder hvor pasienten ikke føler behov for omsorg. Det kan komme til å krenke pasientens 
bluferdighet. Slik sett representerer det en instrumentalistisk forståelse av hva smerte er og 
dermed blir det også et uttrykk for en disiplinerende makt fundert på faglig overlegenhet. 
Clark sier det slik:”There is nothing more we can do”, has become “we must think of new 
possibilities of doing everything” (s. 734).

Han hevder at det også knyttes verdier til begrepet total pain.  Begrepet kan fortelle at 
pasienten kan trenge både psykoterapi og religiøs/eksistensiell veiledning for å få tilfredstilt 
sine behov. Smerte blir slik sett verdifullt som uttykk for at psykologiske og eksistensielle 
problemer leves gjennom kroppen. 
Han sier også at både Merleu – Pontys og Foucaults perspektiv er nyttige å ha med seg. De er 
ulike teorier, men likevel utfyller de gjensidig hverandre og gjør at vi må se kroppen som 
både levd og innskrevet i historien.  Merleau – Pontys perspektiv ivaretar en helhetstenkning 
om mennesket som innbærer at mennesket ikke bare har en kropp, men er en kropp. 
Samtidig peker Foucaut på hvor påvirket og styrt vi er av system og autoritære oppfatninger. 
For spesialiteter som hospicefilosofi og palliativ omsorg er det viktig å ha dette in mind slik at 
det ikke blir ekspertene som avgjør hva som er en god død. 
Sosiologiske studier knyttet til kropp og samfunn viser hvordan kroppsbilder reflekterer 
holdninger og verdier (Clark og Seymour 2002). Det postmoderne menneskets kroppsbilde 
uttrykkes gjennom hvordan vi, i kroppslig betydning, forsøker å skjule tegn på vår dødelighet. 
Eksempler på dette avsløres i våre negative holdninger til aldring og kroppslige endringer. 
Foryngelsesprosessen har mange ansikter, som kosmetisk kirurgi , helsestudioer o.s.v.  
Vår identitetsdannelse har nær sammenheng med hvordan andre oppfatter kroppen vår. Dette 
er  fundamentalt  i sammenheng med alvorlig sykdom og død, fordi kvaliteten på omsorgen 
vil, i sin ytterste konsekvens, være påvirket av hjelperens holdninger knyttet til en syk og 
døende kropp. Det viser seg at Cicely Saunders, bortsett fra smertebehandling, skriver lite om 
opplevelser knyttet til tap av kroppsfunksjoner. Hun var sterkt opptatt av sjelens løsrivelse  og 
knyttet ikke eksistensielle og åndelige behov til kroppen. (Thoresen 2001),
Forsøk på å skjule kroppslige endringer i livets siste fase bekreftes også i nyere studier av 
hospicefilosofi og palliativ omsorg: 

Issues of dirt , decay ,disintegration and smell are rarely ,if ever written by hospice  
hospice professionals or covered in media representations of hospice care. Rather 
they are ‘glossed over as symptoms requiring ‘control’

                                                                                                          (Lawton 1998.s.139).

Lawton (1998) har gjort en  feltstudie på et hospice i Syd- England hvor hun problematiserer 
bruken av homogene kategorier som the dying patient’ og the dying process’. Dette kan gi 
inntrykk av både generalisering og kategorisering av mennesker hvor en knytter bestemte 
egenskaper til denne pasientgruppen. I praksis viser det seg at hospice selekterer en type 
døende pasienter. Hennes funn viser at de pasienter som blir mottatt på hospice, er de døende 
pasienter som har synlige og problematiske symptomer som viser at kroppen brytes ned. De 
passer derfor ikke til en generell beskrivelse som the dying patient. Følgende av en kropp som 
brytes ned, er at stoffer (urin, avføring, oppkast) som vanligvis holdes inne i kroppen nå 
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lekker ut på overflaten. Personalet omtaler dette i metaforer som at: kroppen faller fra 
hverandre, pasienter blir spist opp av sin cancer. Lawton benevner disse kroppslige 
symptomene med begrepet : the unbounded body. Sett i lys av Merleu – Pontys filosofi, blir 
the unbounded body  fratatt sin menneskelige verdi. 

Bruken av metaforer hos personalet viser hvor vanskelig de har for å forholde seg til en kropp 
i oppløsning. Døden knyttes til kroppslig forfall og uverdighet. Lawsons studie bekrefter 
hvordan kroppen knyttes til identitet. De pasientene hun observerte reagerte på kroppslig 
forfall med mental tilbaketrekking. Flere sluttet å spise og å snakke, med mindre det var helt 
nødvendige behov de måtte ha hjelp til:
..the self appears to have ’gone’ altogether, leaving little, if anything ,but the ‘emty’ body 
(Lawton. 1998.s.130). Er det slik at hospice medvirker til å skjule og kontrollere det 
kroppslige forfall som følger med sykdom og død? Lawton skriver at de pasientene som 
utsondret kroppsvæsker med vond lukt, ble forsøkt lagt på enerom eller flyttet til en mer 
avsides del av avdelingen. Hun fant også at personalet anvendte dyremetaforer når de beskrev 
sine erfaringer: He smelt like dog shit (Lawton.1998.s.138). Slike eksempler, samt det faktum 
at mangel på kontroll av kroppslige problemer nevnes lite i hospicelitteraturen, peker i retning 
av  at selv på hospice forbindes the unbounded body  med uverdighet. Pasientenes mentale 
tilbaketrekning bekrefter at personalet  ikke makter å få pasienter med the unbounded body til 
å føle seg verdifulle.
Lawton mener hospice speiler den kultur det er en del av. Slik sett blir det uunngåelig at det 
vestlige kroppsbilde også påvirker både pasienter og personalet på hospice. 
Når både pasienten og personalet knytter identitet til kroppen, blir illeluktende utsondringer 
forbundet med selvforakt. For dempe på den lidelsen dette medfører taes ulike 
fortrengningsmekanismer i bruk. Dette kan skje både på det individuelle plan og i sosiale 
strukturer. Individuelt i denne sammenheng sees i personalets bruk av metaforer og i 
pasientens mentale tilbaketrekning. Hospicefilosofi som sosial struktur kan sies å anvende 
fortengninsmekanismer gjennom ikke å omtale the unbounded body og å gi inntrykk av at 
kroppslige symptomer er noe som en kan ha full kontroll over. I er etisk perspektiv blir dette 
problematisk fordi det åpnes ikke opp for at pasienten får en mulighet til å forholde seg til den 
virkelighet, som han hele tiden gjennom kroppen blir konfrontert med. En kan derfor si at det 
hospice Lawton refererer til, med sine holdninger til the unbounded body, bidrar til å 
opprettholde taushet og tabuforestillinger rundt døden. Lawton mener at hospice opprettholder 
tabuforestillinger fordi døden gjemmes bort i egne hus / avdelinger. Hun viser også til 
begrepet palliativ som kan forstås som å skjule noe. 

These’ realities’ became something that the general public neither needs nor wishes to 
know. It must be as if it were not.
                                                                                                        (Lawton. 1998.s.139).

Gjennom å skjule døden og the unbounded body  i egne hus mener Lawton at hospice bidrar 
til  bestemte forestillinger  om livsstil, identitet og kroppslig kontroll. Disse forestillingene 
reflekterer vårt ønske om udødelighet. Lawtons funn om at hospice opprettholder taushet og 
tabuforestillinger debatteres også i  Norbert Elias’ bok De døendes ensomhet. Han skriver der
om hvordan døden i vårt tid blir skjøvet ut i kulissene og hvordan dette medfører at den 
dødende også blir skjøvet ut i kulissene, eller isolert (1997.s.20).
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3.4 Språket

Hospicefilosofi og palliativ omsorgs kulturelle kjennetegn kan gjenkjennes  i språket 
Sykepleiere, som arbeider innenfor denne konteksten, vil være språklig påvirket av denne 
kulturen. Holdninger til palliativ omsorg reflekteres i begrepets etymologiske forklaring.
I definisjoner av palliativ omsorg viser jeg til en latinsk og en gresk avstamming av begrepet. 
De etymologiske forklaringene gir rom for ulike tolkninger. Clark & Seymour (2002) viser til 
Morris’ etymologiske/sosiologiske fortolkning av begrepet. Det vil si han gir to motstridende 
tolkninger av palliasjon, forstått ut fra det latinske verbet palliare – på engelsk oversatt med 
cloak og shield  og den greske avstamningen til ordet pelte. Det synes som om det er i den 
latinske avstammingen moderne palliative omsorg har sitt utspring. Morris hevder at 
palliasjon fra gammelt av i England gir negative assosiasjoner og at cloaking handler om å 
skjule eller dekke for frastøtende kroppslige symptomer, samtidig som selve sykdommen 
forblir uberørt.
Derimot knyttes det mer positive assosiasjoner til den greske avstammingen hvor ordet pelte
forbindes med hud eller skinn brukt som skjold i beskyttelsesøyemed. Ordet gir slik sett 
heroiske og positive assosiasjoner og unngår den negative betydningen av å forsøke å skjule
noe. Samtidig krever det kunnskap og dyktighet for å lage og anvende et skjold i krig. Det 
rommer også en respekt for fare og således nødvendig med aktsomhet. Et skjold gir  praktisk 
og konkret beskyttelse, i motsetning til begrepet cloak som medvirker til at palliasjon blir noe 
distansert og teoretisk. 
Når en tar i betraktning ulike epokers holdninger til døden, og da i særdeleshet den taushet 
eller usynlige død som på mange måter kjennetegner vår postmoderne tid, kan man  forstå at 
mennesker kan  føle at de mangler språk for å uttrykke lidelsen. Følelsene kan romme 
dimensjoner som det ikke finnes ord for i dagligspråket. Dette kan forklare hvorfor død og 
eksistensielle spørsmål ofte utrykkes sterkt i  poesi og annen kunst. Litteratur og bilder kan gi 
assosiasjoner som åpner opp for smertefulle følelser. Slike assosiasjoner omtales også som 
metaforer eller bilder som utrykker følelser en ikke har ord for. Froggatt (1998) har gjort en 
studie som viser at sykepleiere på hospice bruker språklige metaforer for å skjule vanskelige 
følelser forbundet med alt rundt livets avslutning. Hun viser til Køvecses: 

….the role of  metaphor in the study of emotional meaning and experiences is 
important, because metaphors are pervasively present within the language of emotion, 
subsequently having subtle effect on the ensuing thoughts and behaviour
                                                                                                   

                                                                                (Froggatt.1998. s. 333)                                                           

Froggatt viser til at metaforer gir en innsikt i språkets skjulte meninger og at  
tilnærmingsmåter til bruk av metaforer vil  påvirke vår språkforståelse. Hennes tilnærming, i 
denne studien, baserer seg på en oppfatning av at metaforer er betydningsfulle i både 
tankevirksomhet og språkbruk. De bidrar i følge henne til en kreativitet i anvendelsen av 
språket.
Hun viser til begrepene: root metaphors som illustrerer  underliggende verdier og holdninger  
i en kultur. To sentrale root  metaphores, som sykepleierne i studien åpenbarte, viste seg å 
være kroppen som en konteiner: the body as a container og følelser som energy – energi. 
At følelser knyttes til energi kan forklares med at ordet emotion etymologisk forklares som  
ytre direkte bevegelser. Froggatt gjengir Sarbin (1986):
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…the word emotion is itself a metaphor, and etymologically denotes ’outwards 
directed movements’….
                                                                                                           (ibid).

Froggatt knytter forståelsen av kroppen som en konteiner og følelser, som ytre direkte 
bevegelser, til en mekanistisk verdensanskuelse. Denne oppfatningen reflekterer et dualistisk 
skille mellom kropp og sjel, er lite forenlig med hospicefilosofiens holistiske filosofi. Det 
knyttes også ulike holdninger og verdier til fornuft og følelser. Innenfor mekanistisk tenkning 
er det den rasjonelle hjerne som har betydning. Kroppen er underordnet.
Kropp oppfattet som en container viser også at følelser er noe flyktig som flyter ut av kroppen
eller konteineren. Det er noe uten essens. Med Køvecses (1990):

…this emotional entity is capable of independent existence from the person ,and can 
therefore exert a considerable force on the self.

                                                                                                                        (ibid.).

Ved å isolere følelser fra kroppen, blir følelser noe ytre voldsomt, noe som kan være farlig, 
derfor må vi kontrollere eller skjule dem. 
Hvis en tenker seg lokket på konteineren som hjernen eller fornuften, forstår en hvorfor 
følelser, som noe flytende ut av konteineren, oppfattes som underordnet. Lokket (hjernen) på 
konteineren sørger for å holde det flytende( følelsene) under seg og stengt slik at de ikke 
kommer ut.Angst, gråt og sinne vil i denne sammenheng forbindes både med fare og svakhet.
Dette er likevel ikke den eneste måten å fortolke disse metaforene på. En positiv vinkling kan 
være at følelser oppfattes som essensielle og betydningsfulle, fordi de er plassert dypt inne i 
kroppen (konteineren). Froggatt mener at diskrepansen i disse oppfatningene gjenfinnes i det 
virkelige liv. Begge forståelsesrammer vil kunne være tilstede. Begge erkjenner at følelsene er 
inne i kroppen og at når de slippes ut kjennes farlige. I begge fortolkningene oppfattes de som 
farlige og uheldige og må derfor forhindres i å bryte frem. Dette påvirker hvordan sykepleiern 
møtte pasienten. I følge studien brukte de fleste sykepleiere metaforer som reflekterte synet på 
kroppen som en konteiner (full av følelser) hvor lokket (fornuften) var helt nødvendig for å 
holde innholdet (følelsene) inne i kontaineren. 
Sykepleiere på hospice konfronteres daglig med alle de vanskelige følelsene som er 
forbundetlivets avslutning. Dette får implikasjoner for hvordan de møter pasientene. Froggatts 
studie viste at metaforer som brukes for å beskrive følelsesmessige påkjenninger forbindes 
med begreper knyttet til rasjonalitet. Følelser er vanskelige og det er viktig å holde dem under 
kontroll. I et konteinerperspektiv blir det viktig å holde en viss distanse ellers vil konteineren 
bli overfylt og da må en lette på lokket (fornuften). Fornuften blir dermed overordnet 
følelsene.

3.5 Oppsummering og refleksjon

Begrepet den gode død har blitt et kjennemerke for moderne hospicefilosofi og palliativ 
omsorg. Det reflekterer innholdet i  Cisely Saunders konsept total pain. Total pain utrykker 
en helhetlig omsorg til pasienter  i livets siste fase. Den gode død har løftet frem betydningen 
av å ivareta psykososiale og åndelige/eksistensielle behov hos pasienten. Det har også 
medvirket til å fokusere på relasjonen mellom pasienten og sykepleieren. Kritiske røster 
hevdet at begrepet bidrar til å idyllisere døden og at det ikke forholder seg til at de fleste 
mennesker dør på institusjoner. Den gode død kan også oppfattes som normdannende for 
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hvordan mennesker skal forlate livet. Dette kan være uheldig for pasienter som ikke lever opp 
til idealet. Det kan derfor stilles spørsmål ved om den gode død skal være en bærende ide i 
omsorgen til alvorlig syke og døende?
Uansett hvor gode intensjoner som ligger i denne omsorgsideologien, kan den komme til å 
objektivere pasienten hvis  den blir en bestemt oppskrift eller ideologi som styrer 
sykepleierens handlinger. Holistisk filosofi, i denne sammenheng, forutsetter at alle pasienter 
har behov for at helsepersonell (les sykepleiere) involverer seg i hele deres livsverden. Det 
innebærer en forståelse av at pasienten ønsker å snakke med sykepleieren om alt som er viktig 
og vanskelig i livets sluttfase. Med et slikt utgangspunkt kan sykepleieren komme til å 
innvadere pasientens liv. Ulike pasienter avslutter livet på ulik måte. Mennesker som ikke 
tidligere i livet har vært vant til å sette ord på følelser, gjør dette sjelden på slutten av livet. 
Det er både ulogisk og usannsynlig at det som har vært vanskelig å snakke om sammen med 
de nærmeste nå skal deles med en fremmed person. Det kan selvfølgelig ikke utelukkes at 
slikt kan skje, noen ganger kan det være lettere å åpne seg for personer som ikke er 
følelsesmessig involvert i ens liv. Dette er sannsynlig heller unntaket enn regelen. Holistisk 
filosofi pretenderer her det motsatte og stiller dermed krav til sykepleieren om at hun, for å 
være en god sykepleier, må kunne involvere seg og være tilstede i pasientens verden. Hun kan 
da bli mer lydhør overfor disse kravene enn nærværende i pasientens verden. 
Sykdom og død bringer med seg kroppslige endringer som kan være vanskelig å forholde seg 
til, både for pasient, pårørende og sykepleiere. Familiesituasjoner kan være kompliserte, 
tidligere konflikter kan forsterkes. Separasjonsangst og sorg kan utløse følelsesutbrudd som 
oppleves som skremmende og uhåndterbare for den som ikke kjenner pasienten. Generelle 
teoretiske oppfatninger og fortolkninger på hvordan dette skal skje kan bli kontroll og ikke 
frigjøring i livets siste fase.
Likevel kan en ikke si at en holistisk tilnærming til pasienten er entydig negativ. Den ivaretar 
mennesket som en helhet og ikke som et medisinsk kasus. Den åpner opp for at mennesket 
mentalt påvirkes av sykdom og forestående død. Derfor medvirker den også til en dypere 
forståelse av hva det vil si og være eksistensielt rammet. Slik sett kan den hjelpe sykepleieren 
til å kunne se pasienten som en person og ikke kun et medisinsk tilfelle. I et slikt perspektiv 
vil den derfor også kunne lede til nærvær og samhandling med pasienten. Faren for invadering 
oppstår hvis en holistisk tilnærming innbærer en forutinntatt holdning for hvordan 
sykepleieren skal handle. Det må være pasientens behov i den enkelte situasjon som styrer 
sykepleierens adferd. 
Sett i lys av at sykepleie ikke er noe entydig , men et kulturelt begrep, vil sykepleieren også 
være en del av den kultur hvor sykepleie skal ytes. Den vestlige kultur preges av 
individualisering og tro på menneskets selvtilstrekkelighet. Virkeligheten på slutten av livet 
bekrefter det motsatte. Sykdommen gjør pasienten sårbar og hjelpeløs og konfronterer dermed 
sykepleieren med at kart og terreng ikke stemmer overens.  I dette spenningsfeltet beveger 
sykepleieren seg. Dette kan bli forvirrende og konfliktfylt og kan medvirke til at hun trekker 
seg unna slik at det blir distanse i stedet for åpenhet i forholdet mellom henne og pasienten. 

Invadering kan også oppstå dersom den kristne kallstanken blir styrende for hvilke 
tilnærminger sykepleieren gjør. Selv om kjærlighetsbudskapet er sentralt i kristen 
forkynnelse, forutsetter frelse troen på Kristus. Pasienter som har en annen livsanskuelse, vil i 
et slikt perspektiv, dermed ikke kunne oppnå evig liv. En slik forståelse kan påvirke 
sykepleierens holdninger og atferd overfor pasienten. Kallet kan bli det motsatte av en 
kjærlighetshandling. Pasienten vil kunne bli ensom med sine opplevelser og eksistensielle 
spørsmål, som for mange kommer, i livets siste fase. 
En kristen omsorgsfilosofi kan stå i fare for å underkjenne det som kan oppfattes som 
sekulære (verdslige) behov. Kvalitet på omsorgen forutsetter en felles forståelsesramme. For 
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ikke å krenke pasienten blir det derfor viktig at også den kristne sykepleieren viser toleranse 
og forståelse for et liv som ikke har rot i en kristen livsanskuelse. En oppfatning av at kristen 
moralfilosofi gir etiske preferanser, innebærer en overlegenhet som kan bidra til objektivering 
av pasienter med et annet livssyn.
I en kristen referanseramme knyttes åndelige behov oftest til menneskets forhold til Gud.
Andre fortolkninger av åndelige behov innbærer et videre perspektiv, hvor mennesket søker 
etter en mening med sin eksistens utover de svar som finnes innenfor en kristen 
forståelsesramme.  Både pasienter og sykepleiere vil ha ulik oppfatning om dette. I sin iver 
etter å hjelpe pasienten, kan en fortolkning som innbærer at åndelige behov kun kan knyttes til 
kristendom eller religion stenge for en åpen tilnærming til disse spørsmål. En sykepleier som 
ikke er åpen for dette, vil ubevisst kunne forsøke å påvirke pasienten, i beste mening, i retning 
av egen oppfatning. Dette vil kunne resultere i at pasienten trekker seg unna. Om han har 
vanskelige spørsmål han ønsker å komme frem med, kan han la det være hvis han føler at det 
ikke har gjenklang hos sykepleieren. En annen utvikling kan være at en sykepleier, som har 
ulikt ståsted med pasienten på disse spørsmål, vil kunne distansere seg. Pasienten vil i begge 
tilfelle oppleve en ensomhetsfølelse i forhold til eksistensielle behov i livets sluttfase.

Om en holistisk tilnærming oppfattes som en norm som skal følges, kan det resultere i at 
sykepleieren innvaderer pasienten på områder som er private, slik at hun dermed blotter 
pasienten. En omsorgsfilosofi som pretenderer en fastlåst forståelse knyttet til åndelige behov, 
vil derfor kunne komme i konflikt med den virkelighet som utspiller seg.
Bruk av begrepene caring about og caring  for viser en ambivalens i omsorgstradisjonen. 
Caring about  peker mot den retning som Lupton kritiserer, hvor psykososiale og behov 
oppfattes som private områder som ikke skal interveneres av profesjonelle omsorgsytere. 
Samtidig ivaretar det forståelsen av at alvorlig sykdom og død rammer mennesket også 
eksistensielt og slik sett samsvarer med den tradisjonelle hospicefilosofiens oppfatning av 
omsorg. caring for uttrykker en mer forsiktig tilnærming til private og personlige behov. 
Dette utrykket representerer derfor også en fare for at medikalisering og kun fysiske behov 
kommer i sentrum. Begge begrepene rommer muligheter for objektivering av pasienten hvis 
de blir entydige og unyanserte. En sykepleier som har en forståelse av at pasienten ønsker å 
dele alle sine private behov med profesjonelle omsorgspersoner vil stå i fare for å tre over 
pasientens grenser og dermed blotte pasienten. Motsatt vil hun kunne overlate pasienten til 
ensomhet om hun ikke sanser at livstruende sykdom berører pasienten som person. 
Både hospicefilosofi og moderne palliativ omsorg kan kritiseres for sin kategorisering av 
mennesker. Alvorlig syke og døende mennesker omtales ofte som den døende pasienten. 
Dette innbærer en forståelse av at det knyttes bestemte trekk eller egenskaper til mennesker 
som har fått en livstruende sykdom. Implisitt blir alvorlig syke mennesker derfor objekter som 
ikke har en felles referanseverden med de som er såkalt friske. Dette medfører at profesjonelle 
( les sykepleiere)  vil  kunne forholde seg til alvorlig syke mennesker som de andre og derfor 
skape en distanse mellom seg selv og pasienten.
Denne kategoriseringen gir et bilde av  det Focault beskriver som sosial kontroll. Medisinens 
status og internalisering i oss gjør at vi kategoriserer og setter klare grenser for sykt og friskt. 
Dette påvirker vår måte å være mot hverandre på. I denne sammenheng blir sykepleieren, som 
profesjonell, en representant for den systemverden som kontrollerer hva som er sykt og friskt. 
Hun selv, som frisk, kan derfor få problemer med å forstå at hun selv også tilhører den samme 
livsverdenen som pasienten. Det vil si at sykdom og død hører livet til og berører oss alle. 

Cicely Saunders kritiseres for at hun skjuler kroppslige plager og dermed følelsemessige 
problemer knyttet til kroppen (Thoresen 2001). Likevel er det hun som lanserer begrepet total 
pain. Begrepet kan være et redskap som gjør sykepleieren i stand til å forstå at smerte og 
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andre kroppslige plager berører mer enn bare kroppen. Sett i forhold til åpenhet og tillit  er 
dette positivt fordi det gir pasienten anledning til å sette ord på følelser som rommer mer enn 
en konkret smerteopplevelse. Et sterkt sjelelig fokus vil, som nevnt, kunne føre til at 
kroppslige behov oppfattes som mindre viktig. 
Motsatt kan total pain forstås som en form for sosial kontroll. Hvis smerteopplevelse hos 
pasienten fører til intervenering på alle områder i pasientens liv, vil sykepleieren kunne 
komme til å krenke pasienten. Følelsen av faglig overlegenhet kan gjøre sykepleieren blind 
for hva pasienten virkelig ønsker. Alvorlig syke og døende mennesker har lite krefter. De kan 
derfor ha vanskelig for å utrykke hva de ønsker. Det kan oppleves både uttrygt og vanskelig å 
avvise profesjonelle hjelpere, hvis pasienten føler seg krenket. Under slike forhold vil 
pasienten lett kunne miste tilliten til sykepleieren. Om han ikke utrykker det verbalt vil han 
kunne markere det med taushet og reservasjon.
Til tross for ønske om det motsatte, synes det som om vestens syn på aldring og kroppslige 
endringer også gjenfinnes innenfor hospicefilosofien. Lawtons studie bekrefter noe av dette. 
Negative følelser knyttet til syke og gamle kropper vil, med Foucault, også være internalisert i 
sykepleiere og pasienter som befinner seg i dette landskapet. Pasienter kan derfor ha 
skamfølelse knyttet til de kroppslige endringer som skjer med dem. Dette henger sammen 
med de negative forestillinger som relateres til det å være hjelpesløs og avhengig av andre. 
The unbounded body blir derfor en kropp som hospice forsøker å kontrollere og skjule. Dette 
åpner ikke opp for nærvær og innlevelse fra sykepleierens side, men kan føre til at pasienten 
isoleres. Hvis kropp er, som Merly- Ponty beskriver det, knyttet til identitet, betyr det at 
pasienter med syke og gamle kropper fratas sin identitet. Konsekvensene av dette vil kunne 
være at pasientene trekker seg  inn i seg selv. Dette bekreftes også i Lawsons studie. 

Den økte medikaliseringen innenfor palliativ medisin viser reflekterer medisinens sterke 
posisjon også innenfor denne omsorgstradisjonen. Den pretenderer  å kunne kontrollere alle 
kroppslige plager og gir oss derfor forestillinger om at dette ikke er naturlige prosesser som 
følger sykdom og død. Ikke slik og forstå at ikke medisinsk kunnskap skal anvendes hvis det 
bidrar til økt livskvalitet for pasienten. Spørsmålet en må stille seg er om ikke alle midler taes 
i bruk, fordi en i utgangspunktet ikke erkjenner at døden hører livet til. Slike holdninger 
påvirker også pasienter og sykepleiere. Et evigvarende forsøk på å udødeliggjøre kroppen 
reduserer kvaliteten på omsorgen og opprettholder tabuforestillinger og taushet rundt den 
lidelsen som er forbundet med det å skulle forlate livet.
Lawtons henvisning til hvordan personalet brukte dyremetaforer i sin beskrivelse av 
kroppslige endringer viser hvordan sykepleierne her distanserte kroppslige endringer fra det 
menneskelige. Kroppen knyttes til noe dyrisk. Pasienten deles i to. En kropp som kan 
sammenlignes med dyrekropper og sjelen som atskilt fra denne kroppen. Slike forestillinger 
kan vanskelig forenes med oppfatningen av at kropp og identitet er uløselig knyttet til 
hverandre.  Dette forklarer hvordan pasientene, på Lawtons hospice, viste tegn på at de hadde 
mistet noe av seg selv.

Følelsen av ikke å ha språk for alt det vanskelige i forbindelse med sykdom og død reflekteres 
i måten vi snakker om disse tingene på. Spørsmålet er om det mulig å sette ord på alle de 
vanskelige følelser som oppstår når livet er truet? Dette forklarer kanskje også hvorfor døden 
alltid har vært tema innenfor kunsten.
Problemer med å sette ord på vanskelige følelser gjenspeiles også i hospicefilosofi og palliativ 
omsorg. De ulike tolkningene av ordet palliativ viser dette. Når Clark hevder at det er den 
latinske avstammingen av ordet som synes å dominere, viser dette at det allerede her ligger 
duket for taushet rundt sykdom og død.



31

Det kan virke som om en omsorgstradisjon som forfekter åpenhet rundt døden, etymologisk 
reflekterer det motsatte. 
Froggatts studie av hvilke metaforer sykepleiere på hospice tar i bruk viser hvordan 
sykepleierne bruker metaforer som skaper distanse til pasienten. Metaforene peker tilbake på 
et dualistisk syn på mennesket og bidrar derfor ikke til åpenhet og tillit. Pasienten blir i en slik 
sammenheng et kasus en skal gjøre noe med. 
Studien viser også hvordan ulike følelser anerkjennes. Vanskelige emosjonelle uttrykk som 
gråt, angst og sinne blir oppfattet som farlige og ubehagelige.
I et slikt perspektiv kan sterke følelser relatert til sykdom og død bli noe sykepleieren ikke vil 
vedkjenne seg, noe truende som må skjules. En måte å gjøre det på, er å ikke snakke om dem.
For alvorlig syke og døende pasienter betyr dette at sorg, gråt, smerte, alle de vanskelige 
følelsene, underkjennes. Den som letter på lokket har mistet kontrollen.
Metaforene viser at fornuft og kontroll er det som  tilstrebes. I livets siste fase konfronteres 
pasienten nettopp med det motsatte. Kroppen har ikke lenger kontroll og sterke, ukontrollerte 
følelser kommer til overflaten. Dersom det ikke knyttes verdi og aksept til slike følelser, vil 
pasienten forsøke å holde dem for seg selv. Resultatet kan da bli, som Elias beskriver, at 
følelser knyttet til døden og den døende skyver pasienten ut i kulissene (1997).

Mine refleksjoner så langt peker på at hospicefilosofi og palliativ omsorg rommer 
motsetninger og ambivalens og at disse fenomener er tilstede både i det kristelige og det 
sekulære. Det er ingen entydighet i at det kristelige ivaretar pasienten bedre enn det sekulære.. 
Begge retninger rommer fenomener som både ivaretar og hemmer kvaliteten på omsorgen.
Disiplineringsmekanismer er til stede i det rent kristelige, i holistisk filosofi og også innenfor 
det medisinsk ekspertvelde som synes å kjennetegne moderne palliativ omsorg.
At mennesket både er kropp og har en kropp utrykkes noe ulikt. I et kristent perspektiv synes 
sjelen å ha forrang, samtidig ivaretar holistisk filosofi forestillingen om at mennesket er kropp 
og at identitet og følelser er knyttet til kroppen. Moderne palliativ medisin derimot heller mot 
en utvikling hvor en har en kropp, som medisinsk kan kontrolleres. 
Språket, i det jeg har redegjort for her, reflekterer at mennesket har en kropp atskilt fra 
følelser. Det viser også at fornuft og kontroll posisjonerer seg fremfor ukontrollerte følelser. 
Det er vanskelig å skille hvordan dette kommer til utrykk innenfor ulike retninger i 
omsorgstradisjonen i og med at jeg kun viser til en studie og til en etymologisk fortolkning av 
ordet palliativ. Denne studien forholder seg ikke til det spesifikt kristne innen 
omsorgsfilosofien, men at den finner sted på et hospice, gjør at den også må sies å reflektere 
kristne verdier. Slik sett virker det da som om både kristelige og sekulære oppfatninger, i 
denne sammenheng, skiller kropp og sjel og holder en knapp på at fornuften har forrang 
fremfor vanskelige og ukontrollerte følelser.
Hensikten med å fremstille kategoriene disiplinering, kroppen og språket i hospicefilosofi og 
palliativ omsorg, har vært å få frem mekanismer i dette landskapet som kan virke hemmende 
eller fremmende for hvordan pasienten ivaretas. Fremstillingen viser mangetydighet og 
ambivalens i forhold til dette.

4.0 Materiale og metode

I denne oppgaven gjør jeg en analyse av Marie Aakre og Britt-Marie Ternestedts 
undervisningsvideoer og tekster knyttet til hospicefilosofi og palliativ omsorg. 
Hospicebevegelsen i Norden har sin forankring innen Diakonissebevegelsen. Oppgaven vil 
derfor ha et diakonalt perspektiv. Profesjonsetisk er oppgaven forankret i Løgstrups filosofi 
om livsytringene. Hans filosofi er fundert i en fenomenologisk forståelse av vår væren i 



32

verden. Oppgaven forholder seg derfor til en  fenomenologisk fortolkning av Aakres og 
Ternestedts perspektiver på hospicefilosofi og palliativ omsorg

Jeg søker kunnskap om hvordan deres tekster bidrar til å ivareta kvaliteten på omsorgen til 
alvorlig syke og døende pasienter. Svakheten med en teoretisk analyse ligger i at det ikke 
behøver å være sammenheng mellom kart og terreng og at jeg derfor ikke får svar på hvordan 
Aakres og Ternestedts perspektiver i virkeligheten påvirker omsorgen til pasientene. Styrken 
ved en studie av filosofigrunnlaget, ligger i at det favner bredere. Ny kunnskap om 
ideologiske føringer for praksis kan gi verdifull innsikt i hvordan en skal vurdere selve 
idegrunnlaget innenfor denne omsorgstradisjonen. 
Bare et fåtall pasienter dør i dag på hospice eller innenfor spesielle palliative enheter. 
Norske helsemyndigheter har tatt til orde for at denne omsorgstradisjonen skal være 
retningsgivende for omsorgen til alvorlig syke og døende og at den skal integreres i 
nåværende organisering av helsetjenestene (NOU 1999:2). Sett i lys av dette mener jeg det 
viktig å gjøre en studie av en filosofi som skal være grunnlaget for omsorgen til alvorlig syke 
og døende på alle landets sykehus, sykehjem og i åpen omsorg. Begrunnelsen for dette valget 
forsterkes ytterligere av at det teoretiske idégrunnlaget for denne omsorgstradisjonen også er 
grunnlaget for spesialutdanning av sykepleier i palliativ omsorg. Både Aakre og Ternestedt er 
pensumlitteratur innenfor slik videreutdanning.
Jeg mener ikke med dette å si at  en studie av praksiserfaringer er uinteressant, men først når 
jeg har ervervet ny kunnskap om de etiske perspektivene i de teoretiske føringer som ligger til 
grunn, vil jeg kunne få eksakt kunnskap om kart og terreng stemmer overens. Hva som 
konkret skjer i praksisfeltet ligger derfor utenfor denne oppgavens område.
Det er ikke slik, at det ikke er gjort forskning på idégrunnlaget for hospicefilosofi og 
palliativomsorg. Internasjonal litteratur skriver mye om dette (se kap.3). Flere ved dette 
fakultet har skrevet hovedoppgave i helsefag knyttet til dette temaet. Jeg har  imidlertid ikke 
kjennskap til at noen har gjort en analyse av Aakre og Ternestedt perspektiver på palliativ 
omsorg.

4.1 Valg av tekster

 Aakre og Ternestedt  er synlige i det offentlige rom og deltar aktivt i debatten om palliativ 
omsorg. En analyse og etisk fortolkning av disse tekstene vil være et bidrag til denne 
debatten. Jeg har valgt å bringe inn et svensk perspektiv fordi dette gir større bredde og fordi 
det foregår et aktivt samarbeid innen palliativ omsorg i Norden. 
Materialet består av åtte tekster og fire undervisningsvideoer av Marie Aakre. Fire av 
artiklene er publisert i Omsorg, som er et norsk tidsskrift for palliativ medisin. En artikkel er 
publisert i Diakoninytt. To av tekstene er publisert i antologien Verdier ved livets slutt. En 
tekst er utdelt på forelesning ved videreutdanning i palliativ omsorg. Videofilmene består av 
fire ulike temaer innenfor palliativ omsorg. Hver film er på 35 min. Tidsperspektivet strekker 
seg fra 1995 til 2002. 

Når det gjelder Ternestedt så har jeg undersøkt fire tekster. En artikkel er publisert i 
tidsskriftet Medicine and Law. En artikkel er publisert i Journal of hospice and palliative 
nursing. En tekst er en artikkel i Sosialstyrelsen. Den siste teksten er boken Livet pågår, en 
forskningsrapport om pleie av døende. Tidsperspektivet er fra 1998 til 2002.

Marie Aakre er utdannet sykepleier med spesialutdanning i kreftsykepleie. Hun har mangeårig 
praksis innenfor omsorgen til alvorlig syke og døende. I en årrekke har hun vært 
oversykepleier ved Senter for Lindrende Omsorg ved St. Olavs hospital i Trondheim.
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Senteret er fremtredende i Norge når det gjelder forskning innenfor dette området. Aakre var 
en av ildsjelene bak etableringen og har hatt det sykepleiefaglige ansvaret for omsorgen til 
pasientene ved denne enheten. Hennes publikasjoner baserer seg på ideer fra hospicefilosofi 
og moderne palliativ omsorg. Hun drøfter disse ideene i forhold til egen erfaring og gir 
således, føringer for hva hun mener må være retningsgivende for omsorgen til pasienter i 
livets siste fase. Som medlem av verdikommisjonen har hun, i spørsmål knyttet til verdier ved 
livets slutt, skrevet et kapittel i antologien: Verdier ved livets slutt ( 2001). Hun er i dag også 
leder av Norsk Sykepleierforbunds faglige etiske råd. Noe av det siste hun har publisert er fire 
undervisningsvideoer, til bruk for videreutdanning av helsepersonell i palliativ omsorg. 

Britt Marie Ternstedt er svensk doktor i medicinsk vitenskap. Hun er i dag professor og 
forsker i sykepleievitenskap ved Ersta Skøndal Universitet. Hun har vært en av 
initiativtagerne til Vitsippan hospice i Ørebro. Hun har deltatt i ulike forskningsarbeider og 
publisert en rekke artikler og forskningsrapporter. 
Hennes hovedområder innenfor forskning er: 
Care at the end of life 
The dying and death of the elderly person – ethical issues
Care at the beginning of life for those with congenital handicaps 
Improving palliative care through a knowledge exchange program – a joint project
Boken Livet pågår er et resultat fra forskningsområdet Care at the end of life.

4.2 Metodiske tilnærminger

I materialpresentasjonen belyser og analyserer jeg mine funn i forhold til annen forskning som 
har vært relevant for fagområdet. Det mest fremtredende i denne sammenheng er David 
Clarks og Jane E. Seymours bok: Reflections on palliative care. Boken forholder seg til et 
stort omfang av forskning som er gjort på området, i tillegg til deres egen forskning. Den 
reflekterer over utviklingen av palliativ omsorg og denne tradisjonens plassering i en større 
sosial sammenheng.

For å strukturere og systematisere materialet plasserer jeg funnene innenfor kategoriene:
Disiplinering - Kropp – Språk.

Kategoriene er valgt ut i fra de refleksjoner jeg har gjort når jeg har lest forskningslitteratur 
innenfor dette området.

Jeg har vist til at oppgaven baserer seg på en fenomenologisk tilnærming til materialet. Det 
innbærer at en ikke ukritisk anvender vitenskaplige teorier eller sunn fornuft i sin søken etter 
kunnskap. Fenomenologien handler om subjektets tilgang til sakene eller hendelsene gjennom 
sansing og erfaring. Via sansing og erfaring setter vi ord og begreper på hendelsene på en
annen måte enn benevnelser i faste kategorier, fastlagt av vitenskaplige, forutbestemte 
oppfatninger. Fenomenologien stiller seg derfor åpen og følsom i forhold til hvordan sakene 
skal formuleres og forstås. Forståelsen kommer i forlengelsen av erfaringen.
Derfor kan en ikke si at fenomenologi er en vitenskaplig metode hvor en anvender faste 
prinsipper. Bengtson sier det slik:

……..ty fenomenologiska undersøkningar skall inte ledas av principer som med 
nødvendighet endast blottlegger det som principerna tillåter

                                                                                                                (2001. s.27)
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Fenomenologi handler om å stille filosofiske spørsmål ved måten vi er til i verden på. 
Løgsrups livsytringer er hans forståelse av vår måte å være i verden på. Mitt spørsmål retter 
seg mot hvordan Løgstrups livsytringer fullbyrdes i møtet mellom pasienten og sykepleieren?
Fenomenologien forholder seg til at vi har en felles bevissthet om noe, også kalt bevissthetens
intensjonalitet.  Tilgangen til bevisstheten skjer gjennom sansing. Når vi sanser noe, blir vi 
bevisst noe og har dermed skaffet oss en erfaring. Vi sanser mot noe utenfor oss selv eller sagt 
på en annen måte, retter blikket mot noe utenfor oss selv. Med fenomenologien blir 
bevissthetens intensjonalitet  det sansingen rommer og ikke og ikke en bestemt måte å tenke 
på. Denne oppgaven problematiserer hvorvidt Aakre og Ternestedts perspektiver retter blikket 
mot pasienten eller om modellene bærer preg av en bestemt måte å tenke på. 
Fenomenologien åpner opp for at erfaringsbasert hospicefilosofi og palliativ omsorg kan 
forstås og fortolkes på ulike måter. En teoretisk vitenskaplig metode ville hatt bestemte 
metodiske regler for hvordan jeg skulle fortolke og forstå innholdet i materialet.
Hvordan jeg fortolker dette vil være avhengig ag mine fagkunnskaper og de erfaringer jeg 
selv har gjort som sykepleier.
Nedenfor viser jeg til hva som kan forstås som tekst og hvilken betydning dette får for meg 
når jeg fortolker Aakres og Ternestedts tekster.

4.3 Hva er en tekst? 

Siden jeg har valgt å gjøre en studie av tekst og undervisningsvideoer viser jeg her til hva som 
kan forstås som tekst eller en diskurs. Tanken kan nedfelles direkte i skrift, men den kan også 
artikuleres som ren fysisk tale før den blir tekst. 
Tekst knyttes i dagligtale til nedskrevet materiale. Mitt materiale er skriftlige oppfatninger og 
nedtegnelser av førende tanker og ideer innenfor omsorgen til alvorlig syke og døende, altså 
det som forbindes med tekst.  Ricæur beskriver tekst på følgende måte: Enhver diskurs, som 
er fiksert ved skriften, kalder vi tekst (Guldal & Møller. 2002.s.239).
Tanken kan nedfelles direkte i skrift, men den kan også artikuleres som ren fysisk tale før den 
blir tekst. Hva skal da forstås med tale? Ricæur viser til Sausure som sier at tale handler om
virkeliggjørelse av språksystemet i en eller annen diskurs. Tilsvarende definisjonen av tekst, 
blir da enhver diskurs som artikuleres av en talende en tale. 
Skriften kan oppfattes som en nedtegnelse, med tegn, av talen, en fiksering for å bevare det 
muntlige, men skriften kan også erstatte talen ved at den skrives direkte ned med tegn, uten 
først å være artikulert som tale. Det vil si et direkte forhold mellom det som talen skulle ha 
sagt og skriften. Ut fra dette vil mitt materiale være både en diskurs nedfelt i skrift, altså en 
tekst og undervisningsvideoer hvor talen er det fremherskende. Med Ricæurs definisjon av 
tekst, faller filmene utenfor tekstbegrepet.
Larsen & Hausken (1999) skriver om nødvendigheten av å ha en felles benevnelse for ulike 
uttrykksmåter. De skriver at begrepet tekst også kan knyttes til film, fotografier og bilder selv 
om ordet tekst i et rent lingvistisk perspektiv forbindes med nedskrevne tegn. De skriver om 
det som et utvidet tekstbegrep og erkjenner at det ikke er uproblematisk fordi det både blir et 
utvidet begrep og et begrep som beskriver et rent lingvistisk fenomen. Alternativet til et 
utvidet tekstbegrep kan være diskurs.
Diskurs kan forstås på ulike måter. Av semiotikere og lingvister brukes begrepet som en 
generell betegnelse for meddelelser (Larsen & Hausken.1999.s.20). Jeg knytter derfor 
undervisningsvideoene til en utvidet forståelse av tekst eller en meddelelse som kan oppfattes 
som en diskurs.
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4.4 Å forklare og forstå

Paulus uttrykk : Bogstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende (Gulddal & Møller. 2002. s.9) 
peker på at tekst ikke kan fortolkes eller forstås rent bokstavlig. Overført til mitt materiale 
betyr det, at for å fortolke og forstå innholdet i teksten og videofilmene, kreves det mer enn en 
forklaring av hva som er skrevet ned, sett og hørt. Jeg skal også fortolke og forstå hensikten, 
intensjonen eller ånden i det som er skrevet og sagt.
En slik fortolkning og forståelse er ikke uproblematisk. Det finnes ingen facit. Svarene eller 
fortolkningene og forståelsen vil være påvirket av hvem som er i denne rollen. Slik sett vil 
min fortolkning og forståelse være preget av at min livserfaring, mine fagkunnskaper og mine 
erfaringer som sykepleier i forhold til alvorlig syke og dødende pasienter. Denne 
problemstillingen taes det høyde for i hermeneutisk filosofi. Den undersøker hva som alltid 
skjer når vi fortolker og forstår. Hermeneutikk betyr egentlig på gresk et språklig uttrykk. Det 
var først da gresk ble oversatt til latin at hermeneutikk ble forstått som fortolkning eller 
’interprettatio’. Hermeneutikk handler om et forhold mellom to parter. Det kan være to 
mennesker i dialog eller som i mitt tilfelle hvor det er forholdet mellom meg som fortolker og 
den teksten og filmene jeg skal fortolke. 
Gulddal & Møller (1999) viser til hvordan Aristoteles oppfattet skrift eller tekst som et 
uttrykk for talens eller den talendes bevissthet. I denne sammenheng betyr det at teksten i mitt 
materiale kan forståes som forfatternes bevisste oppfatninger. Det behøver nødvendigvis ikke 
være slik. Implisitt i det som er skrevet kan det ligge holdninger og oppfatninger som er 
ubevisste kulturelle trekk hos forfatterne. Det betyr at tekst vil kunne ha en skjult mening. Jeg 
har forsøkt å fortolke slike skjulte holdninger og oppfatninger i materialet.
I tolkning av tekst vil en kunne ha flere innfallsvinkler. En kan være opptatt av det rent 
grammatikalske, det etymologiske, eller rent psykologiske fortolkninger. Jeg har forholdt meg 
til både det etymologiske og det psykologiske for, med Paulus, å kunne forstå ånden i Aakre 
og Ternestedts perspektiver. 
For å forstå en tekst, må jeg se den i sammenheng med noe. Jeg knytter teksten til noe jeg har 
erfart eller har kunnskaper om. Forståelsen og fortolkningen vil være avhengig av hvilken 
sammenheng eller kontekst jeg forbinder teksten med. Min forståelse av teksten må sees i 
sammenheng med mine teoretiske kunnskaper og min egen erfaring knyttet til palliativ 
omsorg. Det betyr at teksten gir mening først når den knyttes til en kontekst. 
Det motsatte kan også være tilfelle. Denne studien gjør at jeg nå begynner å se på 
enkeltfenomener innenfor omsorgstradisjonen. Avhengig av hva disse enkeltfenomenene 
forteller meg, påvirkes min oppfatning av innholdet i omsorgen. Dette kalles også den 
hermeneutiske sirkel og  illustrerer at sammenhenger mellom deler og helhet er en 
kontinuerlig prosess:

Den tænker fortolkningen som en proces, der pendler frem og tilbage mellem 
enkeltiagttalelser og deres overordnede sammenheng.

                                                                                                 
                                                                                                      (Guldal & Møller. 1999. s.20).

En slik prosess innebærer at  det helhetsinntrykk jeg har av hospicefilosofien, vil påvirkes av 
de funnene jeg har gjort. Arbeidet med oppgaven har bidratt til  dette. Jeg har fått ny 
kunnskap og større innsikt i hva som kan forstås med palliativ omsorg. Dette har gjort at mitt 
bilde av hva som kan forstås med hospicefilosofi og palliativ omsorg har endret seg.
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5.0 Presentasjon av materialet

I denne presentasjonen knytter jeg Aakres og Ternestedts undervisningsvideoer og tekster an
til ulike perspektiver fra foregående kapitler.
Aries fremstilling viser at frykten for døden og forsøk på å fortrenge og skjule den har vært 
tilstede i ulike tidsepoker. Åpenhet og tabuforestillinger har vært og er vekslende. 
Alvorlig uhelbredelig sykdom konfronterer uunngåelig pasienten, pårørende og sykepleieren 
med døden. Hvordan vi forholder oss til døden påvirker kvaliteten på omsorgen. Jeg belyser 
derfor hvordan synet på døden kommer til uttrykk hos Aakre og Ternestedt.
Både Aakre og Ternestedt viser til hospicefilosofi og palliativ omsorg  som retningsgivende 
for sykepleie til alvorlig syke og døende pasienter. Om deres perspektiver skal oppfattes som 
et utrykk for denne omsorgstradisjonen vil avhenge av om de gjenspeiler sentrale trekk ved 
hospicefilosofi og palliativ omsorg. Undervisningsfilmene og tekstene belyses i forhold til 
forskninglitteratur rundt hospicefilosofi og palliativ omsorg (kap.3).
Som tidligere nevnt kan hospicefilosofi og palliativ omsorg oppfattes som et korrektiv på 
omsorgen til alvorlig syke og døende pasienter. Tradisjonen har utvilsomt bidratt til å heve 
kvaliteten på sykepleie til mennesker i livets sluttfase. Likevel er ikke dette entydig. Jeg har i 
kapitel tre vist til forskning som reiser kritiske spørsmål. Kvaliteten på sykepleien vil være 
avhengig av at det stilles kritiske spørsmål. Mitt hovedanliggende i denne presentasjonen er 
derfor å knytte materialet an til den forskning jeg har skrevet om i kapitel tre. Jeg bringer også 
inn nye teoretiske perspektiver der jeg har funnet det nødvendig. For å strukturere og 
synliggjøre funnene har jeg i denne del av presentasjonen systematisert dem i forhold til 
kategoriene: disiplinering, kropp og språk. 

5.1 Marie Aakres tekster og undervisningsfilmer

Innholdet i denne fremstillingen baserer seg på hvordan Marie Aakre utlegger   
hospicefilosofi og palliativ omsorg, uttrykt i fire undervisningsvideoer og åtte artikler.
Tittel på videoene er Omsorg ved livets slutt. De er produsert med støtte fra Kreftforeningen. 
Filmene innspilles i et fellesrom (kantine - undervisningsrom) på et sykehjem hvor Marie 
Aakre holder fire forelesninger ( hver video = en forelesning) for sykepleiere som arbeider 
innenfor eldreomsorg.
Pedagogisk foregår undervisningen for det meste i form av forelesning. Hun stiller noen 
spørsmål underveis. Tilhørerne er forsiktige med svar. Av pedagogisk hjelpemidler anvender 
hun overhead og video. Videoene er inndelt i fire sekvenser på 30 min hver.
Jeg har sett gjennom videoene fire ganger og gjort notater underveis, laget ett sett notater for 
hvert gjennomsyn. Deretter har jeg laget oppsummering av notatene.
Tekstene er hentet fra de artiklene jeg har vist til i metodekapitelet.

5.1.1 Aakres perspektiver på døden 
                 

Når Aakre understreker betydningen av å se på alvorlig sykdom og død som noe som berører 
den enkelte, familien og samfunnet generelt sett, plasserer hun sitt arbeid med døende 
mennesker inn i en kulturell sammenheng, slik Clark og Seymour skriver at synet på sykdom 
og død ikke bare kan sees i et biologisk perspektiv, men må knyttes til en kulturell kontekst.  
Hun er opptatt av at det skal være åpenhet rundt spørsmål knyttet til lidelse og død og 
kritiserer naturvitenskaplig tenkning, hvor døden er en biologisk hendelse. 
Aakre fremhever betydningen av å se lidelsen som en del av livet. Hun sier
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Vi står i dag langt mer alene i den siste livsfase og gjennom sorgen. I vår streben etter 
helse, velvære og kontroll er viktige perspektiver blitt borte. Forholdet til lidelsen og 
døden er fattigere i en tid preget av individualisme, tempo ,troen på kunnskapen, det 
rasjonelle og kontrollerbare
                                                                                                                 (2001a. s.12).
                                            

Det kroppslige og konkrete, som smertebehandling og symptomlindring, som ivaretas av 
moderne medisin, får i dette sitatet en underordnet betydning. Psykososiale og 
åndelige/eksistensielle behov  holdes frem. Både i  videoene og publikasjonene forholder hun 
seg i liten grad til det kroppslige. På en måte viser hun til den andre ytterlighet. Når det 
kroppslige berøres i mindre grad, kan dette også forstås som en dualistisk tilnærming til 
mennesket. 
Det fremkommer ikke i materialet noen nyansering av om hun omtaler yngre eller eldre 
pasienter. Mitt hovedinntrykk er at hun forholder seg til det Clark og Seymour beskriver som 
premature death eller modern death – pasienter som dør en forventet død av hverdagslige 
sykdommer som kreft og lignende. Dette reflekteres i de pasienteksemplene hun trekker frem 
og i de kognitive forventninger hun synes å ha til mennesker i livets sluttfase. 
Det Clark kaller gradual death, som knyttes til alderdom og død forholder hun seg i til i 
mindre grad, til tross for at undervisningsvideoene er filmede forelesninger for sykepleiere 
som arbeider på sykehjem.
Noen steder gir materialet et mangetydig inntrykk, mens hun andre steder synes å ha entydige 
oppfatninger om hvordan omsorgen for alvorlig syke og døende mennesker bør arte seg. 

Materialet inneholder aspekter fra synet på døden i ulike tider. Hun fremholder fellesskapet 
og ritenes betydning slik det uttrykkes i den tamme død. Men hun setter også individet og 
selvet i sentrum, slik det  uttrykkes i selvets død: Et menneske som skal dø, er alltid i  ferd 
med å fullføre seg selv – fullføre sitt livs fortelling…. (2002b.nr.2).
Aakre har et kristent livssyn (Vollebæk 2004). Det kan være en forklaring på hvordan 
kroppslige fenomener synes å være underordnet sjelelige dimensjoner. Slik sett peker det i 
retning av en todeling i synet på mennesket, slik det kommer til utrykk  i selvets død.
Aakre viderefører hospicebevegelsens engasjement omkring større åpenhet om døden. Hun 
sier blant annet: Snakk sant om døden. Hun sier vi som samfunn og enkeltindivider må lære 
oss til å forholde oss til døden som en del av livet: 

Den som ikke våger å dø ,klarer heller ikke å leve.
Den som ikke våger å leve, klarer heller ikke å dø

                                                                          
                                                                                                            (2002b.nr.2).

Første ledd i sitatet gir, rent umiddelbart, ingen mening fordi det stiller store krav til den som 
skal dø om å våge å gi slipp på dype relasjoner
Derfor blir det også vanskelig å finne en mening i andre ledd. En fortolkning kan være at 
første linje i sitatet uttrykker at vi må våge å inkludere døden i livet ellers forholder vi oss 
ikke til den virkelighet som døden representerer eller sagt på en annen måte: vi lever ikke et 
ordentlig liv fordi vi fortrenger døden som realitet. 
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For både friske og alvorlig syke representerer døden et mysterium. Slike formuleringer kan 
derfor synes som en forenkling og et stort krav til mennesker på siste del av livsveien. Døden 
som mysterium betyr vel også at dette ikke er noe som kan læres.
Andre linje i sitatet  blir med Jüngel (1976) mer forståelig. Han skriver at skapt liv innebærer 
å leve i relasjoner. Den som ikke går inn i relasjoner kan derfor heller ikke leve. Det tragiske 
er hvordan døden hele tiden gjør seg gjeldene på livsveien. Slik jeg forstår Jüngel mener han 
at  det hører med til menneskelivet til å bryte relasjoner og at dette er det tragiske. I et slikt 
perspektiv blir det naturlig å vi frykte døden. Aakre utdyper ikke hva hun legger i dette 
utsagnet, men i et Jüngelsk perspektiv kan det virke  noe heroisk og stiller store krav til både 
pasienten og sykepleieren fordi det innebærer et krav om endre på livets grunnvilkår. På den 
andre side kan sitatet forstås som en kritikk av det moderne menneskets fokus på 
uavhengighet og selvstendighet og at brudd på relasjoner fører til alenehet. Når Aakre viser til 
dette sitatet, kan det være utrykk for hennes støtte til   hospicefilosofiens fokus på familien og 
fellesskapets betydning på slutten av livet. Hun problematiserer imidlertid ikke at 
familefelleskapet  kan være en byrde både, for den som skal dø og for de gjenlevende. I et 
slikt perspektiv behøver det ikke bare være positivt med sterke familiekonstellasjoner. 
Det jeg har gjengitt ovenfor viser at Aakre ønsker åpenhet omkring døden og at dette kan 
læres. Hun viser til familiens betydning og holder derfor frem forestillinger knyttet til en 
temmet død. Hun har også individet i sentrum slik det utrykkes under selvets død. 

5.1.2  Aakres perspektiver i lys av hospicefilosofi og palliativ omsorg

Innholdet i videoene og materialet bygger på nestekjærlighetstanken og en helhetlig 
tilnærming til pasienten, slik dette også uttrykkes innenfor hospicefilosofi og palliativ omsorg.   
Formuleringene bærer preg av en bestemt forståelse av hva som er vanskelig og viktig for alle 
døende mennesker og at dette er noe som kan læres:

Livets obligatoriske erfaringer heter kriser, lidelse, død og sorg. Sluttfasen av livet kan 
være smertefull, plagsom og vanskelig. Dette må læres. Vi har ikke lært oss å 
forberede oss på døden eller snakke sant om den
                                                                                                             (2001a.s.12).

Her kommer det frem hvordan avslutningen på livet knyttes til lidelse og sorg og 
hospicebevegelsens behov for å nærme seg disse  spørsmålene på en ærligere og mer åpen
måte og at dette er noe som kan læres.
Hun presiserer at å dø er naturlig (2001a.s.11), og er kritisk til overdreven bruk av medisinsk 
teknologi i livets sluttfase. Likevel forholder hun seg også til moderne palliativ medisin og 
sier pasienten skal ha det beste av: high touch og high tech. Sett i et verdiperspektiv, kan en si 
at high touch løfter frem pasientens psykososiale og åndelige/eksistensielle behov slik det 
gjenkjennes innenfor hospicebevegelsen. High tech peker tilbake på moderne medisins 
muligheter slik det i økende grad anvendes innenfor moderne palliativ medisin. 
På videoene viser hun til hospice som åpne dører, varme hjerter og villige hender, slik det 
startet i middelalderen. Hun nyanserer her ikke, slik Clark skriver at omsorgen for alvorlig 
syke og døende mennesker i dag er en integrert del av den offentlige velferdsstaten og bare i 
lien grad taes hånd om av egne hospice med de kvalitative egenskaper som knyttes til 
begrepet.
Hvor Saunders engasjement knyttes til jøden David Tasma, knyttes Aakres engasjement til 
ulike pasientfortellinger, som peker tilbake på situasjoner hvor hun bruker utrykk som: vi 
klarte det for å illustrere at det er mulig å yte god omsorg til pasienter i siste livsfase.
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Saunders anvendte begrepet total pain som en tilnærming til pasienten for å imøtekomme 
behov av både psykososial, åndelig/eksistensiell og fysisk art. Selv om Saunders også synes å 
fremheve psykososiale og åndelige /eksistensielle perspektiver, var hun opptatt av også å 
anvende moderne medisins prinsipper når det gjaldt lindring av smerte og andre fysiske plager 
(Thoresen 2001).  Dette bildet gjenfinnes også hos Aakre.
I motsetning til Saunders, som ønsket egne hus for døende, forholder Aakre seg til den norske 
virkelighet, hvor egne hospice ikke er en del av den offentlige velferdstatens politikk 
(NOU 1999:2). Hun sier at omsorgsfilosofien kan anvendes alle steder. Hver og en kan være 
et hospice sier hun. Det er hvordan hospice -ideene settes ut i livet som teller, og ikke de 
bygningsmessige forhold som er av betydning. Samtidig trekker hun frem fordelene ved å ha 
egen palliative avdelinger
For Saunders ble St. Christoffer ikke bare et rent medisinsk engasjement, men en livsoppgave 
hvor den kristne kallstanken ble bærende. For Aakre synes også det faglige engasjementet å 
være stort. Det vises på videoene når hun fremlegger sine tanker og ideer. Hun sier også at 
sykepleie ikke bare et yrke, men blir en livsstil. Hun gir assosiasjoner til en kristen kallstank 
når hun referer til barmhjertighetstanken. Hun sier: Ideene må være forbilder som tenner oss i 
hjertet slik at vi går ut og lever dem. Dette kan reflektere utsagn fra bibelen hvor Jesus sier at 
vi skal gå ut å gjøre alle folkeslag til hans disipler. 
Det tverrfaglige engasjement hos Saunders sees også hos Aakre. Hun understreker betydingen 
av å arbeide i team. Når hun viser til tverrfaglighet trekker hun frem presten. Både når det 
gjelder omsorgen til pasienten og når personalet har behov for støtte og rituelle tiltak, viser 
hun til  presten Liv Rosmer Fisknes og hennes beskrivelse av ritenes betydning.  

Aakre beskriver palliativ omsorg som et konsept og henviser til at begrepet palliativ stammer 
fra latinsk språk og kan oversettes med en kappe:….noe vi kan legge rundt og skjerme for ved 
vår måte å utøve omsorg  på (2001d.s.76). Den latinske betydningen kan i følge Clark & 
Seymour også innbære å skjule noe, positivt sett, plagsomme symptomer som ikke kan 
helbredes. Negativt sett kan den latinske også fortolkes som å skjule eller dekke frastøtende 
kroppslige symptomer. Den greske betydningen har en mer entydig positiv  tolkning som 
innebærer mer å beskytte, her mot sykdom og fare.  

De tre sentrale dimensjonene for palliativ omsorg uttrykkes også hos Aakre. Total care eller 
helhetlig omsorg kommer til utrykk både på videoene og publikasjonene. I artikkelen: Den 
vanskelige helheten nær døden skriver hun:

Helhet betinger bevissthet om at vi alle består av kropp, sjel og ånd…..Vi har alle 
behov for en livsforståelse, for noe å tro på. Den siste livsfase forsterker de åndelige 
eksistensielle behov som så mange finner det vanskelig å dele
                                                                                                     (2002a.s.8).

Utsagnet trekker spesifikt frem de åndelige og eksistensielle behov når hun skal beskrive hva 
helheten innebærer. Artikkelen referer ikke til kroppslige plager til tross for overskriften. 
Teamwork eller tverrfaglighet referer hun lite til, bortsett fra i eksempelet over, vedrørende 
prestens betydning. I det hun sier og skriver er det spesielt sykepleierens eller pleiepersonalets
omsorgsoppgaver og utfordringer hun tematiserer.
Angående trust, eller på norsk tillit , skriver Aakre mye om nærværets betydning.  Hun viser 
til den samaritanske plikt og å stoppe opp og velge å trå nærmere den som ikke kan ta vare på 
seg selv (2002b. nr.1). Hun fokuserer på personalets utfordringer når det gjelder å nærme seg 
pasienten. Materialet utdyper og reflekterer mye rundt hva sykepleieren må gjøre for å oppnå 
et godt forhold til pasienten. Pasienten synes likevel å være mindre synlig i disse 
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beskrivelsene. I en artikkel spesifikt om krenkelser (2001c), er pasientens stemme lite utdypet 
og hørbar.  Det kommer ikke til uttrykk refleksjoner over hvordan pasienten vil kunne 
oppleve de omsorgstiltak og krav hun fordrer av sykepleieren.
Når Aakre beskriver palliativ omsorg gir hun ingen nyansering av hvor i den palliative fase 
pasienten befinner seg. Palliativ fase kan strekke seg over ulik lengde og omsorgsbehovet vil 
ofte ha ulik karakter avhengig av hvor pasienten befinner seg.

Clark viser til at sosiale bevegelser påvirkes av politiske og sosiale endringer. Aakres synes å 
være forankret i tradisjonelle verdier. Hun vektlegger familien og fellesskapet og har ingen 
pasienteksempler eller konkrete henvisninger i forhold til endrede familiemønster og homofile 
fellesskap. Dette til tross for at en stor gruppe palliative pasienter i fremtiden vil dø av AIDS.
Hun synes også å bevege i en verden av nordmenn eller mennesker fra den vestlige verden. 
De kulturforskjeller og konflikter (som følge av innvandringen), som allerede eksisterer 
innefor helsevesenet og som mange sykepleiere daglig må forholde seg til, berøres ikke av det 
hun sier eller skriver.                                                                                                                

5.1.3 Hvordan skal vi dø?

Jeg gjengir her utdrag fra materialet hvor jeg problematiserer hvorvidt innholdet kan knyttes 
an til disiplinering eller en form for normgivning av omsorgen til alvorlig syke og døende. 
Når jeg leser og hører Aakre, stiller jeg meg spørrende til om det hun sier og skriver åpner 
opp for en profesjonell tilnærming på områder i livet som, for mange, er private og som det 
kanskje ikke er mulig å sette ord på eller komme til rette med, slik det fremkommer hos 
Lupton.(s. 19). Nedenfor viser jeg til noen utsagn som berører dette:

Før en person dør, vil han forsøke å legge igjen det vesentlige av seg selv til den eller 
de som følger. Med både små og store koder forsøker den døende å si det som virkelig 
betyr noe eller har betydd noe……………..

Vi som arbeider i dette landskapet vet at døden ikke er å gi opp, men å summere opp 
eget liv. Det kan ligge mye lidelse i å rydde opp etter seg, men også mye livsglede. Vi 
hører fortellinger om tillit, trygghet og tilhørighet og takknemmelighet, men også om 
anger, svik, skyld og bitterhet. Det er nå det kan sies. ……..Jeg ser det som en 
fullbyrdelse av det å elske og å bli elsket. Det er nå eller aldri og noen makter å 
utnytte denne muligheten hvis de får hjelp til det. 
                                                                                                           (2001a. s.12).

Et menneske som skal dø, er alltid i ferd med å fullføre seg selv – fullføre sitt livs 
fortelling og det er opp til oss sykepleiere om de skal få anledning til det

                                                                                                           (2002b.nr.2).  

Første avsnittet i sitatet kan gi inntrykk av at alle som er døende har behov for åpne seg for 
sine omgivelser. Lupton beskriver dette som en form for ekspertvelde hvor målet skal være å 
etablere tette følelsesmessige bånd til pasienten og hans familie. En slik tilnærming 
disiplinerer pasienten inn i en norm som kanskje er mer skadelig enn taushet. Mennesker er 
forskjellige, mange holder følelser mer for seg selv, til og med overfor sine nærmeste. Det er 
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kanskje derfor ikke så sikkert at alle på slutten av livet ønsker eller er i stand til å gi utrykk for 
vanskelige og betydningsfulle følelser eller tanker, og kanskje i mindre grad til ukjente 
profesjonelle hjelpere. 
Det kan være pårørende som ønsker at den som forlater dem skal gi utrykk for noe som er 
godt å sitte igjen med. Dette kan også gjelde for sykepleieren, spesielt hvis hun føler at det er 
hennes oppgave å få til en gode død for pasient og pårørende. Hvis den gode død oppleves 
som et faglig krav, kan sykepleieren komme til å intervenere på områder som, for pasienten er 
private. Det kan bli hennes behov for å fylle faglige krav, i stedet for pasientens behov som 
kommer i fokus. En intervenering fra sykepleieren vil i en slik situasjon kunne føre til at 
pasienten avviser henne, eller trekker seg  tilbake. Det godes hensikt vil da kunne ende med 
det motsatte. Det vil kunne utvikle seg til en taushet i forholdet mellom pasienten og 
sykepleieren. 
Utsagnet kan bære preg av å være uttalt av en som ikke er døende – en som  ønsker at alle må 
få oppleve den gode død og hvor opplevelser av det motsatte leder til en følelse av 
utilstrekkelighet. For døende mennesker er livet ofte vanskelig og det blir kanskje derfor feil å 
ha en entydig oppfatning av hva som er det beste for den enkelte pasient og hans familie. 
Kroppslige plager kan styre pasientens hverdag. For kreftpasienter er smerter og generelt 
tretthet og avkreftethet ofte dominerende plager, som ikke gjør dem i stand til, om de skulle 
ønsket det, å legge igjen det vesentlige av seg selv til den eller de som følger.
Utsagnet synes ikke å ta høyde for den kognitive svikt som, for mange, opptrer på slutten av 
livet. Dette kan skyldes sykdom, medikamenter eller demensutvikling. I livets siste fase kan 
fortid og nåtid, dag og natt flyte i hverandre. Størrelser som  tid og rom  blir ofte borte. 
Det er uten tvil betydningsfullt og viktig , for den som har behov for det eller er i stand til det, 
å få satt ord på følelsene, men det gjelder ikke alle. Det problematiske med Aakres 
formuleringer, blir at det kan gi inntrykk av en entydig sannhet som gjelder alle.

Når hun predikerer at døden ikke er å gi opp men å summere opp, er det litt uklart hva hun 
legger i dette. Hva mener hun med å gi opp?  Det kan peke i retning av en kristen 
livsanskulse, selv om materialet eksplisitt ikke avslører dette. Kristne mennesker vil kunne 
finne fortrøstning i håpet om et evig liv, men selv for kristne betyr det å dø å ta farvel med alt 
i dette livet. I materialet hevder hun at livet selv på slutten kan oppleves meningsfylt. Mener 
hun egentlig å si at en ikke må gi opp i å finne en mening i lidelsen, og at å summere opp sitt 
liv kan være med på å skape mening også på slutten? Å summere opp sitt liv kan bety, for de 
som har hatt det spesielt vanskelig i livet, å forsterke lidelsen. For noen kan trøst og fred være 
det som gir mening på slutten av livet. Ikke alle er like søkende etter en mening med lidelsen.
Dette at det er, nå eller aldri mulighetene er til stede, kan gi et inntrykk av en slags panisk 
aktivitet om at en nå må komme til rette med alt som har vært vanskelig i livet og at 
sykepleieren må hjelpe til med dette. I så fall kan det bidra til et utilbørlig press både på 
pasienten og sykepleieren? 
Slik hun utlegger fullbyrdelsen av å bli elsket, er jeg usikker på om hun tenker på et 
kjærlighetsforhold mellom pasienten og hans betydningsfulle nære. Hvis det er slik, så 
beveger hun seg på et privat område, som ingen andre enn pasienten og hans nærmeste kan 
bekrefte eller avkrefte. Sykepleiere som blir oppfordret til å trå inn på en slik privat arena, vil 
med stor sannsynlighet kunne komme til å krenke både pasienten og hans pårørende. 
For dem som plages av anger, skyld og bitterhet kan det være godt om det kan oppstå 
forsoning og fred. Spørsmålet er om dette er forhold som sykepleieren skal ta hånd om? Det 
er ikke alle forhold i livet som kan endres til det gode på slutten. Ektefelle, foreldre og søsken 
- forhold kan være kompliserte  Mange av dagens mennesker lever et omskiftelig liv. En stor 
del av befolkningen stifter familie flere ganger. For mange blir det bitterhet og uvennskap. 
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Det er kanskje viktig at sykepleiere aksepterer at slik kan livet og døden også kan være? 
Aakres utsagn kan gi et inntrykk av det motsatte. 
I det siste sitatet kan en spørre om det kun er sykepleierne som kan bistå pasienten i å få 
fullføre sitt liv. Dette at døden skal være en oppklaringsprosess kommer i konflikt med livet 
som fullbyrdelse. Fullførelsen av livet rommer alt som skjer så lenge livet er der. Sett i lys av 
hospices fremvekst bunner kanskje uttalelsen i erfaringer fra et sykehusvesen hvor 
sykepleieren ikke har lagt til rette for en slik fullbyrdelse av livet og derfor kan den kanskje 
ikke oppfattes så bokstavelig som den er uttrykt. 

Aakre snakker om å lytte til pasientens livsfortellinger. Hun viser her en ydmykhet i forhold 
til pasienten, men samtidig sier hun at vi må være modige og stille utfordrende spørsmål. Den 
store asymmetrien i forholdet forsterkes når sykepleieren blir den som tar initiativet. Slik sett 
blir det en tvetydighet i det hun sier. Hun er opptatt av at det ikke skal være fortielser eller 
usannheter omkring døden og døende mennesker. Hun sier Snakk sant om døden, og det er 
bedre å vite, enn ikke å vite (2001a. s.18). Pasienten må hjelpes til å høre, det han ikke vil 
høre, men på en skånsom måte. Hun gir her eksempler på spørsmål hun mener sykepleieren 
bør stille pasienten: 

Tenker du mye på døden?
Hva er døden for deg?
Hva tenker du om at du har kreft og har kort tid igjen å leve?            

                                                                                           
                                                                                            (2002b.nr.2).    

Hun viderefører således hospicefilosofiens intensjoner om større åpenhet rundt døden. 
Spørsmålet er om og hvordan man skal snakke sant om døden, og hvem som skal initiere en 
slik samtale? 
For å si det med Kristian Refsum:

I møte med døden er det noe som må sies , men det er ingen å si det til. Det går ikke 
an å snakke om det. Hvordan forholder man seg til døende mennesker, kanskje man 
må bruke metaforer?
                                                                                        (P2, Lyrikktimen 11.02.04).

Refsum bekrefter behovet for at noe må sies når en er eksistensielt rammet. Når han hevder at 
det ikke er noen å si det til, kan det være ulike tolkninger av dette. Han kan mene at vi alle er
så redde for å snakke om det, at det blir taust, og at metaforene kan hjelpe oss med å få satt 
ord på de vanskelige følelsene. Det kan implisitt også ligge en kritikk av det moderne 
helsevesen, hvor naturvitenskapelig tenkning og effektivitetskrav ikke gir rom for dette. 
Når Aakre sier en må snakke sant om døden, og eksemplifiserer dette med direkte spørsmål 
en kan stille til pasienten, så kan det tyde på at hun ikke er redd for å trå inn i dette landskapet 
og at hun anerkjenner vanskelige følelser som angst, gråt og sinne. Samtidig viser det  
manglende varhet og fantasi i møtet med pasienten. En bastant formulering av hvordan 
sykepleieren skal nærme seg disse temaene vil derfor kunne resultere i det motsatte av hva 
som er intensjonen. Ønsket om åpenhet kan lede til det motsatte. Pasienten kan føle at 
sykepleieren trår inn på områder som truer integriteten og kan derfor trekke seg tilbake. 
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Det er også litt uklart hva Aakre legger i begrepet døden. Mener hun det å skulle dø eller har 
hun en bestemt oppfatning hva døden er? I en artikkel i Kirke og kultur om Døden som livets 
hemmelighet spør Jüngel: om det finnes det noen ord som er døden voksne eller ”spørsmålet 
etter et språk som holder stand mot døden (1976. s.125) Det kan forstås som om det ikke er 
noe sikkert svar på hva døden er eller at det kanskje ikke finnes ord som konkret og direkte 
beskriver de følelser eller opplevelser som knyttes til døden.
Om døden er en hemmelighet og vi derfor ikke kan vite hva den er, har vi likevel 
forestillinger og innstillinger til den. Derfor er det, for mange pasienter i livets sluttfase, 
naturlig å være opptatt av eller ha ønsker om å dele tanker rundt dette. Sykepleieren kan ikke 
gi sikre svar. I relasjonen med pasienten vil hun møte egen frykt  forbundet med det å skulle 
forlate livet. Denne fellesmenneskelige erfaringen er det mulig å dele med pasienten i 
ydmykhet. Livets fullbyrdelse og avslutning berører livets store hemmelighet. Når Aakre går 
så bastant ut med direkte spørsmål til pasienten kan det føre til at sykepleieren ubluferdig 
bringer dette på bane.
Denne tilnærmingen beveger seg i motsatt ytterkant av hva som er/ har vært vanlig innefor en 
tradisjonell naturvitenskaplig sykepleietenkning, hvor sykepleierne har vært så redd for disse 
spørsmålene, at pasienter som har ønsket det ikke har våget å ta dem opp. Forskjellen mellom disse 
ytterpunktene er kanskje noe det bør fokuseres på i hospicetenkningen.

Aakre viser, både i videoene og i det hun har skrevet til Marianne Davidsens begrep: å endre 
dødsangst til dødsbevissthet (2002b. nr.2). Hun mener livets siste fase må sees som en 
mulighet for innsikt i egen dødelighet og dermed en mulighet for å akseptere døden. Aakre 
uttykker det slik:

Denne personlige vandringen frem til innsikt i egen dødelighet er en av de mest 
dyptgripende eksistensielle erfaringer i våre liv (2001a. s.11).

Den gode død innebærer å komme til aksept og forsoning med sin skjebne, slik at en kan dø 
fredfylt. I sine forslag til hvordan en skal nærme seg pasienten gir hun eksempler på hva 
sykepleieren må gjøre for å bringe pasienten dit. Hun viser også til en del pasienteksempler 
som reflekterer den gode død. De vanskelige tilfellene – der hvor den gode død  ikke er mulig 
å oppnå, nevnes, men utdypes og eksemplifiseres ikke med pasientfortellinger. Hun trekker 
frem det positive og enestående i å utnytte de muligheter som livets siste fase gir. Slik sett 
viderefører hun en noe idyllisk fremstilling av det å skulle forlate livet, slik det kommer til 
uttrykk hos Cesily Saunders (Thoresen 2001).
Når pasienteksemplene knyttes an til hva hun forstår med en god død gir hun inntrykk av at 
alt det komplekse rundt døden ikke skal snakkes om. Det blir motsetningsfylt i forhold til det 
hun ellers sier om å snakke sant om døden (2001a).  

Aakre gir også inntrykk av å ha en bestemt oppfatning om hva lidelse er:

Lidelsen ligger i det usagte, det ugjorte, det ulevde

                                                                                 (2004.nr.2).

Ved å bruke begrepet lidelse i bestemt form, gir hun inntrykk av at den er noe bestemt. Det 
kan ligge lidelse i det usagte og ugjorte, men utsagnet utelukker at lidelse også kan være det 
som har skjedd eller det som er sagt og det å løfte dette frem på slutten av livet, kan medvirke 
til å forsterke lidelsen.
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Det kan også fortolkes som om hun mener at det er nå eller aldri en må leve ut sitt liv. Ved å 
ha bestemte ideer om hva som endrer dødsangst til dødsbevissthet, løper hun på en måte foran 
pasienten. Pasienten blir et objekt som skal ledes i en bestemt retning. Selv om det er i det 
godes hensikt, kan dette oppleves som det motsatte av pasienten.

Når Aakre ikke utdyper sykepleien rundt alt det som er vanskelig, kan dette henge sammen 
med at hun henger fast i det Helle Ploug Hansen beskriver som en teoretisk og 
kontekstbestemt virkelighet som ikke gjenfinnes i det praktiske liv - en slags ønsketenkning 
og ensretting av livets siste dager (s.19,20). Aakre viser til  hospicefilosofien som ide og teori 
og sier at det er viktig å fremme ide  til virkelighet. Dette berører det Ploug Hansen skriver 
om sykepleie som kulturbegrep, hvor sykepleie ikke kan oppfattes som noe entydig eller 
objektivt. Det vanskelige som ikke utdypes og debatteres kan skyldes at Aakre har idylliserte 
forestillinger og fortolkninger basert på hospicefilosofi og at hun derfor ikke tar høyde for 
kompleksiteten og mangetydigheten i omsorgsbildet.
En slik sykepleiepraksis forholder seg ikke til det konkrete, stedlige og partikulære men i til 
en forutbestemt ide, som pasienten skal passe inn i. Konsekvensen av en slik tenkning kan bli 
at en former og påvirker pasienter slik at de passer inn i et ønsket mønster som bekrefter 
sykepleieren som en god omsorgsperson . Hun understreker flere ganger at sykepleierne ikke 
er gode nok og at de må:

….oppmuntret til å bli en kjempegod omsorgsarbeider (2004. nr.2). 

Mange sykepleiere slutter å arbeide på hospice eller innenfor palliativ omsorg og mange blir 
sykemeldte. Aakre knytter dette til for stor psykisk belastning med det å bli konfrontert med 
alvorlig sykdom og død.  Hun spør i materialet:

Hva skal til for at folk skal bli på en grensestasjon mellom liv og død?

                                                                                                (2002b. nr. 4).

Hun problematiserer ikke at det kan være vanskelig å leve opp til en faglig norm, som 
beskriver en virkelighet hvor mye er ugjenkjennelig. Når sykepleiere slutter, kan dette skyldes 
en følelse av utilstrekkelighet. Det kan for sykepleiere kjennes både vanskelig og uriktig å 
forholde seg til en norm som stiller krav om at hun skal ordne opp med alt som har vært 
vanskelig i pasientens liv. Å tre uoppfordret inn i områder, som for mange er private, vil 
innebære stor fare for å krenke pasientens bluferdighet. Hvis sykepleieren styres av ytre krav, 
vil dette kunne skygge for den varhet og sanselighet som er nødvendig for å kunne lese 
pasientens behov i situasjonen. 
Aakre synes også å glemme den konteksten sykepleierne beveger seg i. Få pasienter dør på  
hospice med god bemanning og spesialkunnskap i forhold til symptomlindring. Virkeligheten 
på norske sykehus og sykehjem plasserer sykepleierne i et spenningsfelt hvor de skal være 
lojale overfor krav til effektivitet og lønnsomhet og hvor det er knapt med tid. Når hun sier at
alle kan være hospice, så blir dette en romantisering av hverdagen. Det er velkjent at 
hospicefilosofi og palliativ omsorg stiller krav til kunnskaper og god organisering både faglig 
og ressurssmessig ( NOU.1999:2).

I forbindelse med hva som skal oppfattes som en verdig død, sier Aakre at uverdighet ikke er  
knyttet til lidelsen, men til at sykepleiere ikke stiller opp med det alvorlig syke og døende 
mennesker har krav på. Dette kan fortolkes som om sykepleiere som trenger pauserom firer på 
kravene og derfor opptrer uverdig. uverdig. 
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Følelsen av faglig utilstrekkelighet blir ofte omskrevet med utbrenthet. Helle Ploug Hansen 
mener det som kalles faglig utilstrekkelighet ikke kan forklares med utbrenthet. Faglig 
utilstrekkelighet, mener hun, kan skyldes den kompleksiteten sykepleierne må forholde seg 
til. Spørsmålet er om følelsen av faglig utilstrekkelighet skyldes en norm en ikke kan leve opp 
til eller at omsorgsbildet eller livet er så komplisert at det ikke er verken mulig eller en 
sykepleieoppgave å komme til rette med det?

Aakre gir også uttrykk for at den psykiske belastningen sykepleierne kan føle, skyldes at vi 
lever i et samfunn som ikke forholder seg til at livet er en del av døden:

 Vi lever bare det egentlige og helhetlige liv i den grad vi har skjønt vår egen 
dødelighet
                                                                                                       (2004. nr.1).

Hun utdyper ikke hva hun mener med å skjønne vår egen dødelighet. Rent fornuftsmessig vet 
vi at vi skal dø, men det er kanskje ikke mulig å kunne forstå vår egen dødelighet? Vi 
kan undre oss over den, snakke om frykt, håp og lengsler knyttet til den, men å forstå hva den 
er, er kanskje ikke mulig. (jf. Jüngel og døden som livets hemmelighet).
Så lenge vi snakker om den er vi tilstede i livet. Ordet eller språket representerer livet selv.
Jüngel sier det slik:

Hvilke ord, hvilke utsagn og ikke minst hvilken bølgelengde er sakssvarende for å tale 
om døden? Den som taler lever…….. Språket og døden er fiender. Så lenge vi taler 
avslører vi døden som løgn
                                                                                                                     
                                                                                                  (1976.s.125 – 126).

Aakre viser til moderlighetens ide som en av sykepleiefagets to grunnideer. Hun 
eksemplifiserer dette med å vise et bilde av en mor som holder et barn i armene.
Hun beskriver ideen med utrykk som : bære- beskytte- skjerme- nære (2002b. nr.1). 
Moderlighet som ide bidrar til å kjønne omsorgsevnen. Hun knytter derved omsorg til essens 
iboende i kvinner. Slik sett blir kvinnekroppen et symbolsk univers eller en meningsbærer av 
omsorgsverdier.
Utrykk som bære- beskytte- skjerme gir assosiasjoner til et morsideal som ivaretar et 
menneske som ikke kan dra omsorg for seg selv. Pasientene blir avhengige av sykepleieren på 
samme måte som barnet er avhengig av moren.
Jorun Solheim problematiserer dette i sin bok  om Den åpne kroppen (1998). Hun mener 
morskroppen også bærer i seg et budskap om det grenseløse og altoppslukende og at vår 
identitet er basert på en avgrensing mot dette grenseløse og altoppslukende. 
I forhold til kroppens grenser, representerer kvinnekroppen åpenhet i form av seksuell
åpenhet, men også den åpenhet hvor det kroppslige vender utover som melk – barn – blod 
(s.74) og at dette er meningsbærende for kvinnelig åpenhet og derved mangel på grenser.
Hun sier videre: Vår avgrensing av oss selv som separate individer er basert på en atskillelse 
fra morskroppen (s.69).Hun spør om denne avgrensningen kan være knyttet til vår moderne 
kulturs identitetsforståelse, hvor det uavhengige selvstendige individ er idealet? En annen 
fortolkning hun referer til er at morsfiguren representerer en modell for det grenseløse, som 
ofrer seg for at selvet skal kunne frigjøre seg og ta form. Hun konkluderer med at det 
sannsynlig vis er et både – og,  og at alle kulturer bærer i seg begge forståelsesformer, men at 
dette spesifikt selvstendige individet aksentueres i vår vestlige verdens selvforståelse.
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Om en setter Aakres beskrivelse av moderlighetens ide inn i disse perspektivene, vil det få 
ulike konsekvenser for hvordan omsorgen kommer til uttrykk.
Det første perspektivet, hvor atskillelsen og distansen fra den grenseløse moren er en 
forutsetning for å danne egen identitet, vil i et omsorgsperspektiv kunne bidra til at pasienten 
føler seg isolert og alene. Alvorlig syke og døende mennesker er sårbare og avhengige. 
Moderligheten som ide vil kunne forhindre isolasjon og alenehetsfølelse. Den ivaretar 
fellesskap og støtter den som er sårbar og avhengig. Samtidig vil den kunne representere en 
grenseløshet fra sykepleierens side som også kan true pasientens integritet. 
En slik grenseløshet kan også gi sykepleieren problemer med å skille mellom hva som er 
pasientens og hva som er hennes eget. Dette kan lede til det Karin Martinsen kaller 
sentimental omsorg (1990). Fra pasientens ståsted kan dette oppfattes som overveldende og 
invaderende.
I sin grenseløshet posisjonerer moren seg som den altoppslukende og sterke. Det ligger mye 
makt i dette og det skal sterke krefter til for å motsette seg denne makten. Overført på den 
sårbare og avhengige pasienten kan det synes lite gjennomtenkt å ukritisk å favne en slik 
omsorgsmodell. Hvordan moderligheten som ide skal realiseres på en travel sykehusavdeling 
sier Aakre ikke noe om.Som omsorgsmodell, bærer moderlighetens ide, i dette perspektivet, i 
seg en dobbelthet som rommer både positive og negative aspekter. 

Aakre bruker også begrepet nære i forbindelse med moderlighetens ide. Dette gir 
assosiasjoner til det Solheim skriver om mat og kvinnelighet..
Hun mener det ligger en symbolsk forbindelse mellom mat og kvinnelighet, assosiert til 
morsbryst og kvinnekropp. Hun mener at kvinne = mat kan betraktes som en dyp – metafor,  
at kvinner derfor også er mat. Kvinnekroppen blir noe som overskrider sine grenser for å bli 
en del av det andre. Den som mottar maten, mottar også kvinnen. Det utvikles en symbiose 
mellom kvinnen og mottaker av maten, her mellom sykepleieren og pasienten.
Dette motsir det Aakre sier om at sykepleieren ikke må være grenseløs i sin yrkesutøvelse:
Det er lett å bli for nær, for sterkt involvert, for fristet til styring og kontoll (2001c.s.14).            

Aakre blir tvetydig når hun samtidig sier: når vi bare har lyst til å være nær, bruke tid, være 
hos (2002b. nr.1) Uttrykk som bare har en absolutthet i seg som ikke aksepterer at sykepleiere 
ikke alltid har lyst til eller finner det riktig å være nær. Det gir heller ikke rom for at pasienter 
kan ønske distanse.

Aakre henviser til bibelens fortelling om den barmhjertige samaritan som den andre av 
sykepleiens to grunnideer. Slik sett opprettholder hun den tradisjonelle forbindelse mellom 
kristendom og sykepleie. Hun knytter fortellingen om den barmhjertige samaritan til blikket, 
det å kunne se og våge å gå nærme nok for å kunne forstå hva den andre trenger. Kari 
Martinsen sier fortellingen ligger der som en fordring, men den sier ikke noe om hvordan 
denne fordringen skal ta form (1993). Samtidig sier Aakre : Å utøve barmhjertighet er hardt 
arbeid (2001c. s.11). Da blir barmhjertighet en plikt eller et ytre krav og ikke noe spontant 
som utfolder seg. 

Verdigrunnlaget i hospicefilosofien knytter hun an til menneskets iboende verdighet, livets 
ukrenkelighet og sentrale verdier nedfelt i menneskerettighetene. Dette innbærer at 
menneskelige prestasjoner ikke skal være utslagsgivende for hvordan vi behandler andre.
Utsagnet bærer i seg en kristen rettferdighetstenkning, men det uklart om det er den 
menneskelige person hun bekrefter, mens noen typer menneskelig adferd får mindre 
bekreftelse. Dette reflekteres i noen av pasienteksemplene hun holder frem, hvor hun 
karakteriserer mennesker med utrykk som flotte mennesker :
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En flott middelaldrende kvinne, hun visste hun skulle dø, familien visste det og alle 
ønsket at lidelsene skulle ta slutt. En kjærlig ektemann sang med tårer sin kone over 
grensen, rugget henne som et barn mens han sang kjærlighetssviser i hennes øre:’ jeg 
elsker deg’, fra Csardasfyrstinnen. Barna sto der med tårer og tok farvel.

                                                                                                                        (1995. s. 38).

En annen pasientfortelling knytter seg til hennes betydning av å fullføre seg selv. Der forteller 
hun om en alvorlig syk mann som fullførte sitt store ønske om å komme til Svalbard en siste 
gang: 

Vi har flotte folk hos oss….det var en geolog som….. (2002b.nr.2).

Jeg har tatt med disse sitatene fordi jeg synes det viser hvordan hun eksemplifiserer med det 
ekstraordinære og ikke med det allmenne. Min erfaring tilsier at mange pasienter, antagelig de  
fleste i denne livsfasen vil kunne ha vanskeligheter med å kjenne seg igjen. De færreste 
opplever en slik idyll som i det første sitatet. En strabasiøs tur på slutten av livet, vil kunne 
oppleves uoverkommelig for mennesker som er avhengige av andre i de fleste praktisk 
gjøremål. Derfor opplever jeg at disse uttalelsene bidrar til å idyllisere livets siste fase.
En kristent rettferdighetstenkning tar utgangspunkt i menneskets iboende verdi uavhengig av 
prestasjoner slik bibelen gjenforteller hvordan Jesus inntok måltid med tollere, syndere og 
støttet prostituerte. Aakres pasienteksempler bærer preg av en tenkning hvor hun knytter verdi 
an til i hvilken grad pasienter lever opp til hennes forestillinger om hva som er en god død.

Bradshaw skriver at hun forutsetter en kristen kallstanke for å kunne yte åndelig omsorg til 
alvorlig syke og døende mennesker (s.20). Aakre berører ikke dette spesifikt, men sitatene 
nedenfor gjenspeieler kanskje noe av Bradshaws oppfatning. Dette kommer særlig frem i 
artikkelen om Håp (1995). Der siterer hun apostelen Paulus og viser til Jesus’ utsagn til 
disiplene: Våk med meg. Hun siterer også Moder Theresa:

Det er vårt mål å bringe mennesker villige hender som vil tjene og hjerter som vil 
fortsette å elske dem, og å se på dem som Kristus

                                                                                                            (1995. s. 38).

I artikkelen om Krenkelser (2001c.s.14) skriver hun: Noen kaller oss himmelmødre.
Disse utsagnene representerer det kristelige (det siste også mot det moderlige). Når hun er 
opptatt av at mennesker på slutten av livet skal ordne opp med alt som har vært vanskelig, kan 
dette også tolkes i et kristent perspektiv. Det er nå siste mulighet til forsoning og tilgivelse, 
ikke bare med familien, men også med Gud. Dette kan oppleves som et forsøk på påvirkning i 
en bestemt retning. For mennesker som er syke, sårbare og avkreftet kan det være vanskelig å 
si imot eller gå inn i samtaler som berører det dypeste og kanskje vanskeligste hos dem. 
Når Bradshaw (s.20,21) er kritisk til det sekulære og mener det representerer et ekspertvelde 
uten nestekjærligheten som motiv, så gjenfinnes dette bare delvis hos Aakre. Hun gir ikke 
inntrykk at det kun er en kristen tilnærming som ivaretar et tillitsfullt forhold mellom 
sykepleieren og pasienten. 
Clarks synspunkt om at man kan være kallet til ønske om å hjelpe andre ut fra annet enn 
religiøse motiver og at palliativ omsorg utøvet innenfor ulike kulturelle sammenhenger  ikke 
nødvendigvis bør mangle etisk kvalitet kan derfor også overføres til Aakres synspunkter.
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Det synes ikke som om hun mener religiøse behov kun er et privat anliggende, siden hun 
oppfordrer sykepleiere til aktivt å møte pasientene på disse områdene. For ikke – kristne 
sykepleiere., som oppfatter religion som personlig og privat, kan det være vanskelig å 
intervenere i forhold til slike spørsmål, av frykt for å krenke pasientene. 

Materialet gir et inntrykk av at det hos Aakre synes å ligge bestemte føringer for hva som er 
viktig for pasienter på slutten av livet: Summere opp, rydde opp etter seg, forsoning ,sannhet, 
nå eller aldri……… Dette kan oppfattes som det motsatte av toleranse for hva pasienten 
ønsker eller har behov for og knyttes til noe forutbestemt som ikke kan reflekteres i ulike 
behov slik Walter definerer åndelig omsorg (s.21). Han forklarer åndelig omsorg eller 
spiritual care som noe mangfoldig, som ikke kan ivaretas av en bestemt oppskrift eller norm 
som stiller bestemte krav. Den åpner opp for ulike tilnærminger til pasienten, avhengig av 
hvordan pasienten uttrykker disse behovene. 

Aakre viser til at omsorgen for døende må utnytte ny medisinsk kunnskap samtidig som den 
ivaretar omsorgen for det private og personlige. I materialet skriver hun svært lite om den 
fysiske dimenensjonen av omsorgsbildet. Hun kan derfor oppfattes som om hun er mest 
opptatt av den retningen som rommer begrepet caring about .Når hun ikke utdyper den 
fysiske dimensjon, men likevel sier at den er viktig , kan det gi et inntrykk av at lindring av 
fysiske plager er underordnet eller uproblematisk. På en annen side, kan det være hun ikke 
utdyper dette fordi denne delen av omsorgen tradisjonelt har vært den som har hatt størst 
fokus og derfor best ivaretatt, mens psykososiale og åndelige /eksistensielle behov har 
kommet til kort. 
Foucaults kritikk av at medisinen former vår måte å tenke om liv og død på (s.22) knytter seg 
til kritikk av moderniteten og naturvitenskapen. Denne kritikken kan overføres til Aakre fordi 
hun flere steder har bestemte oppfatninger av hvordan man skal forlate livet. Slik sett 
representer hun makt og  legger føringer for hvordan sykepleieren skal yte omsorg til alvorlig 
syke og døende mennesker. Hennes omsorgsbilde vil være med på å påvirke både sykepleiere, 
pasienter og pårørende i retning av en bestemt og akseptabel måte å dø på. For mennesker 
som ikke passer inn i dette bildet vil det kunne få uheldige konsekvenser. 

5.1.4 Den glemte kroppen

Når Aakre i liten grad forholder seg til kroppen kan dette gi et inntrykk av at hun ikke knytter 
kroppen til emosjonelle og eksistensielle erfaringer. Hun overser da kroppens 
meningsbærende betydning. Toril Moi viser til Simone de Beauvoirs oppfatning av at kroppen 
ikke er en objektiv størrelse atskilt fra levd erfaring:

Kroppen er ikke en ting, men en situasjon. Den er vårt grep om verden og en skisse av 
våre prosjekter
                                                                                                               (1998.s.91).

Beauvoir støtter seg på hvordan Merleau- Ponty knytter den fenomenologiske erfaringen av at 
kroppen alltid er situert.  Kroppen som situert innbærer en forståelse av at den rommer levd  
erfaring og kan sees som totaliteten av en persons subjektivitet (Moi.1998.s.96). Derfor kan 
kroppen aldri bare være en ting. Dette reflekterer  Beauvoirs oppfatning om at  kroppen er en 
situasjon og vårt grep om verden. Fordi begrepet levd erfaring også rommer frihet, betyr det 
at frihet manifesteres gjennom menneskekroppen. Det betyr at vi alltid er situert i en 
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situasjon, men at situasjonene vi er i alltid endrer seg fordi de erfaringer vi gjør gjennom livet 
hele tiden endrer seg. Den fenomenologiske forståelsen av at vi oppfatter verden gjennom 
erfaring og at denne erfaringen kommer til oss gjennom sansningen viser hvordan det 
kroppslige og sjelige ikke lar seg skille ad. 
Overført til alvorlig syke og døende mennesker innbærer den situerte kroppen en forståelse av 
at den sykdom som tærer på kroppen, vil påvirke pasientens totale opplevelse av seg selv. 
Dette betyr at pasientens identitet er uløselig knyttet til kroppen. For å styrke pasientens 
selvbilde er det derfor viktig at sykepleieren anerkjenner kroppen som betydningsfull og 
meningsbærende ut over rent synlige, kroppslige endringer. Når friheten manifesteres 
gjennom kroppen, vil en neglisjering av kroppen føre til at en fratar pasienten noe av hans 
frihet. Når Aakre ikke favner de perspektivene jeg har trukket opp her vil det påvirke 
kvaliteten på omsorgen til pasienten. Når kroppen er vårt grep om verden vil alvorlig sykdom 
medføre at vi føler at dette grepet løsner. Hun skriver om hvor viktig det er å støtte pasienten, 
men ser ikke at denne støtten blir utilstrekkelig.
Til tross for dette viser Aakre til begrepet helhetlig omsorg og skriver om dette i artikkelen: 
Den vanskelige helheten nær døden (2002a). Artikkelen forholder seg ikke til kroppslige 
plager, slik at helhetsbegrepet hos Aakre ser ut til å neglisjere den fysiske dimensjons 
betydning for livskvalitet. 
Clark skriver at begrepet total pain på mange måter er et paradoks. På den ene side   rommer 
det forståelsen av at mennesket er noe annet enn en kropp og at det må knyttes 
forbindelseslinjer mellom det ytre og indre og at disse gjensidig påvirker hverandre.
Når Aakre utelater kroppen innebærer det å ikke forholde seg til relasjonene mellom 
kroppslige plager (smerte, kvalme, manglende kontroll på urin og avføring, tap av organer) og 
de eksistensielle implikasjonene dette berører. Det uskjønne og vanskelige som medfører 
smerte, avhengighet og tap av selvbilde snakkes det ikke om hos Aakre. Den uskjønne død 
blir tabu.
En annen tilnærming til total pain kan sees i et genealogisk perspektiv hvor kroppen beskrives 
som innfelt i historien, hvor vår livserfaring kan leses. I denne sammenheng vil  kroppslige, 
uskjønne endringer på slutten av livet kunne resultere i at noen pasienter blir mindre bekreftet 
enn andre. En kan derfor spørre om dette gjenspeiles hos Aakre? 
I et verdiperspektiv  gir total pain smerteopplevelser og andre fysiske plager en verdi, i den 
forstand at pasienten kan trenge psykososial og åndelig omsorg. Dette kan forklares med at
begrepet total gir assosiasjoner til at smerte eller andre kroppslige plager ikke kan oppleves 
uten at pasienten har andre problemer og at det derved gir mulighet for profesjonell 
intervenering på områder hvor pasienten ikke føler behov for omsorg. Aakres fokus på 
psykosoiale og åndelige/eksistensielle behov gjenspeiler dette.
Når hun utelater kroppen, kan det også indikere av at hun er preget av et moderne kroppsbilde 
hvor fysiske, uskjønne fysiske plager påminner oss om vår dødelighet. Det kan derfor 
oppfattes som et paradoks når hun skriver at vi må forholde oss til vår dødelighet og snakke 
sant om døden.
Til spørsmålet om hvorvidt Aakre bidrar til å bekrefte en viss kategori mennesker beskriver 
Lawton  at pasienter som utsondret kroppsvæsker eller luktet vondt ble flyttet til 
avsidesliggende deler av avdelingen. Pasienter som ble flyttet gjennomgikk en mental 
tilbaketrekking som følge av at personalet ikke maktet å bekrefte dem. Det viser igjen 
hvordan identitet knyttes til kroppen. Spørsmålet er om Aakre knytter uverdighet til 
kroppslige utsondringer og manglende kontroll? I materialet kommer det frem det positive i å 
ha kontroll over sin situasjon:  

Jeg må gjøre døden til en del av meg selv og mitt liv nå. Bare da eier jeg mitt liv, bare 
da bevarer jeg kontroll
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                                                                                                              (2001a. s.11).

Eksempelet viser at autonomi og selvstendighet er verdier som skattes. 
Overført på Lawtons pasienteksempler (s.24,25) kan det få negative konsekvenser fordi 
tilbaketrekking kan forståes som behov for å greie seg selv. Dette kan lede til manglende 
nærvær fra sykepleierens side.
Når Lawton kritiserer hospicebevegelsen for å skule døden og the unbounded body i egen hus 
så gjenspeiles ikke dette hos Aakre. Hun mener hun  at flest mulig skal få dø hjemme.Slik sett 
viser det at hun også ønsker at alvorlig sykdom og død ikke må skjules.
Aakre gir uttrykk for døende mennesker trenger nærvær og at alenehetsfølelsen er vanskelig 
for den som skal dø, slik også Norbert Elias skriver om. I forhold til det jeg har problematisert 
her, kan resultatet bli at så nettopp skjer.

5.1.5 Å tale sant og åpent om døden

Slik materialet til nå har vist en mangetydighet, har jeg vist til at begrepet palliativ kan ha 
ulike betydninger. Den greske avstammingen av ordet, hvor palliativ forstås med  å beskytte 
og å verne, samsvarer med Aakres forståelse av begrepet, selv om hun selv henviser til den 
latinske forståelsen av ordet. Dette gjenspeiles blant annet i hvordan hun viser til 
moderlighetens som ide for sykepleie. 
Clark skriver at det virker som om det ikke er i den greske avstammingen at 
hospicebevegelsen har sitt utspring, men derimot den latinske hvor palliativ knyttes til ordet 
cloack som betyr å skjule eller dekke til kroppslige frastøtende symptomer. Ordet cloack 
forbindes heller ikke med noe konkret. Slik sett blir palliativ omsorg noe distansert og 
teoretisk. Aakre viser til nestekjærligheten som ide. Hennes utlegginger kan oppfattes som 
noe bestemt og ferdiglaget og derfor også distansert og teoretisk. 
Jeg har tidligere vist til hvordan ulike forfattere skriver om hvor vanskelig det er å finne et 
språk som beskriver og rommer alt det vanskelige som er forbundet med det å skulle forlate 
livet. Også Froggatt skriver om dette og om hvordan sykepleiere på hospice bruker metaforer 
for å skjule vanskelige følelser og hvordan det gir innsikt i språkets skjulte meninger og derfor 
også er betydningsfulle (s.26,27). Hun beskriver hvordan sykepleiere bruker metaforer for å 
nærme seg pasienten emosjonelt. Dette bekrefter Resums utsagn som jeg har gjengitt 
tidligere. 
Aakres konkrete forslag til spørsmålsstilling blir derfor tankevekkende. Er det riktig å stille 
slike direkte spørsmål til pasienter, når en vet hvor komplekst og vanskelig temaet rundt 
døden er? Det at vi ubevisst i dagligtale og på hospice bruker metaforer forbundet med dette, 
bekrefter kanskje at de følelser som knytter seg til alvorlig sykdom og død er så sterke og 
komplekse at enkle direkte begreper blir uanvendelige og at det slik sett, med Froggart, blir 
lite kreativitet i anvendelsen av språket?
Froggatt viser til to rot -metaforer hvor kroppen oppfattes som en konteiner og følelser som 
energi. Aakre reflekterer noe av Froggatts beskrivelse av kroppen som en konteiner og slik 
sett kan disse gjenspeilingene peke tilbake på en mekanistisk verdensanskuelse som 
representerer et skille mellom kropp og sjel. Jeg har ovenfor (under kroppen ) problematisert 
noe av dette hos Aakre. Dersom jeg tar utgangspunkt i Froggatts perspektiver så forsterkes det 
dualistiske hos Aakre ytterligere. En mekanistisk verdensanskuelse løfter frem fornuften 
fremfor følelser. De pasienteksempler jeg har vist til hos Aakre er pasienter som har kontroll 
på følelsene. Da blir altså følelser noe som er underordnet, noe som må holdes inne og 
kontrolleres, også hos Aakre. Dette inntrykket forsterkes når en tar i betraktning hvor 
konsekvent hun ikke forholder seg til kroppslige plager og  vanskelige følelser som angst og 
sinne forbundet med dette holdes det derved et lokk over. 
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Men dette kan også vinkles mer positivt. Følelser kan også knyttes til noe verdifullt som 
beskyttes ved å ligge dypt inne i  kroppen (konteineren). Froggatt hevder at begge 
forståelsesrammer kan være tilstede, men at følelser uansett sees som truende og farlig.
Likevel er ikke dette entydig hos Aakre. Selv om hun viser til pasienteksempler hvor kontroll 
og fornuft fremelskes, så foreslår hun samtidig å stille svært direkte spørsmål til pasienter som 
nettopp vil kunne resultere i sterke følelsesutbrudd. Positivt sett betyr det at hun også 
anerkjenner følelser på samme måte som hun skatter fornuft og kontroll. Negativt sett kan det 
bety at hun tråkker over grenser for det private og hindrer følelser i å ligge beskyttet inne i 
kroppen. I lys av det, kan kontroll også være positivt fordi det skaper balanse. Dagligtale 
fremfor direkte spørsmål kan derfor gi legitime pauserom for pasienten.

5.1.6 Oppsummering

Aakres perspektiver på hospicefilosofi og palliativ omsorg kan knyttes til hennes langvarige 
erfaringer med pasienter som er alvorlig syke og dødende. Pasienteksemplene er fremtredende 
i både det hun skriver og uttrykker på videofilmene. Pedagogisk foregår undervisningen på 
videoene som ren forelesning. Aakre er bekymret for hvordan vi i vår tid ikke forholder oss til 
døden som en del av livet. Hun ønsker større åpenhet om døden. Sykdom og død ikke er noe 
som rammer bare den enkelte , men  berører hele familien og samfunnet generelt sett. Slik sett 
tar hun til orde for holdninger til døden forenlig med den tamme død.. Likevel fremhever hun 
betydningen av autonomi og kontroll, kjennetegn som representerer verdier knyttet til  selvets 
død og som i vår tid kan oppfattes som en usynlige død.
Hun viderefører hospicefilosofiens ideer om helhetlig omsorg og nestekjærlighet som 
verdigrunnlag. Mange av hennes utlegninger samsvarer med Cecily Saunders fokus på 
palliativ omsorg. I motsetning til Saunders, tar hun ikke til orde for egne hospice for døende 
mennesker. Hun forholder seg til den norske virkelighet og offentlige helsepolitiske føringer 
hvor hospicefilosofien skal integreres i den vanlige offentlige helsetjeneste.
Aakre fremviser et stort faglig engasjement og indikerer at omsorgen for denne 
pasientgruppen ikke bare er et vanlig arbeid, men at det blir en livsstil. Dette kan oppfattes at 
hun, som Saunders, oppfatter sykepleie som et kall. 
Kjernebegrepet total care utdyper hun primært i forbindelse med psykososiale og åndelige/  
eksistensielle behov. Den tverrfaglige dimensjon (teamwork) utdyper hun lite, bortsett fra 
prestens funksjon og ritenes betydning for å forløse vanskelige følelser. I forhold til begrepet 
trust viser hun blant annet til den samaritanske plikt hvor utgangspunktet må være at 
sykepleieren må våge å nærme seg pasienten. Pasientens stemme er mindre hørbar i disse 
utlegningene. 
Hvorvidt materialet kan sies å favne ideer som understøtter noen form for disiplinering eller 
sosial kontroll er svaret både ja og nei. Det er en mangetydighet i hennes formuleringer. Hun 
har også utsagn som hun ikke utdyper eller forklarer.
Hovedinntrykket er at hun generaliserer i forhold til hva dødende mennesker har behov for. 
Materialet gir inntrykk av at hun har bestemte forestillinger om hva som er best for den 
enkelte. Den gode død er målsettingen og det blir sykepleierens oppgave å bringe pasienten 
dit. Hun gir også inntrykk av at livets siste dager er mulighetens dager for livsfullbyrdelse. 
Det er en slags hastig, nå eller aldri fokusering, hvor sykepleieren gis oppfordringer som kan 
resultere i at hun kan komme til å krysse private grenser hos pasienten.
Aakre treffes av kritikken om at et helhetlig omsorgsperspektiv kan stå i fare for å innvadere 
pasienten på områder som mange anser som private. Dette er spesielt tydelig når hun skisserer 
hvordan sykepleieren skal tilnærme seg pasienter i vanskelige spørsmål knyttet til liv og død. 
Her gir hun et entydig inntrykk av at sannheten må frem og at det er sykepleierens oppgave å 
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få pasienten til å innse sin totale situasjon. Sett i et maktperspektiv, blir det bekymringsfullt at 
hun fokuserer så sterkt på tilnærming fra sykepleiernes side.
Hun gir også inntrykk av å ha en bestemt oppfatning av hva lidelse er. Målsetting er å endre 
dødsangst til dødsbevissthet, for således å kunne dø en fredfylt død.
Målsettingen om den gode død er sterkt tilstede. De vanskelige situasjonene, hvor dette ikke 
er mulig å oppnå, fremheves ikke, derfor blir oppfordringen om å snakke sant om døden på en 
måte tvetydig.
Hun stiller store faglige og menneskelige krav til sykepleierne og problematiserer ikke at 
avgang fra yrket kan skyldes uoppfyllelige krav. Derimot knytter hun det an til den 
manglende åpenhet rundt døden, som hun mener preger både helsevesenet og vår moderne 
vestlige tankegang. Hennes engasjement og oppfordringer bærer i seg et krav om en grenseløs 
omsorg fra sykepleiernes side samtidig som hun sier at det er viktig å nettopp ikke være 
grensesløs.
I sin beskrivelse av idegrunnlaget for sykepleie, knytter hun sykepleierollen spesifikt til 
kvinnekjønnet (moderligheten) og til den kristne kulturarv (nestekjærligheten). Moderligheten 
som ide bærer i seg en form for grenseløshet. Dette utdyper hun ikke. 
Kritikken av at medisinen former våre tanker om liv og død og at den kategoriserer 
mennesker i sykt og friskt, berører også Aakre når hun kategoriserer mennesker i forhold til 
hvilken måte de forlater livet på. De pasienteksemplene hun trekker frem omtaler hun som 
flotte mennesker. Slik sett blir det derfor noen som bekreftes mer enn andre.
Aakre viser til hospicefilosofiens verdigrunnlag hvor menneskets iboende verdighet og 
ukrenkelighet fremheves. Til tross for  dette kan det stilles spørsmålstegn ved om det er 
mennesket som person hun bekrefter eller om det er en viss type adferd som oppnår 
bekreftelse.Menneskets iboende verdi kan knyttes an til en kristen rettferdighetstenkning. 
Ovennevnte står i strid med dette, men samtidig støtter hun seg til utsagn fra både Paulus og 
Moder Theresa. 
Sekulariseringen har på mange måter gjort religion til noe privat som berører den enkelte og 
som sykepleieren  derfor kan komme til å krenke om hun / han aktiv intervener på disse 
områdene av menneskets liv. Aakre gir et motsatt inntrykk når hun legger bestemte føringer 
for hva som er viktig i livetssluttfase. Disse føringene retter seg også mot religiøse aspekter 
ved pasientens liv.
Åndelig omsorg eller spirutal care blir hos Aakre dimensjoner som ikke knyttes til kroppen. 
Til tross for at hun er opptatt av å nyttiggjøre seg moderne medisin for å redusere pasientens 
kroppslige plager, utdyper og skriver hun kun om psykososiale og åndelige/eksistensielle 
behov når hun utlegger begrepet helhetlig omsorg.
Når Aakre flere steder gir uttrykk for hva som er viktig for mennesker i livets sluttfase, 
posisjonerer hun seg  innenfor en ideologi som synes å gi bestemte føringer for hva som er en 
god død og som også synes å neglisjere alt det vanskelige i livets sluttfase.
Det kan synes som  om begrepet total pain har ført Aakre til den motsatte ytterlighet når hun 
ikke forholder seg det kroppslige, slik at uskjønne kroppslige forandringer blir tabu.
Kroppslige endringer viser hvordan livet herjer med oss. Dette kan vekke avsky hos andre. En 
kan være fristet til å spørre om det er en sammenheng mellom dette og den kategoriseringen 
av flotte mennesker som kommer til utrykk hos Aakre? Inntrykket befester seg fordi hun også 
flere steder viser til det positive ved ha  kontroll på slutten av livet. Slik sett anerkjenner hun 
på en måte ikke vanskelige følelser. Dette er imidlertid ikke entydig, fordi hun i sin 
tilnærmingsform, med sine direkte spørsmål, nettopp må forutse at vanskelige følelser vil 
kunne bryte løs.
Aakre viser til at den latinske betydningen av begrepet palliativ betyr verne og beskytte. I 
følge Clark er dette en gresk betydning av ordet. Hennes henvisning til moderligheten som ide 
samsvarer således med den greske og ikke den latinske betydningen av palliativ omsorg.
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Mye av innholdet i materialet berøres av den latinske forståelsen av palliativ omsorg som 
blant annet knyttes til å skjule noe og til noe teoretisk og distansert. Aakres utelatelse av det 
kroppslige og alt det vanskelige berøres slik sett av den greske fortolkningen av palliativ 
omsorg.
Bruk av metaforer for å beskrive vanskelige følelser er ikke ukjent hos sykepleiere på hospice. 
Metaforer kan gi innsikt i skjulte meninger og gi språket kreativitet. Aakres forslag til direkte 
spørsmålsstilling vil derfor kanskje ikke bidra til at pasienten åpner seg opp, men tvert imot 
reserverer seg. Perspektiver hos Aakre samsvarer med bruk av metaforer som rommer en 
mekanistisk forståelse av mennesket. Heller ikke dette er entydig fordi metaforer som holder 
frem følelser som noe verdifullt også er til stede. Materialet gir derfor inntrykk av at hun både 
ser fornuft og følelser som viktige dimensjoner. 
Samlet gir materialet inntrykk av både omsorg og bedrevitenhet. Hennes manglende utdyping  
av synspunkter gir rom for ulike tolkningsmuligheter. Både kristne og sekulære perspektiver 
synes å være tilstede. Likeså omsorgsperspektivet hvor pasienten må sees som en person og 
ikke et medisinsk kasus. Hun gir også delvis støtte til den medikaliseringen som mange 
frykter vil svekke hospicefilosofiens omsorgsideologi. Det problematiske hos Aakre er at 
pasientens stemme er lite hørbar, at kroppen synes å være en uteglemt dimensjon, at alt det 
vanskelige forbundet med livets sluttfase ikke utdypes. Det kan også stilles spørsmålstegn ved 
om de krav og forventninger hun stiller til sykepleierne er mulig å innfri og om de egentlig 
kommer pasienten til gode? 

5.2 Britt- Marie Ternestedts tekster

I boken Livet pågår (1998) redegjør Ternestedt for et treårig forsknings og utviklingsprosjekt  
i forbindelse med etableringen av gästhemmet Vitsippan i 1991.Vitsippan er en 
hospiceavdeling knyttet til regionsykehuset i Ørebro. Forskningsprosjektet hadde som hensikt 
å øke kunnskapen rundt alvorlig syke og døende menneskers livssituasjon.
Prosjektet rettet seg mot pasienter med kreftsykdom og har fått navnet FOMT (forskning om 
människor med maligna tumörer). 
De 56 pasientene som ble fulgt var under behandling på ulike avdelinger ved regionsykehuset. 
Noen av dem mottok også omsorg og pleie i hjemmet. En del av pasientene, var i den 
perioden prosjektet varte, innlagt på ulike klinikker ved sykehuset.
Informasjonen om pasientenes livssituasjon kom til gjennom dokumentasjon og intervjuer 
med pleiepersonalet og pårørende.
Deltakerene i prosjektet var sykepleiere, kuratorer, leger og forskere ved Høyskolen i Ørebro 
og Ersta høgskole. Universitetet i Uppsala, sosialmedisinsk institusjon, deltok i samarbeidet. 
Boken annonseres som en studiebok for omsorgspersonell som tar hånd om alvorlig syke og 
døende mennesker. Den drøfter ulike perspektiver for hvordan pasienter skal kunne få dø en 
god død. 
I tillegg til boken Livet pågår har jeg valgt ut noen nyere artikler hvor Ternestedt beskriver 
S’ene eller det hun kaller Development of a Nursing Model of Care.
I erkjennelsen av at det er vanskelig å finne språk, begreper eller kvalitetskriterier for hva som 
er en god død, viser Ternestedt til den amerikanske psykiateren Avery Weismans begrep og 
kritereier for hva som er en god død eller med Weisman an appropriate death: 

Med en appropriate death, en god död, avses det döende och den död vi själva skulle 
välja om vi hadde möjlighet att göra det
                                                                                (Ternestedt 1998.s.37).
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Ternestedt redegjør i boken og artiklene for hvordan hun anvender Weismans analyse som et 
redskap for å kvalitetsmåle omsorgen til denne pasientgruppen. Hun viser til hvordan 
Weismann og Kastenbaum (i McNamara.et al 1995) utviklet en spesiell metode kalt the 
psychological autopsy, i den hensikt å kartlegge hvordan alvorlig syke og døende mennesker 
opplevde sin situasjon. Weismann skriver i boken The Realization of Death (1974) hvordan 
han utvikler og anvender begrepet the psychological autopsy. The psychological autopsy som 
prosedyre er ikke Weismans egen. Den ble først utviklet i 50årene av Schneidman, med flere, 
ved Los Angeles Suicide Prevention Center. Senere har Weisman overført metoden til døende 
pasienter i sin alminnelighet, både eldre og kreftpasienter. Hensikten med en psychological 
autopsy er å løfte frem og  fokusere på den psykososiale dimensjon hos mennesket og dennes 
betydning i livets sluttfase:

Its common aim is to understand how mankind approaches death. Psychosocial 
assessment, added to the regular autopsy, aspires to a more comprehensive and 
comprehensible exchange. The subject is not merely the remains, but the primary 
person who is thrust forward toward death, whether by illness or intention. Individual 
feelings, values, responsibilities – all come under the scrutiny of the psychology 

                                                                                                  (Weisman 1974. s. 25).

Weisman leter etter hva som opptar pasienter når døden er nær forestående. For å finne ut av 
dette er pasientens fortelling mer interessant en de medisinske og pleiemessige nedtegnelser 
som vanligvis finnes i pasientens journal. Dette innbærer at pasientene må spørres direkte om 
hva som opptar dem. Gjennomføringen av dette kaller han premortem interviews. Intervjuene 
bør strekke seg over minst et par timer og bør gjennomføres av en psykiater. Sykepleiere, 
mener han, så langt har for lite kunnskaper i vitenskapelig metode til å kunne gjennomføre og 
bearbeide det materiale som utvikles. Han understreker nødvendigheten av å kunne mestre en 
dobbeltrolle som både datasamler og omsorgsfull person og at spørsmålene må stilles med 
den største forsiktighet. Han sier det slik: Tact is uppmost but we do not back off when certain 
data is required (Weisman.1974.s.58).
The Realization of Death gir detaljerte fremstillinger av hvordan forskergruppen arbeidet. Det 
fører for langt å gjengi dette her. Men i avslutningen av boken sumerer han opp spørsmål som 
kan stilles pasienten for å finne ut av hva som er viktig i livets sluttfase. Det er disse 
spørsmålene som Ternestedt har videreutviklet i det hun kaller S’ene: Symptom control, Self –
determination, Social relations, Self – image, Synthesis og Surrender. Den informasjon 
Ternestedt får via skriftlig dokumentasjon og intervjuer av personalet kvalitetsvurderes i  lys 
av S’ene. Hun gjennomfører ikke intervjuer av pasienter.

Foruten Weisman henviser Ternestedt  til Loma Feigenberg. Feigenberg er svensk onkolog 
(kreftspesialist) og psykiater. Han beskriver i boken Terminalvård (1977) Weisman som 
psykoanalytiker, eksistensialist, pioner og sentral forsker når det gjelder omsorg til alvorlig 
syke og døende mennesker. Weisman har publisert både bøker og artikler som omhandler 
omsorg ved livets slutt. Både Feigenberg og Ternestedt henviser til hans: Predilection to 
death. Death and dying a psychiatric problem, On Dying and Denying as a Psychiatric 
problem, The Realization of death - The psychological Autopsy med fler.
Weismans hovedanliggende er de psykologiske og sosiale aspekter ved døden. Han mener at 
disse er like  viktige som de biologiske sider ved det å skulle dø. I boken The Realization of 
Death utdypes ikke menneskets religiøse dimensjon. 
I følge Feigenberg er begrepet an appropriate death det av Weismans mest velkjente og 
omskrevne. Begrepet søker å dekke det som kan forstås med en god død. En slik formulering 
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bærer i seg oppfatninger om at døden nødvendigvis ikke må romme ydmykelse, nederlag og 
negative opplevelser (Feigenberg 1977.s.202). 

Når Weisman beskriver an appropriate death inngår følgende: 

1. conflict is reduced
2. compatibility with the ego ideal is achieved
3. continuity of important relationship is preserved or restored
4. consummation of a wish is brought about

Med Feigenberg, inneholder disse punktene et ønske om at den døende bør være mest mulig 
fri for smerte og fysiske plager. De bærer i seg et budskap om pasienten ikke blir 
følelsesmessig isolert eller at han på noe sett blir usatt for blottstillelse. Den døende må få 
utfolde seg og fungere på det høyest mulige nivå som tilstanden tillater. Om der er konflikter 
bør disse bringes frem i lyset og forsøkes løst. Pasientens ønsker må ivaretas og imøtekommes 
så langt det er mulig, slik at hans selvbilde ikke tar skade. De sosiale relasjoner pasienten 
ønsker å opprettholde eller avslutte må være pasientens eget valg. Således må han selv få 
avgjøre hvem han ønsker å ha nær.
Weismann sammenfatter sin definisjon på følgende måte:

In short, an appropriate death is one which a person might choose for himself had he 
had an option
                                                                                                            (Weismann.1974).

Ternestedts definisjon av appropriate death samsvarer med Weismans egen definisjon. 
Utledet av innholdet i Weismans definisjon omskrives dette til  S’ene.
Ternestedt viser til hvordan Weisman formulerer seks spørsmål som en test på 
hvorvidt den alvorlig syke og døende pasienten fikk an appropriate death. Disse spørsmålene 
kan knyttes an til hennes S’er:

1. Did the patient have adequate medical care and relief from pain toward the end of his 
or her life? (Symptom control)

2. How completely did the patient manage his or her life until the time of death? (Self-
determination)

3. To what degree did the patient maintain rewarding or significant relationships during 
the terminal period? (Social relations)

4. Did the patient die with a decent self - image and a feeling of personal significance?
(Self-image)

5. Where there signs of conflict resolution? (Synthesis)
6. Was there a “personal consent to die”- that she or he had nothing more to live for? 

(Surrender)

                                                                                    (Ternestedt og Hermannsson 2000.s.337).

Ternestedt kaller S’ene en sjekkliste for å sikre en god planlegging, gjennomføring og 
vurdering av omsorgen. Nedenfor utdyper jeg  innholdet i S’ene:
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Symptomkontroll
Når det gjelder symptomkontroll skriver hun at dette området innenfor palliativ omsorg 
tradisjonelt er godt ivaretatt og dokumentert. I studien er dette derfor mindre 
gjennomarbeidet. Smertelindring er etter Ternestedts mening ikke det største problemet hos 
alvorlig syke og døende pasienter. I sin søken etter et globalt perspektiv fant forskergruppen 
at fatigue (tretthet og avkreftethet) var det symptom som mange kreftpasienter slet mest med. 
Hun understreker at symptomkontroll likevel ikke må undervurderes, fordi plagsomme 
symptomer ofte vil prege pasienten i en slik grad at andre dimensjoner ved livets blir mindre 
viktig. Selv om mange pasienter blir tilfredsstillende smertelindret finnes det likevel mange 
som ikke får adekvat symptomlindring.  Årsakene til dette er ofte manglende resurser og 
kunnskaper. Ternestedt hevder at dette stiller spørsmål ved hvorvidt likhet og 
rettferdighetsprinsippet er godt nok ivaretatt innenfor omsorgen til alvorlig syke og døende 
mennesker. Symptomkontroll legger vekt på å kontrollere fysiske plager, målet er 
symptomfrihet. Det understrekes også at pasient og pårørende i størst mulig grad skal være 
med å planlegge de tiltak som skal gjennomføres. Den enkelte pasients spesielle behov skal 
imøtekommes slik at pasienten kan være fornøyd med behandlingen.

Selvbestemmelse
Begrepet self – determination eller selvbestemmelse beskriver i hvilken grad pasienten er i 
stand til å ivareta seg selv og sine daglige aktiviteter. Det innbærer at pasientens autonomi  
eller selvbestemmelse bør fremmes og frigjøres slik at han i størst mulig grad kan delta i de 
beslutninger som berører han. Inkludert i dette ligger muligheten for å kunne si nei til 
behandlingstilbud dersom han føler at dette ikke øker hans livskvalitet. Livskvalitet knyttes til 
i  størst mulig grad å kunne medvirke og bestemme over sin egen situasjon. At alvorlig syke 
og døende mennesker blir avhengig av hjelp og ofte ikke er i stand til å ha kontroll over egen 
situasjon erkjennes og drøftes i forhold til hvordan vestlige samfunn skatter uavhengighet og 
kontroll. Dette fremholdes som positivt, men må likevel ikke resultere i at behovet for omsorg 
og støtte ikke imøtekommes. Ternstedt understreker også hvor viktig det er at handlinger ikke 
krenker pasientens integritet. Til tross for at avhengighet anerkjennes gir begrepet 
selvbestemmelse inntrykk av at størst mulig grad av autonomi er målsettingen: 

How can the patient be supported in his or her struggle to achieve autonomy and the 
best possible quality of life?
                                                                              
How can the staff promote the patient’s autonomy?

                                                                                                
                                                                     (Ternestedt. et.al.2002.s.156).

Sosiale relasjoner
Ternestedt viser til forskning som bekrefter pasienters behov for sosialt fellesskap i livets 
sluttfase ( Folkman & Lazarus 1980). Mange pasienter vil på slutten av livet begrense sin 
sosiale kontakt med andre. Likevel viser det seg at det alltid er behov for å ha betydningsfulle 
nære rundt seg. Sosiale relasjoner gjelder betydningsfulle andre også utover familien. 
Ternestedt hevder at omsorg gitt av betydningsfulle andre utenom familien er undervurdert. 
Hun tenker da ikke på den rene instrumentelle omsorg i form av konkrete sykepleietiltak, men 
det nærvær og familiære forhold andre omsorgspersoner kan ha til pasienten. Dette hevder 
hun er viktig for å kunne hjelpe pasienten til å ivareta sin identitet, samtidig som den utvikler 
den som gir omsorg slik at hun / han kan forstå pasienten bedre. 
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Hun understreker betydningen av at pasienten får beholde sine sosiale kontakter gjennom 
sykdomsperioden, og at han eventuelt får anledning til å søke kontakt med nye mennesker på 
slutten av livet. Hun mener at den avsluttende fase i livet kan åpne opp for en dypere 
samhørighet med familie og venner, endog at et vennskapsforhold kan utvikle seg mellom 
pasienten og personalet. Hun idylliserer likevel ikke bare sosiale relasjoner, men viser også til 
at det for mange pårørende kan være vanskelig å håndtere den livssituasjon pasienten er 
kommet i. Erkjennelsen av at noen pasienter løsriver seg fra kontakter eller foretrekker 
ensomhet sees også som en mulighet. Likevel synes det som om det ideelle bør være at 
pasienten opprettholder sitt sosiale nettverk: How can the patient maintain his or her social 
network (Ternestedt.et.al.2002.s.156).

Synthesis
Ternestedt viser til livsfortelling som redskap for å gi pasienten en mulighet for syntese eller
sammenheng. Med livsfortelling menes de hendelser, følelser og tanker om sitt liv som 
pasienten gir uttrykk for. Ordet syntese anvendes i stedet for konfliktløsning slik Weisman 
uttrykker det i sitt 5.spørsmål (forrige side). Ternestedt begrunner dette med at selv om 
konfliktløsning er viktig, er det ikke nødvendigvis alle som har konflikter som de har behov 
for å løse på slutten av livet.
Hun synes imidlertid å mene at alle pasienter har behov for å se tilbake på sitt liv og fullføre 
sin livshistorie for slik å nå frem til en helhet og avslutning.
Ternestedt viser til hvordan Saunders skrev om døende menneskers skyldfølelse, 
meningsløshet og en helhetlig smerte forstått som total pain: På slutten av livet er det 
vanskelig å endre på det en skulle ønske var ugjort. Likevel hevder Ternestedt, med Saunders 
at det er mulig å lage en ny fortelling om sitt liv eller se tingene i et nytt lys. Om det ikke er 
mulig å oppnå tilgivelse fra den /de som har vært involvert mener hun at en likevel kan tilgi 
seg selv eller oppnå tilgivelse fra andre, Gud eller den overordnede makt som svarer til 
vedkommendes trosretning.  
Ternstedt henviser til Feigenbers terapeutiske  intervjuer med en rekke svenske kreftpasienter 
hvor hans konklusjon var at pasientene hadde et ubegrenset behov for å snakke. Hun hevder, 
på bakgrunn av dette, at alvorlig syke og døende mennesker må få hjelp til å skape mening og 
sammenheng på slutten av livet. Hun sier ikke at det bare er sykepleieren eller helsepersonell 
som kan gjøre dette. Slike behov kan også dekkes i samtale med familie eller nære venner. 
Til tross for dette viser spørsmålene under at det må være pleiepersonalets oppgave å finne ut 
av hvordan disse behovene imøtekommes:

How does the patient look at death and the meaning of life?

Does the patient need help with existential questions?

                                                                                                           (ibid).

Surrender
Surrender svarer til Weismans spørsmål om hvordan pasienten kommer til aksept med det å 
skulle dø (spørsmål 6. s. 56). For Ternestedt innbærer surrender å avslutte og fullføre livet 
enten på en aktiv måte eller en mer passiv form for overgivelse. 
Her fortolker hun Kübler – Ross’ siste stadium av døden til ikke nødvendigvis å innbefatte en 
aktiv overgivelse, men at det derimot handler om en passiv tilstand hvor pasienten ikke lenger 
kjemper for å opprettholde livet.
Hun viser til Kastenbaum(1993a) som hevder at døden kan fortolkes som appropriate selv om 
pasienten ikke har forsonet seg med at døden er nær forestående.
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Ternestedt gir uttrykk for at mennesker forbereder seg på døden på ulike måter. Noen har 
bestemte oppfatninger av hvordan ting skal være, også selve begravelsen. Mange er derfor i 
stand til å ta farvel med familien og eventuelt ordne opp i konflikter. Mens andre derimot 
tviholder på livet og ønsker at det var mer tid til å fullføre de målene en har satt seg: 
……to wish there were more time for the fullfillment of life goals (2000.s.341).

Når Ternestedt formulerer spørsmål knyttet til begrepet surrender tar hun utgagnspunkt i 
hvorvidt pasienten har planer for seg og sin familie og om han har tanker omkring sin egen 
begravelse og lignende. Hun er også opptatt av hvordan pasienten kan motta støtte i sin 
streben etter å komme til aksept med at livet nærmer seg slutten:

Has the patient made plans for his or her family, the funeral etc?

How can the patient be given support in his effort to reach closure?

                                                                                                                  (2002.s.156).

Self- image
Hvordan vi blir møtt og bekreftet av andre påvirker vårt selvbilde. Mennesker med alvorlig 
sykdom kan oppleve at selvbilde trues. Kroppen utsettes for ulike forandringer som kan gjøre 
oss hjelpeløse og avhengige av andre. Sykdom medfører også endringer i det sosiale liv. 
Pasienter i livets sluttfase opplever ikke lenger å bidra innenfor et sosialt felleskap i form av 
arbeid og andre sosiale sammenhenger. Det er derfor viktig at de personer som omgir 
pasienten (her sykepleieren) både språklig og gjennom kroppsspråk  understøtter de 
funksjoner som er friske hos pasienten for slik sett å få han/ henne til å føle seg verdsatt og 
betydningsfull:

Respect for the patient, as a person is especially important in the case of the non-
autonomous patient
                                                                                                   (2000.s.340)

Livskvalitet forbindes med mulighet for å opprettholde selvbildet. Å kjenne pasienten som 
person holdes frem som betydningsfullt. Det forutsettes også åpenhet i det det spørres etter 
hvordan pasienten opplever sin sykdom og sin situasjon. At selvbilde påvirkes av sykdom og 
avhengighet kommer også til uttrykk. Betydningen av å bli sett og bekreftet  og hvordan 
pasientens selvbilde kan understøttes poengteres: Do the staff and significant others confirm 
the patient as a person? How can the patient’s self – image be supported (2002.s.156).

5.2.1 Weismans analyse og S’ene i lys av fenomenologiske perspektiver

Ternestedts viser til at Weismans hensikt med the psychological autopsy ikke utelukkende er 
å finne ut av hvem den døende er som person for dennes egen del, men også at en slik metode 
vil kunne hjelpe andre pasienter i samme situasjon. Hun medgir at bruken av utrykket 
psychological autopsy kan virke støtende og velger å anvende utrykket Weismans analyse i 
stedet. 
Begge begrepene peker likevel mot en generell metode som skal anvendes og ikke en 
situasjonsbestemt hendelse som oppstår naturlig. Ternestedt mener det er viktig å planlegge 
omsorgen ut fra en modell : Planering utifrån  en genomtänkt  vårdfilosof är därfor av central 
betydelse (1998. s.37). Faren ved dette er at pasienten blir et objekt som skal analyseres. Heri 
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ligger en mulighet for at pasienten styres av ledende spørsmål. Derfor kan pasientens 
umiddelbarre behov for hva som ønskes å samtale om oversees. 
Fenomenologien forholder seg til at en ikke ukritisk skal anvende vitenskaplige teorier eller 
sunn fornuft. Weisman er lege og psykiater, utdannet etter naturvitenskapelige prinsipper. 
Han har selv kritiske innvendinger mot denne vitenskapstradisjonen. Hans engasjement for å 
holde frem pasienten som person og ikke bare en biologisk hendelse har resultert i en analyse 
av de sjelelige  eller mentale opplevelser som er forbundet alvorlig sykdom og død. Selv om 
intensjonene kan sies å være gode, ligger der en bestemt oppfatning av hvordan man skal søke 
kunnskap om hvordan det oppleves å være eksistensielt truet. 
Selv om Ternestedt har utformet metoden til ikke å stille spørsmålene direkte til pasienten, så 
adopterer hun Weismans spørsmål og omformer dem til  sine S’er.
Fenomenologien setter ord og begreper på sakene gjennom erfaring. Det innbærer at 
kunnskapen ikke kommer til en gjennom faste kategorier eller vitenskapelige forutbestemte 
oppfatninger. Slik jeg leser Weisman og slik Ternestedt utlegger han, synes denne 
omsorgsmodellen å kunne kritiseres for ferdigbestemte spørsmål etter en bestemt teoretisk 
modell. Ternestedt ønsker å utvikle a Nursing Modell of Care som kan gi pasienten en god 
død. S’ene skal være et redskap eller  kriterier som skal bringe pasienten dit. S’ne rommer 
bestemte føringer for hva som kan sies å være en god død. Dette strider mot det som uttrykkes 
i bevisthetens intensjonalitet  hvor det er det sansingen rommer og ikke en bestemt måte å 
tenke på som er utgagnspunktet. Det betyr at det kan være ulike oppfatninger av hva som er 
en god død . 

5. 2. 2 S’ene og synet på døden

Ternestedt er opptatt av åpenhet omkring de spørsmål som knytter seg til livets avslutning. 
Hun  kritiserer slik sett vår moderne tids tabuforestillinger eller den usynelige død.. Hun viser 
til Weismans beskrivelse av ulike holdninger til døden hvor døden kan oppfattes som en 
illusjon, som en uunngåelig del av livet, som en befrielse eller som et nederlag. Sett med 
Aries fremstilling av de ulike holdninger til døden, vil døden som illusjon tilsvare en usynlig 
død.
Døden som en uunngåelig del av livet reflekterer en temmet død hvor både den døende og alle 
rundt han viste han skulle dø. 
Døden som befrielse kan ha ulike fortolkninger. Det kan være en befrielse fra smerter og 
fysiske plager. Det kan også være en befrielse fra konflikter, bekymringer og alt som har vært 
vanskelig i livet. I et religiøst perspektiv kan døden innbære en befrielse fra sykdom og lidelse 
mot en vandring eller reise til evigheten. Dette kan ha likhetstrekk med forestillinger under 
romantikken, hvor døden sees som en reise hvor de andre kjære følger etter. 
Døden som nederlag kan representere en tro på det selvtilstrekkelige, uavhengige mennesket 
slik individet er sentralt under selvets død og slik det også utrykkes med begrepene 
self - determination og self- image.

Ternestedts forholder seg til pasienter som dør av kreft og som derfor dør en premature death. 
Også AIDS pasienter dør i følge Clark en premature death. Disse pasientene omtales ikke i 
materialet. 

5.2.3 S’ene med hospicefilosofi og palliative omsorg som utgagnspunkt

Slik hospicefilosofi og palliativ omsorg kan forstås som en del av en kulturell kontekst,  slik 
speiler kanskje Ternestedts omsorgsmodell trekk i samfunnsutviklingen. 
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Hennes siktemål, slik offentlige dokumenter også legger føringer for, er å integrere sin 
omsorgsfilosofi innenfor den offentlige helsetjenesten. Også hun fraviker Saunders prinsipp 
om egne hospice. Slik jeg leser henne, er hun likevel opptatt av å utvikle hospice eller 
palliative enheter, men ser det som en del av det offentliges ansvar. 
Cecily Saunders brukte pasientfortellinger eller case for å søke kunnskap om døende 
menneskers behov. Ternestedt bruker også pasienteksempler i boken Livet pågår. Ulikheten 
med Saunders er at pasienteksemplene, viser mer av kompleksiteten rundt avslutning på livet. 
Der kommer det tydelig frem at fysiske plager påvirker pasientens livskvaliet. I 
sykepleiedokumentasjonene, som forskergruppen bruker som materiale, er  nedtegninger 
knyttet til symptomlindring fremtredende. Til tross for dette sier hun i innledning av boken at 
denne ikke primært forholder seg til den fysiske dimensjon av omsorgen da det finnes annen 
litteratur som omhandler dette:

Vårt syfte med denna bok är inte at skrive en instruksjonsbok i symptomlindring .Det 
finnes annan litteratur som beskriver detta.
                                                                                                                   (1998.s.17)

Ternestedt kan mene at boken ikke handler om medikamentell behandling av symptomer, men 
at hun anerkjenner hvordan fysiske plager påvirker pasientens livssituasjon. 
Cecily Saunders introduserte begrepet total pain for å understreke hvordan fysiske plager 
påvirket pasientens opplevelse av sin totale situasjon. Ternestedts symptomcontrol handler om 
lindring av fysiske plager. Likevel gir sitatet over en  assosiasjon til at kroppen skilles fra de 
øvrige dimensjonene ved å være menneske. Dette inntrykket forsterker seg når hun anvender 
Weismans analyse som kriterium for hva god omsorg skal romme, fordi han kun fokuserer på 
den psykososiale dimensjon som grunnlag for the psychological autopsy. Selv om Weisman  
understreker den kroppslige dimensjon hos mennesket og kritiserer den naturvitenskaplige 
tradisjon som deler mennesket i kropp og sjel, så handler the psychological autopsy primært
om døende menneskers psykososiale behov.Satt på spissen kan en derfor si at han beveger seg 
mot den motsatte ytterlighet og derved står i fare for å treffes av sin egen kritikk. 
Clark peker på tre betydningsfulle faktorer i Saunders engasjement. Det første dreier seg om 
hennes sterke personlige kall hvor kristendommen ble betydningsfull og sentral. Den kristne 
nestekjærlighetstanken utrykkes ikke eksplisitt hos Ternestedt. Hun bruker begrepet 
medfølelse som ikke direkte knyttes til evangeliet eller noe spesifikt kristent. Slik sett åpner 
hun opp for at åndelige/ eksistensielle behov kan sees i videre kontekst, som behov for å finne 
mening og komme til forsoning med sin skjebne.
Cecily Saunders fokus på tverrfaglighet gjenfinnes også hos Ternestedt. I Livet pågår skriver 
hun om forskergruppens tverrfaglighet og betydningen av at ulike profesjoner må samarbeide. 
Hun skriver at hensikten med boken er å bidra til økt profesjonell kunnskap, refleksjon og 
engasjement hos de profesjoner  som har omsorg for alvorlig syke og døende mennesker.
St.Christoffer hospice ble Cecily Saunders livsprosjekt med sterk støtte fra den engelske 
middelklasse. Ternestedt befinner seg i en annen virkelighet. Hun arbeider innenfor offentlig 
virksomhet og ønsker å integrere sin forskning og kunnskap inn i den offentlige 
helsetjenesten.
Ternestedt stiller spørsmål ved om bruken av begrep som palliativ omsorg gjenspeiler den 
frykten vi har for å håndtere døden, fordi dette ordet ikke hører til dagligspråket og ofte ikke 
forstås av mennesker utenfor fagmiljøet. Clark viser også til at den latinske betydningen av 
begrepet kan forstås som å skjule eller dekke noe. Ternestedt ønsker åpenhet og mener vi bør 
bruke utrykk som vård i livets sluttskjede og vård av døende. Når hun bruker betegnelsen 
døende, kan det forstås som en kategorisering av  alvorlig syke og døende mennesker i en 
ensartet gruppe med like behov. Selv om det er noen grunnleggende behovslikheter, viser det 
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seg likevel at mennesker i livets sluttfase har ulike behov og oppfatninger om hva som er det 
beste for dem.
Om en sammenligner S’ene og WHO’s definisjon av palliativ omsorg er mye gjenkjennelig. 
Ivaretakelse av livet og betraktning av døden som en naturlig prosess reflekterer det 
Ternestedt skriver om surrender, hvor målet er at pasienten skal kunne forholde seg til sin 
sykdom og forstående død.
Verken fremskynde eller utsette døden berører spørsmål knyttet til eutanasiproblematikken. 
Dette berøres ikke hos Ternestedt. Derimot er hun opptatt av god symptomlindring, selv om 
hun primært fokuserer på psykososiale og åndelige/eksistensielle behov. Dette fokuset vises i 
Ternestedts engasjement for å ivareta pasientens selvbilde (self – image og synthesis) og i 
pasientens behov for medbestemmelse  (self – determination). Vektlegging av familien er 
også sammenfallende  (social relations)
Den kristne nestekjærlighetstanken synes å være nedtonet både i WHO’s definisjonen og i 
S’ene. Det kan peke i retning av at Ternestedt posisjonerer seg mer innenfor en sekulær 
moderne tenkning.

5.2.4 Hvem vet best?

Denne del av kapitelet retter seg mot i hvilken grad S’ene kan representere noen form for 
disiplinering eller sosial kontroll?
Hensikten med Ternestedt forskning er å øke refleksjonsnivået og utvikle kunnskaper hos 
profesjonelle omsorgsytere. Av de seks S’ene knytter fem av dem seg til psykososiale og 
eksistensielle forhold. Hun plasserer dermed disse inn i en profesjonell kontekst.
S’ene anvender hun for å kunne utvikle A Nursing Modell of Care. Selv om hun skriver at en 
må være varsom med sette bestemte kriterier for hva som kan være en god død, foreslår hun 
likevel at S’ene kan brukes som en sjekkliste for å imøtekomme pasientens behov. Når hun 
anvender en slik bestemt modell for å måle kvaliteten på omsorgen, peker det i retning av at 
hun har bestemte meninger for hvordan sykepleieren skal nærme seg pasienten. S’ene blir en 
norm sykepleieren bør leve opp til og pasienten passe inn i. Hvordan påvirker dette 
sykepleieren i hennes daglige arbeide? Ved å bruke en sjekkliste stiller hun  bestemte 
spørsmål, som sykepleieren skal forholde seg til. Det innbærer at hun kan komme til å 
intervenere på områder som for pasienten er private og som han ikke ønsker å samtale med 
profesjonelle om. Pasienten kan reagere med tilbaketrekning og sykepleieren kan føle seg 
frustrert og mislykket fordi hun ikke makter å oppfylle de faglige krav som stilles til henne. 
Konsekvensene av dette kan være at hun også blir redd for å nærme seg pasienten. 
Weismans analyse kan oppfattes som faglig overlegenhet – en modell utarbeidet av en 
psykiater med et spesialfelt innenfor psykiske lidelser. Å ha en slik modell som forbilde kan 
gi et inntrykk av at normale reaksjoner på lidelse og nær forestående død, er noe som skal 
behandles og taes hånd om av profesjonelle. Med Lupton (s.19) gir derfor Weismans analyse 
og S’ene et inntrykk av at private og normale reaksjoner skal være gjenstand for psykiaterens 
og den spesialtrenede sykepleierens blikk. Dette gir et inntrykk av at alvorlig syke og døende 
mennesker trenger eksperter for å få dekket behov utover de rent medikamentelle og 
medisinske. Likevel er ikke Ternestedt entydig, fordi hun er åpen og bevisst på at mennesker 
dør på ulikt sett og har ulike behov. Hun skriver: Bara den døende själv vet vad som är en god 
död  för honnom eller henne (1998.s.27).
Samtidig sier hun at det for døende kan være vanskelig å vite hvordan de vil ha den siste tiden 
sammen med sine nærmeste og at omsorgspersonellet derfor må gi tid og legge til rette for en 
atmosfære som frigjør den enkelte pasientens egne krefter og vilje:

Många av dem vi møter har aldrig varit i den situationen tidigare och behøvöer
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därför vägledning – vägledning för at kunna gjöra sina egna val in i det
                                                                                                                              (1998.s.25).

Det er tydelig at det ligger mye omtanke og omsorg hos Ternestedt , men det gir også 
inntrykk av at hun eller pleiepersonalet er eksperter som kan gi veiledning til pasienter som 
ikke vet. Målet er tydeligvis også at pasienter må finne ut av hva de ønsker slik at de kan få 
gjøre sine valg. Her viser hun at hun vektlegger pasientens selvbestemmelse og hvordan 
personalet må hjelpe pasienten til å fremme denne. Pasientens autonomi og selvbestemmelse 
er slik sett idealer som må ivaretaes. Dette er uten tvil betydningsfullt og i tråd med anerkjente 
verdier for respekt og menneskeverd. Samtidig kan en stille spørsmålstegn ved hvorvidt  dette 
idealet alltid ivaretar alvorlig syke og døende  pasienter på beste måte og om det er en 
romantisering av livets siste fase. Mennesker som skal dø blir hjelpeløse og avhengige av 
andre. Kroppslige plager og reduksjon i  kognitive evner svekker pasienten. Dette gjør det 
vanskelig for mange å kunne delta i planleggingen av omsorgen og å treffe beslutninger. Ved 
å idealisere selvstendighet og autonomi kan en komme til å oppfatte pasienter som ikke er i 
stand til dette som vanskelige, slik at en forholder seg mindre til dem og at de derfor kan bli 
ensomme.

Ternestedt viser til Feigenberg (s.57) som advarer mot at den gode død blir en norm en skal 
nå opp til. Ved å utarbeide en modell for sykepleien hvor den gode død synes å være 
målsettingen, står hun i fare for å gjøre nettopp dette. Spesielt kritisk blir en når hun anvender 
begreper som sjekkliste og Weismans analyse som basis for denne modellen. Det blir som 
Helle Ploug Hansen skriver (s.20), en teoretisk modell som blir utgangspunkt for omsorgen og 
at denne ofte ikke gjenfinnes i den sammensatte og kompliserte hverdagen hvor sykepleieren 
møter pasienten. En objektiv og entydig tilnærming kan ikke ivareta mangetydigheten og 
kompleksiteten i omsorgsbildet. Den åpner heller ikke opp for det felles menneskelige i møtet 
mellom sykepleier og pasient. Ploug Hansen skriver at handlingene må komme som resultat 
av hva som er tilstede i øyeblikket og dette er komplekst og vanskelig å beskrive i teoretiske 
modeller. S’ene beskriver viktige og betydningsfulle behov, men baserer seg kanskje på 
hvordan friske mennesker ønsker at avslutningen på livet skal være. Ternestedts 
forskningsprosjekt med utarbeiding av S’ene forholdt seg til dokumentasjon fra personalet og 
konsensus i den tverrfaglige gruppen. Det er derfor usikkert i hvilken grad den modellen som 
er utarbeidet er representativ for hva pasientene ønsker. Selv om forskning og dokumentasjon 
viser at det er viktig for alvorlig syke mennesker å bli møtt som en person og  få anledning til 
å samtale om det som opptar en, er det ikke uten videre sikkert at dette bør skje med 
utgangspunkt i ferdige forestillinger fra de profesjonelles side.  
Med basis i en fenomenologisk tilnærming til pasienten, er det kanskje heller ikke mulig å 
utarbeide en modell for hvordan en skal ivareta psykososiale og eksistensielle behov hos 
mennesker i livets sluttfase. Tilnærmingen til pasienten innenfor disse dimensjonene bør  
springe ut av det felles menneskelige som oppstår i situasjonene og således være 
utslagsgivende for samhandlingen mellom sykepleier og pasient
Hospicefilosofien kritiseres for å iscenesette den gode og riktige død (Thoresen2001). Denne 
kritikken berører også Ternestedts tanker om an aproppriate død, fordi den legger føringer for 
hva som skal oppfattes som en god død.

Clark har kritisert hospicefilosofiens ensidige fokus på den kristne nestekjærligheten som 
nødvendig for å opptre etisk og vise god omsorg.Ternestedts tekster bærer ikke preg av noen 
kristen kallstanke. Hun erkjenner pasientens eksistensielle behov, men knytter ikke dette 
spesifikt til religion. Slik sett representerer hun et synspunkt hvor evne til å føle 
medmenneskelighet er noe allmennmenneskelig, som ikke nødvendigvis springer ut av en 
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kristen etikk. Hun synes å være i tråd med det Kari Gran Bø skriver om at eksistensielle 
behov ikke nødvendigvis bør knyttes til kristendom eller religion (s.20, 21). Dette uttrykkes 
også hos Walter (s.21) når han skriver at eksistensielle behov kan forstås med en søken etter 
mening og sammenheng, uten nødvendigvis å forbinde dette strengt med religiøse behov. 
Walters perspektiv samsvarer mye med det Ternestedt knytter til synthesis og surrender. Slik 
sett åpner hun opp for toleranse og mangfold i forhold til hva som kan oppfattes som 
åndelige/ eksistensielle spørsmål.
Når jeg tidligere har redegjort for begrepene caring for og caring about (s.22) viser jeg til at 
de kan speile to ulike fokus innenfor omsorgsbildet. Ternestedts synspunkter synes å romme 
dem begge. Hun er opptatt av både en praktisk og oppgaveorientert omsorg i form av 
symptomkontroll og dokumentasjon av sykepleietiltak. Caring for representerer en tro på 
medisinsk ekspertise. S’ene kan i sies å utgjøre en form for dette. Samtidig viser S’ene også 
til et strekt fokus på psykososiale forhold som inkluderer det følelsemessige og private. I følge 
Bradshaw (s.20,21) er det ikke mulig at et profesjonelt ekspertvelde kan imøtekomme 
pasienten når det gjelder behov for å skape meningsfulle relasjoner mellom pasienter og 
sykepleiere.Ternestedt synes å ha en annen oppfatning av dette. Selv om hun introduserer en 
modell for sykepleie er Ternestedt likevel opptatt av en individuell tilnærming til pasienten 
når hun hevder at bare pasienten selv vet hva som er en god død for ham eller henne. Jeg 
oppfatter henne slik at spesialutdannet personell, med en sykepleiemodell som redskap, bør 
være i stand til å skape en meningsfull relasjon mellom sykepleieren og pasienten. 

Ternestedt understreker betydningen av å ikke krenke pasientens integritet:

Hur omgivningen,varav personalen är en viktig del,möter en persons hjälpbehov kan 
bli direkt avgörande för om eller hur patienten uppfattar den kränkning, som det för 
många innebär at inte lengre kunna kontrollera sin urin eller avföring. Omgivningens 
förhållningssätt och vilja att försöka förstå vad varje upplevd förlust representerar för 
den enskilda patienten är här av mycket stor betydelse. En metafor som ofte används 
för att belysa den ojämlikhet, som finns i ett förhållande motsvarande det mellan en 
vårdare och en patient är användbar även här. Den danske teologen och filosofen 
K.E.Løgstrup talar om att ha någon annans liv i sin hand och den makt som detta 
innebär 

                                                                                                              (1998.s.23).

Hun viser med dette sitatet hvilket ansvar omgivelsene (les sykepleieren) har for at pasienten 
skal føle seg respektert og ivaretatt. Dette utdyper hun under den S som referer til self - image.
Her har hun formulert spørsmål som sykepleieren kan anvende som sjekkpunkter. 
Spørsmålene krever at sykepleieren vet hvem pasienten er. Ternestedt mener at å lytte til 
pasientens livsfortelling hjelper sykepleieren til å finne ut hvem han/hun er. Hun skriver lite 
om hva sykepleieren skal gjøre i forhold til pasienter som ikke ønsker å fortelle fra sitt liv. 
Hun oppfordrer videre til å finne ut av hvordan pasienten opplever sin situasjon. Det 
forutsetter at pasienten er i en fase hvor han kan forholde seg til dette. Ikke alle pasienter 
kommer dit. Hun stiller også spørsmål hvor sykepleieren skal få svar på om pasienten føler at 
selvbilde har forandret seg. En sjekkliste som veiledning kan resultere i at pasienten utsettes 
for nærgående spørsmål uten at hun/ han ønsker dette. Bruk av sjekkliste befester en 
objektivering fordi den ikke tar utgagnspunkt i det felles menneskelige som oppstår i 
situasjonen, som kan være en følelse av fellesskap og nærvær, men også fravær av dette.

Kan Ternestedts S’er forstås som en avspeiling av moderne vestlige idealer? Hun bruker 
utrykket symptomkontroll og ikke lindring. Dette kan gi forestillinger om at fysiske plager 
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alltid kan kontrolleres. Min erfaring fra praksis viser at mange pasienter ikke oppnår full 
kontroll over fysiske plager. For mange pasienter ser det ut til at livets siste dager dessverre 
innebærer store fysiske plager. Dette bekreftes også i pasienteksemplene i boken Livet pågår.
Utrykk som self - determination synes å utelukke at kroppslige plager kan medføre at 
pasienter ikke kan delta i planlegging og beslutninger av omsorgen. Vektlegging av 
selvbestemmelse og autonomi opphøyes og kan derfor eksponere avhengige og kognitivt 
reduserte pasienter til noe mindreverdig. Dette kan også påvirke sykepleierens holdninger til 
pasienten slik at det kan bli vanskelig å bekrefte pasienten som verdifull. Å bidra til å bevare 
og støtte pasientens selvbilde eller self - image kan derfor bli vanskelig. Å skatte self -
determination  som et ideal kan slik sett virke motsetningsfullt  i forhold til å bevare 
pasientens self – image.
De spørsmålene hun stiller knyttet til synthesis eller sammenheng baserer seg også på at 
pasientens intellekt ikke er svekket og at hun/ han har et avklaret forhold til sin situasjon:

How does the patient look at death and the meaning of life?

Is there a need for conflict – resolution?

Does the patient need help with existential questions?
                                                                                                    (2002.s.156).

Spørsmålene kan gi inntrykk av at det fines sikre svar og løsninger på disse spørsmålene. Sett 
med Jüngel (s.43) handler dette om døden som livets hemmelighet og vanskelighetene med å 
finne ord eller et språk som kan romme dette. 
Ternstedt er ikke entydig til dette. Hun skriver i tilknytning til synthesis eller summing up at 
dette kan foregå på ulike måter og også  uten bruk av ord: …..it should be pointed out that this 
summing – up can occur in different ways and even without words (2002.s.159).
Hun utdyper ikke hvordan dette kan komme til utrykk, men at utgagnspunktet for omsorgen er 
pasientens ønsker og behov og at dette skal sikre pasienten fra invadering på spørsmål som 
han/ hun anser som private. På denne måten viser hun at hun er klar over at disse spørsmål er 
kompliserte og at de kan utsette pasienten for krenkelser. 
Ternstedt støtter sine utlegninger om dette på Loma Feigenberg og Ulla Qvarnström. Begge 
har, i følge Ternestedt, betydd mye for utviklingen av omsorgen til døende i Sverige. De skrev 
begge på 70 tallet sine doktoravhandlinger om døende menneskers opplevelse av sin 
situasjon. Begge peker på menneskets behov for å nå frem til en sammenheng, selv om de 
ikke bruker eksakt det uttrykket. Ternstedt gjengir Qvarnstrøm på følgende sett: Qvarnstrøm 
betecknar  känslan av integritet som människans samlade visshet om livets mening
(1998.s.26). Ternestedt forklarer dette med at pasienten kan se tilbake på sitt liv og akseptere 
det slik det ble. Hun viser videre til hvordan følelser på slutten av livet veksler mellom håp og 
fortvilelse. Derfor kan det kanskje ikke forventes at alvorlig syke og døende mennesker fullt 
ut kommer til en akseptasjon av at livet ble som det ble. Dette vil sannsynelig være svært 
individuelt avhengig av hvordan livet har artet seg. Kanskje kan man ikke komme til 
forsoning med sitt liv? Dette må også omsorgspersonell for alvorlig syke og døende ta 
innover seg. 
Synthesis kan gi inntrykk av å bære i seg forestillinger om det selvtilstrekkelige mennesket 
som kan og skal ordne opp alt i sitt liv – på slutten av livet.
For Ternestedt synes det også som målsettingen er at pasienten skal komme til aksept med at 
døden er nær forestående eller overgi seg – surrender. I denne sammenheng skriver hun som 
tidligere nevnt lite om religiøse behov. Det kan oppfattes som om hun er farget av en sekulær 
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livsanskuelse hvor mennesket er selvstendig og selvtilstrekkelig uten behov for å bli båret av 
noe guddommelig.
Også i forhold til pasientens sosiale nettverk viser hun en moderne tilnærming idet hun ikke 
eksplisitt anser kun familie som betydningsfulle nære. Dette står også i kontrast til 
hospicefilosofiens tradisjonelle familiefokus.  
Av det jeg har skrevet over kan jeg gi inntrykk av at S’ene favner viktige spørsmål i livet 
sluttfase. Hensikten med mine påpekninger er å vise at de kanskje representerer en 
begrensning, i den forstand at de ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for livets mangfoldighet og 
kompleksitet – at de blir en moderne norm som pasienten skal passe inn i. Med Foucault  kan 
dette sees som en kategorisering, hvor bestemte behov og en bestemt adferd defineres og 
bringes under disiplinert kontroll. 

5.2.5 Kroppens meningsbærende betydning

Saunders begrep total pain illustrerer kroppens betydning som meningsbærer for psykososiale 
og eksistensielle dimensjoner ved mennesket. I Ternestedts S’er ivaretaes også kroppen, om 
enn i begrenset omfang:

There is a long tradition in documentation of patients’ symptom, nursing care needs 
and treatment results. Therefore the key word Symptom control was not elaborated in 
detail in this study
                                                                                                      (2000. s.338).

I boken Livet pågår utelates en utdyping av symptomkontroll. Hun sier likevel at betydningen 
av god symptomlindring ikke må undervurderes og at denne er av uvurderlig betydning for at 
pasienten skal kunne håndtere psykologiske og relasjonelle aspekter i livets sluttfase. Dette 
kan forstås som en dualistisk tilnærming til pasienten, hvor først de kroppslige plager skal 
kontrolleres for så deretter å fokusere på psykososiale og eksistensielle aspekter. Blir da 
kroppen en annen måte å være tilstede i verden på, atskilt fra intellektet? Med Merleau Ponty 
(s.23) blir ikke kroppen både et subjekt og et objekt som lever i en sameksistens. Ternestedt 
kan her gi et inntrykk av at når fysiske plager er konrollert så blir kroppen uvesentlig. Det 
utelater kroppen som subjekt hvor følelser og tanker ikke er noe kroppslig, men noe flyktig 
som eksisterer, atskilt fra kroppen og uviktig for pasientens forståelse av seg selv.
Om en studerer de spørsmålene hun anbefaler sykepleieren å søke svar på under 
symptomcontrol, berører hun ikke hvordan pasienten opplever kroppslig lidelse. Hun knytter 
spørsmålene an til hvilke plager pasienten har og i hvilken grad den medisinske behandlingen 
kontrollerer disse:

What kind of symptoms does the patient have?
How can the patients’ symptoms be controlled?
How effective is the treatment?

                                                                                  (2002.s.156).

Sykdom angriper kroppen og gjør at de fleste alvorlige syke og døende mennesker i løpet av 
sykdomsperioden i økende grad blir avhengige av pleiepersonalet. For mange pasienter er det 
forbundet med skamfølelse å ikke lenger kunne ivareta sin private personlige hygiene, miste 
kontroll over urin og avføring og kanskje også måtte mates av andre. Det betyr at kroppen må 
oppfattes som meningsbærende for pasientens totale situasjon.Mange pasienter har 
skyldfølelse knyttet til sykdom fordi denne kan oppfattes som selvforskyldt på grunn av 
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livsstil. Dette gjelder ikke minst AIDS pasienter. Kroppen blir, med Foucault (s.23) et speil på 
hvordan livet har utviklet seg. 
I begrepet self- image forholder Ternestedt seg til hvordan kroppslige endringer kan påvirke 
selvbildet. Hun synes å forutsette at pasienten med sitt intellekt og språk skal berøre hvordan 
hvordan kroppslige endringerpåvirker deres selvbilde. Noen pasienter kan kanskje det, men 
for andre vil dette være vanskelig og kanskje også fortrengte følelser. Andre igjen vil kanskje 
på grunn av kognitiv svikt ikke være i stand til det.
Å utelate kroppen som utrykk for slike følelser kan frata pasienten nødvendig omsorg. 
Sykepleieren bør gjennom sanselig nærvær, uten nødvendigvis ord eller språk, sanse hva  
avhengighet og blottelse av private kroppslige områder kan innbærere for pasienten. 
Nå er ikke Ternestedt entydig i forhold til dette fordi hun både under self - determination og 
self -image beskriver kroppen som et viktig utrykk for hvordan pasienten opplever sin 
situasjon. Det problematiske med dette synes å være at målsettingen bør være høyeste grad av 
selvbestemmelse og at både pleiere og pasienten knytter grad av selvbilde til kroppslig 
uavhengighet. Slik sett reflekteres på en måte det moderne selvtilstrekkelige menneske. Det 
kan da for sykepleieren bli vanskelig å bidra til opprettholdelse av pasientens 
selvbestemmelse og selvbilde. Både sykepleieren og pasienten opplever hvordan pasientens 
kroppslige funksjoner svikter. Målsettingen burde kanskje derfor heller være at avhengighet 
og hjelpløshet er naturlig og ikke noe som må bekjempes. Ordet pasient betyr å være syk og 
avhengig av andre. Det kan synes som om Ternestedts idealer er det friske mennesket. 

Saunders total pain kan også oppfattes som en legitimering av intervenering på andre enn 
kroppslige behov hos pasienten, fordi ordet total knytter an til behov utover det rent 
kroppslige. I et slikt perspektiv kan Ternestedt forstås som en beskytter mot invadering. Ved å 
holde kroppslige behov mer atskilt fra øvrige behov hos pasienten, anerkjenner hun at ikke 
alle pasienter ønsker eller har behov for omsorg når det gjelder psykososiale og eksistensielle 
spørsmål. 
Ternestedt skriver om opplevelser knyttet til tap av kroppsfunksjoner. Når hun anvender 
idealer som selvbestemmelse og uavhengighet som kvalitetskriter på an aproppriate death
kan kvaliteten på omsorgen forringes. Hun treffes av det Lawton skriver om the unbounded 
body (s.24,25), hvor kroppslige endringer forbindes med uverdighet og slik sett kan føre til 
mental isolasjon. Lawson mener hospice speiler den kultur det er en del av og at dette 
påvirker både pasienter og personalet på hospice. Ternestedts fous på kontoll, uavhengighet 
og selvstendighet speiler viser at ternestedt er påvireket av vestlige moderne forestillinger.

På bakgrunn av det jeg har skrevet om kroppen, kan S’ene bidra til et skille mellom kropp og 
sjel, samtidig som de også anerkjenner opplevelser knyttet til kroppen.

5.2.6 Sjekklister som veiledning for samtale ved livets slutt?

Ternestedt er opptatt av åpenhet rundt spørsmål i livets sluttfase. Derfor stiller hun som nevnt 
spørsmål ved begrepet palliativ omsorg, fordi dette ikke hører med til dagligtale og derfor 
heller ikke kan forstås av andre enn fagpersoner. I lys av dette kan derfor alvorlig sykdom og 
død fortsette å bli et tabubelagt område.
Innholdet i Ternestedts omsorgsfilosofi viser likevel ikke entydig åpenhet rundt alvorlig 
sykdom og død. Tekstene reflekterer både den greske og latinske betydningen av ordet 
palliativ (s.26). Den greske betydningen ivaretar åpenhet og beskyttelse. Ternestedts idealer 
som selvstendighet og uavhengighet kan resultere i det motsatte. Pasienter som ikke kan 
etterleve dette, kan komme til å føle skam over sin hjelpeløshet. Da vil sykdom og 
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avhengighet kunne bli noe pasienten ønsker å skjule slik det latinske verbet palliare betyr 
cloack eller shield. 
Hun er opptatt av kontroll av kroppslige plager. Dette kan gi negative assosiasjoner til 
kroppslige uskjønne symptomer som ikke kan kontrolleres og som derfor må skjules.
Den greske betyningen av ordet pelte forbindes med skjold, beskyttelse, kunnskap og 
dyktighet. Hun skriver også at hensikten med hennes tekster er å bevisstgjøre og dyktiggjøre 
omsorgsgiverne. Likevel bidrar hennes omsorgsmodell også til noe distansert og teoretisk, 
slik begrepet cloack  representerer.
Slik jeg oppfatter Ternestedt representerer begrepene synthesis og surrender et ønske om å 
sette ord på lidelsen og kanskje også en forestillingen om at dette alltid er mulig. 
Bruken av metaforer i poesi og annen kunst viser at det kanskje ikke er mulig å finne ord som 
kan romme disse eksistensielle følelsene, slik Froggatt viser til (s.26,27). Hennes studie viser 
at sykepleiere på hospice bruker metaforer for å skjule vanskelige følelser og at disse er 
betydningsfulle fordi de fører til en kreativitet i språket. Jeg synes Ternestedt mangler dette 
perspektivet når hun setter opp ferdigstilte spørsmål eller en sjekkliste for sin modell. 
Froggatt viser til to rot – metaforer som åpenbarte seg i studien av sykepleierens språk: 
Kroppen som en konteiner og følelser som energi. Hun mener disse metaforene speiler et 
verdisyn svarende til en mekanistisk verdensanskuelse som reflekterer et dualistisk skille 
mellom kropp og sjel.  Denne dualismen avspeiler også holdninger og verdier som løfter frem 
fornuften og hvor følelser blir noe underordnet. Jeg har vist til at dualisme også er 
gjenkjennelig hos Ternestedt når hun gjennom sine S’er delvis atskiller kroppslige plager fra 
eksistensielle behov. Kroppen blir da som Froggatt skriver en konteiner og følelser som noe 
som flyter ut av kroppen, noe farlig som vi må skjule. Nå kan ikke Ternestedts taes til inntekt 
for at hun vil skjule følelser, når hun er spesifikt opptatt av psykososiale og eksistensielle 
behov. Men hun kan gjennom sin vektlegging av selvstendighet og uavhengighet oppfattes 
som om følelser bør kontrolleres. Den som er selvstendig og uavhengig vil ofte også ha 
kontroll over følelseslivet. Å bli eksistensielt truet medfører for mange kaos, krise og 
manglende kontroll. Følelsene vil flyte ut av konteineren.  Derfor oppfatter jeg Ternestedt, i 
denne sammenheng, noe motsetningsfylt. Hun ønsker åpenhet, men i kontrollerte former. 
Dette behøver ikke nødvendigvis være negativt, fordi kontroll kan bidra til å skape balanse. 

Inndeling i S’er som representerer ulike behov kan også sies å representere en form for 
inndeling av mennesket i ulike dimensjoner, mens virkeligheten viser at disse er gjensidig 
avhengige av hverandre og påvirker hverandre, slik også inndeling i fysiske, psykiske, sosiale 
og åndelige behov – helhetlig menneskesyn på mange måter kan synes kunstig og bidra til det 
motsatte, at en forholder seg til behovene enkeltvis. Å utforme en modell som spesifikt 
forholder seg til Weismans psykososiale inndeling, kan sies å representere nettopp dette.

Når Ternestedt ikke drøfter hvor vanskelig det kan være å finne ord som rommer den lidelse 
pasienten kan føle, så gir det assosiasjoner til at hun kan ha en mer rasjonell tilnærming til 
dette. Smerter, usikkerhet, engstelse og hjelpeløshet kan i et slikt perspektiv forbindes med 
fare og svakhet. 
Mitt inntrykk er likevel at Ternestedt oppfatter følelser som essensielle og betydningsfulle, 
slik Froggatt beskriver følelser som noe positivt, dypt plassert inne i kroppen (konteineren).
Ternestedt kan derfor også oppfattes som om hun både anerkjenner fornuft og følelser som 
betydningsfulle og viktige. Dette samsvarer med det Froggatt skriver om at diskrepansen  
(følelser som styres av fornuften og følelser som essensielle og betydningsfulle) begge er 
tilstede i det virkelige liv. I begge tilfellene oppfattes følelsene som farlige, noe som bør 
kontrolleres, slik en kan få inntrykk av også hos Ternestedt. Jeg skrev over at kontroll ikke 
nødvendigvis bør være negativet, men det kan føre til at sykepleieren distanserer seg fra 
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pasienter hvor følelser er ukontrollerte. I en slik sammenheng vil kontroll kunne resultere i 
taushet og manglende tillit fra pasientens side.

5.2.7 Oppsummering

Ternestedts perspektiver på hospicefilosofi og palliativ omsorg baserer seg på hennes 
utvikling av en sykepleiemodell med utgagnspunkt i Weismans psychological autopsy eller 
Weismans analyse. Med basis i denne har hun videreutviklet en sjekkliste eller 
kvalitetskriterier som skal bidra til at pasienten kan oppnå an appropriate death eller det som 
beskrives som en god død. En slik død sidestiller hun med den dødsprosess og død vi selv 
ville  velge, om vi hadde muligheter for det.
Bakgrunnen for å anvende Weismans analyse har sammenheng med hans søken etter hvordan 
pasienter opplever sin situasjon når døden er nær forestående. For å finne ut av dette forholder 
Weisman seg til hvilke psykososiale behov som melder seg hos alvorlig syke og døende 
mennesker. Dette gjør han gjennom direkte intervjuer med pasienter. 
Ternestedt henter sin informasjon og kunnskap fra sykepleiedokumentasjon og intervjuer med 
sykepleiere og annet personale som arbeider innenfor omsorgen til alvorlig syke og døende og 
ikke gjennom intervjuer med pasienter.
Hennes modell operasjonaliseres gjennom anvendelsen av seks S’er. Disse S’ene utformes 
som spørsmål eller sjekkpunkter sykepleiere bør stille seg, for å bevisstgjøre sin omsorgsrolle 
og sikre pasienten best mulig pleie og omsorg i livets sluttfase.
S’ene knytter seg primært til psykososiale dimensjoner eller behov hos mennesket. Hun 
underkjenner ikke biologiske eller fysiske behov, men disse omtales i begrenset omfang.
Gjennom seks spørsmål utformet av Weismann utvikler Ternestedt sine S’er. Benevnelsen på 
S’ene: symptom control, self – determination, social relations, self – image, synthesis og 
surrender speiler moderne verdier hun legger til grunn for å kunne oppnå an appropriate 
death.
Ternestedt posisjonerer seg innenfor en omsorgsfilosofi med fundament i en teoretisk metode 
utarbeidet av en psykiater som er utdannet innenfor en naturvitenskaplig tradisjon. Weismans 
tilnærming til pasienten, gjennom intervjuer, plasserer pasienten i en objektsituasjon. 
Pasienten kan i en slik sammenheng bli et redskap eller et middel for å søke ny kunnskap, 
fremfor et mål i seg selv. Omsorgsperspektivet vil kunne reduseres til fordel for erkjennelse. 
Ved å utarbeide ferdigstilte spørsmål styres pasientens svar i en bestemt retning, som ikke 
nødvendigvis bør være forenlig med hans/hennes behov.
Denne søken etter viten strider mot fenomenologiske prinsipper, som forholder seg til at en 
ikke ukritisk skal anvende vitenskaplige teorier. Følelser som oppstår i relasjonen vil i en slik 
sammenheng kunne få underordnet betydning.
S’ene bærer i seg bestemte føringer for hva som skal være en god død. Sjekklisten vil da bli et 
instrument som skal bringe pasienten dit.

Via S’ene betoner Ternestedt betydningen av selvbestemmelse og uavhengighet. Dette knytter 
hun i mindre grad til hva som skjer med kroppen hos alvorlig syke og døende. Hun befester 
slik sett forestillinger rundt det som oppfattes som selvets død i middelalderen, hvor kroppen 
ble oppfattet som uvesentlig.
Gjennom begrepene synthesis og surrender skal pasienten skal få hjelp til å oppleve mening 
og sammenheng for slik å kunne komme til aksept med at døden er nær forestående. Slike 
idealer reflekterer historiske perioder hvor døden omtales som en temmet død.
Den religiøse dimensjon utdypes ikke hos Ternestedt, men forestillinger om selvstendighet og 
selvtilstrekkelighet slik dette også kommer til utrykk i selvets død.
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Slik hospicefilosofi og palliativ omsorg speiler trekk i samfunnsutviklingen, speiler 
Ternestedts videreutvikling av Weismans analyse trekk ved det moderne, hvor individets 
selvbestemmelse og uavhengighet oppfattes som viktige størrelser.
I motsetning til Saunders, søker Ternestedt å ivareta omsorgen for alvorlig syke og døende 
innenfor en offentlig helsetjeneste. Hennes forskningsprosjekt foregår også i denne 
konteksten. Pasientfortellingene hun referer til viser et komplekst og sammensatt bilde hvor 
fysiske plager er fremtredende. Likevel forholder hun seg i mindre grad til fysiske plager, 
men knytter sitt omsorgsaspekt til psykososiale behov med utgangspunkt i en pshycological 
autopsy. Slik sett kan det gi et inntrykk av at hun skiller mellom kropp og sjel når hun søker å 
imøtekomme pasientens behov.
Den kristne nestekjærlighetstanken utrykkes ikke ekssplisitt i Ternestedt tekster. Her fraviker 
hun et grunnleggende fundament innenfor hospicefilisofien. S’ene samsvarer bortsett fra dette 
likevel mye med den helhetstenkning som utrykkes gjennom begrepet total pain, til tross for 
at den fysiske dimensjon er nedtonet. Om en ser S’ene i lys av WHOs definisjon av palliativ 
omsorg så ser en at mye er felles og gjenkjennelig hos Ternestedt.

I et disiplineringsperspektiv kan S’ene oppfattes som bestemte føringer eller en norm for hva 
som skal være en god død. Det legges føringer for hvordan sykepleiere skal forholde seg til 
områder i livet som for mange kan oppfattes som private og utenfor profesjonell omsorg.  
Dette er ikke entydig hos henne, fordi hun også fremhever betydningen av at bare den døende 
selv vet hva som er en god død for han eller henne. Slik gir hun også inntrykk av å være 
bevisst på å trå varsomt i forhold til hvordan pleiepersonalet bør nærme seg pasienten.
Selvbestemmelse og selvstendighet er fremtredende idealer og troen på at profesjonelle kan 
hjelpe pasienten til dette, like inn til slutten på livet, holdes frem.
Ternestedts modell kan vanskeliggjøre en tilnærming fundert på hva som skjer i situasjonen, 
utgått fra pasientens behov i øyeblikket. Den ivaretar kanskje for dårlig den kompleksiteten 
og de sammensatte behov som dominerer omsorgsbildet hos mennesker i livets sluttfase.
Tatt i betraktning av at modellen baserer seg på dokumentasjon fra andre enn pasienten og ut 
fra en sjekkliste, kan det være usikkert om den ivaretar det som virkelig opptar pasienten.

Når Ternestedt ikke forholder seg til en kristen kallstanke, så kan dette forstås som toleranse 
for at åndelige/eksistensielle behov kan sees i en videre sammenheng enn rent religiøse 
behov. En kristen etikk som basis for omsorgsidealet blir derfor hos Ternestedt ingen 
nødvendighet for å skape meningsfulle relasjoner mellom pasient og sykepleier.
Begrepet self - image søker å ivareta pasientens selvbilde og å forhindre handlinger som kan 
krenke pasienten. Ivaretakelse av selvbildet knytter Ternestedt til at sykepleieren må vite 
hvem pasienten er. Dette kan i sin ytterste konsekvens lede til en intervenering som for 
pasienten kan føles krenkende, spesielt når det ligger bestemte føringer for hva sykepleieren 
skal snakke med pasienten om. 
Ternestedts S’er  synes å avspeile verdier forbundet med individets selvtilstrekkelighet knyttet
til medisinsk kontroll, selvbestemmelse og uavhengighet. Slik sett gir omsorgsmodellen 
assosiasjoner til vestlige moderne verdier. I denne sammenheng kan det derfor stilles 
spørsmål ved om hun tenker seg  dødsprosessen og alle de vanskelige spørsmål i forbindelse 
med dette som noe mennesket kan ha herredømme over. Når hun understreker betydningen av 
å komme til aksept med at livet nærmer seg slutten befester hun et slikt inntrykk.
På spørsmål om hennes utlegginger bærer i seg noen form for disiplinering , kan svaret være 
både ja og nei. Ja, fordi hun utformer en bestemt modell som vil kunne styre 
omsorgspersonell, slik at modellen blir målet og ikke den enkelte pasientens behov. 
Nei, fordi hun også understreker betydningen av den enkelte pasientens behov og fordi hun 
også ser faren for krenkelser hvis modellen skal bli en norm som omsorgen skal passe inn i.
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Når hun er bevisst dette , stiller jeg meg spørsmål ved hvorfor hun tar i bruk Weismans 
analyse som basis for sin sykepleiemodell, fremfor å løfte frem mer fenomenologiske 
perspektiver i omsorgen til denne pasientgruppen? At nestekjærlighetens betydning får så 
liten plass i hennes tekster kan gi inntrykk av at hun i første rekke tenker seg sykepleieren 
som en ekspert hvor rasjonalitet og kunnskap står i fokus. 

Når hun i mindre grad forholder seg til kroppslige plager og symptomlindring underkjenner 
hun kroppens meningsbærende betydning. Kroppen blir derved en annen måte å være tilstede 
i verden på, atskilt fra intellektet. Dette kan innebære at sykepleieren overser betydningsfulle 
signaler på hvordan pasienten opplever sin situasjon. I lys av hvordan hun fremhever 
selvbildets betydning, er det tankevekkende at hun ikke i større grad utdyper og reflekterer 
over i hvor sterk grad en syk og hjelpeløs kropp kan påvirke pasientens selvbilde og hvor 
viktig det derfor blir for sykepleieren å tenke kroppens utseende og uttrykk som en viktig 
målbærer for pasienten følelser og opplevelser. 
Fordi hun også fremhever selvbestemmelse som et ideal, synes hun å utelate pasienter med 
kognitiv svikt og liten evne til å målbære sine behov. For dem vil de kroppslige utrykk være 
den eneste måten å signalisere til omgivelsene på. Hvis selvbestemmelse forbindes med 
uavhengighet, vil den kroppslige avhengighet og hjelpeløshet som melder seg i livets sluttfase 
kunne bli vanskelig å forholde seg til både for pasienten og sykepleieren. Idealer som ikke nås 
kan lede til avmaktsfølelse og sykepleieren kan derfor komme til å distansere seg. For 
pasienten vil dette kunne forsterke følelsen av hjelpeløshet og dermed ytterligere redusere 
hans/hennes selvbilde. Fremfor å fokusere så stekt på selvstendighet, burde kanskje 
pasientbegrepet, som betyr syk og hjelpetrengende, løftes mer frem slik at sykdom og 
avhengighet blir naturlig og ikke noe som må bekjempes.
Bruken av kontroll i forbindelse med symptomlindring befester inntrykket av at medisinen 
kan kontrollere kroppslig lidelse. 
Til tross for at Ternestedt avslører dualistiske perspektiver, er dette ikke entydig. Hun gir både 
inntrykk av at kroppen kan oppfattes isolert fra psykologiske og eksistensielle opplevelser, 
samtidig som hun anerkjenner at kropp og sjel ikke er atskilte dimensjoner.

S’ene som modell signaliserer noe teoretisk og distansert, samtidig som innholdet i dem også 
bærer i seg et budskap om omsorg og beskyttelse. Slik sett svarer hennes tekster både til 
latinske og greske avstamninger av begrepet palliativ omsorg. 
Ved å understreke betydningen av livsfortelling og å lytte til pasienten , for å finne ut hvem 
pasienten er, blir det å sette ord på alt som er vanskelig viktig. Det kan gi inntrykk av at dette 
alltid er mulig. Selv om hun nevner at sykepleieren også må sanse ordløse signaler, gir 
modellen mer en oppskrift på hvor viktig det er at pasienten gjennom samtale og 
konfliktløsning kommer til en aksept med sin skjebne. 
Sjekklister som veiledning for hvordan sykepleieren skal samtale med pasienten om 
vanskelige følelser legger premisser i forkant for hva det skal samtales om. Det betyr at 
sykepleieren kan bringe ubluferdige spørsmål på bane. Når hun ikke drøfter den varhet, 
fantasi og beskyttelse som bruk av metaforer kan ha, kan hun taes til inntekt for at vanskelige 
følelser kan favnes av rasjonalitetens språk. Erkjennelsen av metaforer som nødvendige og 
viktige for å sette ord på det som er vanskelig blir således borte.

Ternestedts tekster er mangetydige, blant annet i den forstand at hun synes å vektlegge både 
rasjonalitet og følelser som verdifulle. Dette kan peke mot forestillinger hvor fornuften holdes 
frem som mer verdifull enn  følelser, hvor følelser skjult i kroppen, som en konteiner, blir 
farlige og derfor ikke må slippes frem. Samtidig kan hun også forstås som om hun  
anerkjenner følelser og åpenhet, men i kontrollerte former. Slik sett kan hun gi inntrykk av at 
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det er viktig med balanse. På den måten bidrar hun til at omsorgen ikke utarter seg til føleri, 
hvor sykepleieren kan miste kontrollen over hva som er hennes egne følelser og hva som er 
pasientens behov. 
I et språklig perspektiv kan hun oppfattes som om hun ser både rasjonalitet og følelser som 
betydningsfulle dimensjoner. Likevel står S’ene i fare for å fremholde rasjonalitet, fordi 
pasienten objektiveres til en person som skal bringes, på en bestemt måte, til et bestemt sted. I 
et slikt perspektiv kan det være vanskelig å akseptere at ikke all lidelse kan favnes av språket. 
Det kan gi sykepleieren en følelse av hjelpeløshet. En hjelpeløshet som kan føre til økt lidelse 
for pasienten. 

6.0 Drøfting

Temaet for oppgaven er etisk kvalitet i møtet mellom sykepleieren og den alvorlig syke og 
døende pasienten. Problemstillingen retter seg mot hvordan Aakres og Ternestedts 
omsorgsmodeller ivaretar etisk kvalitet i relasjonen mellom pasienten og sykepleieren? Etisk 
kvalitet knyttes her an til hvordan nestekjærlighet, tillit og håp løftes fram i dette møtet. 
Løgstrup synes å være en autoritet å lene seg på i pleie og omsorgsyrker. Hans filosofi om 
livsytringene som grunnvilkår for vår tilværelse og normenes veiledende funksjon er min 
fortolkningsramme på de perspektiver på palliativ omsorg som utlegges av Aakre og 
Ternestedt. 
Studiet av Løgstrups teori har åpnet opp materialet på en måte som har hjulpet meg til å se 
hva som ligger bak  Aakre og Ternestedts utlegginger. Hans perspektiver har også bidratt til at 
jeg er blitt mer kritisk i forhold til hvordan han siteres og fortolkes innenfor 
omsorgstradisjonen.

Aakre og Ternestedts perspektiver på hospicefilosofi og palliativ omsorg gir inntrykk av at 
målsettingen bør være den gode død. Deres omsorgsmodeller rommer en individuell 
tilnærming til pasienten og tilstreber å imøtekomme pasientens behov på dennes premisser, 
samtidig som de også generaliserer med bestemte oppfatninger av hvilke behov som preger 
livets siste fase. Modellene stiller store krav, både til pasienten og til sykepleiern fordi de 
synes å representere en norm for hva som er en god død og hva som er god sykepleie til 
pasienter i livets siste fase. Dette kan resultere i en manglende aksept for at pasienter kan ha 
ulike behov og at det kanskje ikke alltid er mulig å oppnå en god død. Omsorgen skal gis etter 
en bestemt oppskrift (den gode død) og det blir sykepleierens oppgave å bringe pasienten dit. 
En fastsatt norm kan kamuflere den kompleksitet og det mangfold som utspiller seg i møtet 
mellom sykepleieren og pasienten i det virkelige liv. Den kan derfor oppfattes som teoretisk 
og distansert.
Når livet går mot slutten konfronteres vi med vår kroppslige svakhet. Det er denne som 
påminner oss om vår dødelighet. Vi blir hjelpeløse og avhengige av andre. Denne kroppslige 
dimensjon virker hos Aakre og Ternestedt å være nedtonet. De psykososiale og åndelige/ 
eksistensielle behov i livets sluttfase omtales eksplisitt, som om kroppen, som eksistens, har 
en egen dimensjon, som i begrenset omfang impliserer psykososiale og eksistensielle behov.  
Aakre og Ternestedts tekster bærer i seg moderne ideer hvor fornuft, autonomi og 
uavhengighet løftes frem. Samtidig forholder de seg også til hjelpeløshet, isolasjon og 
avhengighet forbundet med livets avslutning. Innholdet i modellene blir derfor mangetydige 
og motsetningsfylte.
Begge er opptatt av åpenhet omkring døden og gir i sine tekster eksempler på hvordan 
sykepleieren bør forholde seg for at pasienten skal bli i stand til å sette ord på alt det 
vanskelige som er forbundet med det å skulle forlate livet. De synes å legge føringer for en 
dialog med pasienten som direkte berører disse spørsmålene. I kapitel 3.4 refererer jeg til 
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Froggatts artikkel om hvordan sykepleiere på hospice anvender metaforer for å kunne nærme 
seg vanskelige samtaler i livets sluttfase. Aakre og Ternestedt direkte spørsmålsstilling og 
sjekklister blir en motsats til hva Froggart skriver. De kan derfor  gi inntrykk av manglende 
varhet og fantasi i møtet med pasienten.

Løgstrup beskriver vår avhengighet av hverandre slik:

Fra det grundvilkår, vi lever under ,og som det ikke står os at ændre, nemlig at den 
enes liv er forviklet med den andens, får den etiske fordring sit innhold, idet den går  
på at drage omsorg for det af den andens liv, som forviklingen prisgiver en

                                                                                                         (1971.s.207).

Sykepleiere som arbeider innenfor palliativ omsorg forvikles inn i pasientens liv og omvendt. 
Den etiske fordring forklarer Løgstrup som taus og radikal. Det innbærer at det ikke er noen 
kontrakt eller ytre krav i denne fordringen. Den gir seg av seg selv fordi vi er henvist til 
hverandre. I vårt møte med andre, eller i interdependensen, mener Løgstrup det alltid er gitte 
grunnvilkår for vår tilværelse. Han kaller disse livsytringer. Når de realiseres blir fordringen 
overflødig.
Løgsrup knytter ikke bare livsytringene som mulighet, men også deres motsatser: mistillit, 
uoppriktighet, ubarmhjertighet og håpløshet. Likevel beskriver han livsytringene som 
suverene fordi de ikke behøver å begrunnes, men hviler i seg selv.

Dette kapitelet forholder seg til hvordan livsytringene: nestekjærlighet, tillit og håp
anskueliggjøres i materialet. I hvilken grad er det mulig at de kan realiseres?
Jeg drøfter også om omsorgsmodellene kan anvendes som norm for palliativ omsorg.

6.1 Nestekjærlighet som ide for sykepleie?

Barmhjertighet og medfølelse kommer til utrykk i hvordan vi ivaretar vår neste. Både Aakre 
og Ternstedt utlegger nestekjærlighet og medfølelse som sentrale verdier i sine modeller.
Hos Aakre kommer dette kanskje sterkere frem enn hos Ternestedt, i den forstand at hun 
knytter den opp mot morskjærlighet og evangeliet, mens Ternestedt mer forholder seg til 
nestekjærligheten som medfølelse. 
Det kan stilles spørsmål ved hvordan nestekjærlighet skal forstås i sykepleien? Hva er 
distinksjonen mellom den kjærlighet en føler for sine nærmeste og den kjærlighet 
sykepleieren kan føle for sine pasienter? Skal profesjonell sykepleie være fundert på et 
kjærlighetsbegrep?
Løgstrup distingverer mellom det han kaller naturlig kjærlighet og  universell nestekjærlighet.  
Naturlige kjærlighet forklarer han som noe oppstår som følge av emosjonelle bånd, slik vi 
kjenner det i den erotiske kjærligheten eller kjærligheten til våre barn og andre som står oss 
nær. Det betyr at naturlig kjærlighet er biologisk og sosialt betinget. Universell 
nestekjærlighet forklarer han med utgangspunkt i vår gjensidige avhengighet av hverandre. 
Den retter seg derfor mot alle som kommer i vår vei. Likevel har den naturlige kjærligheten 
og nestekjærligheten noe felles. Det er ikke snakk om to slags kjærlighet – som følge av den 
naturlige kjærlighet vet vi hva nestekjærlighet er (Løgstrup.2000 s. 168 – 169).
Aakres henvisning til moderligheten som ide for palliativ omsorg favnes av Løgstrups 
beskrivelse av den naturlige kjærligheten. I min presentasjon av Aakres perspektiver har jeg 
vist til Jorun Solheims fortolkning av mors og kvinnerollen og hvordan morskjærlighet kan ta 
form av grenseløshet, og at dette kan true pasientens integritet (s.45, 46). Men Solheims 
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fortolkning kan også forstås slik at moderligheten som ide vil kunne forhindre isolasjon og 
alenehetsfølelse og at dette må være verdifullt for pasienter som er hjelpeløse og sårbare. Jeg 
har også påpekt at Aakre, med morsrollen som ideal kjønner omsorgsevnen. I erkjennelsen av 
at majoriteten av sykepleiere er kvinner og sannsynlige bærere av morsfølelse (disiplinert inn 
og/eller erfart), forsterkes sjansen for at omsorgen kan utarte seg til sentimental omsorg, slik 
Martinsen beskriver den (1990). Nestekjærlighet fortolket som morskjærlighet kan, utledet av 
dette, både bli et omsorgsideal som kan true pasientens integritet, men også et ideal som 
forhindrer at pasienten føler seg alene.
I Ternestedts perspektiver kan nestekjærlighet mer knyttes an til hvordan Løgstrup forklarer 
den humant eller universelt. Hennes Nursing Modell of Care representerer et mer distansert 
forhold til pasienten. Pasienten settes inn i en profesjonell kontekst hvor kvaliteten på 
omsorgen skal sikres av en sjekkliste. Selv om faren ved dette er at pasienten kan bli 
objektivert, viser likevel innholdet i S’ene en omsorg og omtanke forenlig med hva som kan 
forstås som medfølelse.

I Etiske begreber og problemer beskriver Løgstrup nestekjærligheten som spontan og 
naturlig – et fenomen eller kjensgjerning som allerede er der i møter mellom mennesker. Det 
innbærer noe felles menneskelig som kan vokse frem i møtet mellom pasienten og 
sykepleieren. Men det behøver ikke å bety at den fullbyrdes. Det er det situasjonen som 
avgjør. I dette fellesmenneskelige fremkommer det gjensidige behovet eller kravet om å bli 
elsket som medmenneske. Det er selve behovet for selv å bli elsket som gjør en i stand til å 
kjenne den kjærlighet en skylder andre. Ikke som et ytre krav påtvunget en, men spontant:

Intet annet bud kan hamle op med kærlighedsbuddet i selvfølgelighed, det er 
legemliggjort i hvilket som helst møte mellem mennesker. Til enhver tid og alle vegne 
lyder det som et krav om, at de andre skal elske min livsudfoldelse. Selv hos det 
menneske, der med den største uvilje vender seg imod, hva han anser for det 
overdrevne i kærlighedsbuddet og ikke vil vide af den unaturlige hæmming af egen 
selvutfoldelse, som lydigheden  imod det indebærer, har ikke desto mindre brug for 
andres kærlighed til sin kraftudfoldelse og ikke nok med det, men mener også at have 
et billig krav på den. Men i mit egoistiske forlangende til de andre ligger forlangendet, 
der udgår fra de andres tilværelse, om at indtage en altruistisk holdning overfor dem. 
Som bekendt lyder buddet: Du skal elske Din næste som Dig selv – og ”som Dig selv” 
vil sige. Fra den kærlighed, som Du selv gjør krav på, kender Du den kærlighed Du 
skylder det andet menneske. Med den elementære kendsgerning, at udfoldelsen af mit 
eget magtfulle selv forlanger de andres kærlighed, melder buddet seg om at elske de 
andre. Og det spontant, så vist som jeg forventer, at den anden spontant elsker min 
livsutfoldelse. Jeg vil ikke nøyes med, at hans interesse for min livs og magtudfoldelse 
avtvinges ham

                                                                                                         (Løgstrup.1971.s.212).                                           

I dette sitatet beskrives det naturlige og spontane i nestekjærligheten. Vi ønsker ikke 
medfølelse eller omsorg  kun som plikt, uten spontanitet. Aakre gir inntrykk av både 
spontanitet og plikt. Uttrykk som bære, beskytte, skjærme og nære virker umiddelbare og 
spontane. Hennes fokus på caring about, som representerer det private og personlige, viser 
hennes engasjement på det følelsesmessige plan. Pasienteksemplene bekrefter hvordan det 
spontane og emosjonelle tillegges betydning. Hennes tanker kan derfor, ukritisk, gi inntrykk 
av å være fundert i den spontanitet som kjennetegner nestekjærligheten. Men spontaniteten i 
denne er uløselig knyttet til uselviskhet - hva som er til den andres beste. Når Aakre ikke 
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problematiserer sine perspektiver gir hun inntrykk av at hennes tanker er sammenfallende 
med pasientens behov og derfor til hans/hennes beste. 
Når jeg skriver at hun også er preget av pliktfølelse, forbinder jeg dette med hvordan hun  
fortolker nestekjærligheten som en ide som bør være styrende for våre handlinger – i 
motsetning til noe spontant som kan ha en mulighet for å bli realisert. Da kan nestekjærlighet 
bli en plikt som avtvinges sykepleieren. Ved å henvise til nestekjærligheten og moderligheten 
som ide understreker hun at det foreligger et ytre krav til sykepleieren om å føle kjærlighet til 
sine pasienter. En omsorgsfilosofi som holder nestekjærligheten frem som en ide eller et 
strengt krav kan  stå i fare for å frembringe skyldfølelse hos sykepleieren, for situasjoner som 
hun ikke kan gjøre noe med. Ytre krav tar ikke utgagnspunkt i hvordan de ulike situasjoner 
fremstår. Det blir til at du må, fremfor at du kan, om situasjonen gjør det mulig. 
Sykepleiere som møter hjelpeløse pasienter vil berøres naturlig - spontant med et ønske om å 
hjelpe. Likevel vil det kunne være situasjoner hvor hun/ han distanserer seg. Dette kan ha 
mange årsaker. Pasienten kan vekke følelser som gjør det vanskelig å gå inn i situasjonen. 
Ytre forhold kan gjøre det vanskelig å gjennomføre hjelpen akkurat når pasienten har behov 
for det. De ulike situasjoner vil være bestemmende for om og hvordan hjelpen finner sted. 
Dette betyr ikke nødvendigvis at sykepleieren ikke er god eller flink nok. Men forholdene kan 
være slik at det ikke er mulig å imøtekomme pasientens behov.

Jeg har hevdet at Ternestedts S’er kan oppfattes som teoretiske og distanserte med fare for å 
objektivere pasienten. Når S’ene knyttes an til forutbestemte ideer kan også de bli ytre krav 
eller en plikt som sykepleieren må leve opp til. Når spørsmålene sykepleieren skal stille seg er 
ferdiglagede og generelle, kan hun komme til å bli styrt av dette. Det kan skygge for hva som 
kan oppstå i ulike pasientsituasjoner. Pasientens reelle behov kan dermed oversees. 
S’ene rommer likevel perspektiver som reflekterer medfølelse og omsorg, uten at medfølelse 
holdes frem som en plikt. Når Ternestedt knytter begrepet an appropriate death til hva som 
ville ha vært en god død for henne gjenspeiler det innholdet i den gylne regel. Til tross for 
dette, behøver ikke hennes ønsker være sammenfallende med alle pasienters behov. 
Den uselviskheten som knyttes til spontaniteten i nestekjærligheten kan kun realiseres i møtet 
med pasienten. S’ene kan meget vel bidra til at dette skjer, men de kan også bidra til motsatte. 

Løgstrup erkjenner, når det gjelder nestekjærligheten, at det naturligste av alle bud er det 
unaturligste, fordi vi ikke klarer å etterleve det – samtidig sier han at spontaniteten i det 
likevel gjør mellommenneskelig nestekjærlighet til mulighet.

Men akkurat det naturligste af alle etiske bud kan vi ikke få vor natur med til. Vor 
natur stiller det, men den vil ikke følge det. Har man lyst til paradokser, kan man sige, 
at det naturligste af alle bud er det unaturligste. Det er rigtig, men også forkert, kort 
sagt det er en forenkling. Radikaliteten kender vi ikke alene som bud og regel, som bud 
om kærlighed til næsten og som den gyldne regel, vi kender den også som spontanitet

                                                                                                                                   
                                                                                                               (Løgstrup. 1971.s.213).                           

Her viser han hvor vanskelige kår nestekjærligheten kan ha. Samtidig holder han fast ved dens 
spontanitet og mulighet. Likevel ligger det også i sitatet at vi trenger bud og regler som kan 
fortelle hvordan vi skal ivareta den andre. Derfor er omsorgsmodeller viktige som veiledning 
for sykepleieren. Gode modeller kan legge føringer som gjør det mulig å ivareta pasienten til 
hans/ hennes beste. 
Hos Aakre og Ternestedt domineres inntrykket av at den gode død blir en absolutt størrelse og 
et fastsatt ytre mål. Det problematiseres mindre at målsettingen kanskje er urealistisk 
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(Thoresen 2001). Kun pasienten kan besvare hvordan situasjonen oppleves. Hvorvidt en god 
død er mulig å oppnå vil være avhengig av situasjonen, personen og omstendighetene. Kravet 
om en god død kan resultere i at det for sykepleieren blir grunn til selvbebreidelse, når 
forholdene blir vanskelige. Dette vil igjen kunne påvirke hennes atferd overfor pasienten. Det 
naturlige og spontane i pasient  - pleierforholdet kan forstyrres av tanker hos sykepleieren om 
at hun ikke er god nok.

Aakre og Ternestedts kan gi inntrykk av å gi sykepleieren et stort ansvar når de i så stor grad 
fokuserer på pasientens psykososiale og åndelige behov. I materialpresentasjonen har jeg med 
utgagnspunkt i Lupton (s.40,62) stilt spørsmålstegn ved dette, fordi private og normale 
reaksjoner hos pasienten blir gjenstand for profesjonell intervenering. 
Løgstrups perspektiv reflekterer en annen forståelse. Hans erkjennelse av at nestekjærligheten 
er det vanskeligste av alle bud fristiller sykepleieren, for å ha alt ansvar overfor pasienten. I 
hans perspektiv blir det naturlig og normalt å ikke kunne komme til rette med alt vanskelige. 
Han forklarer at den etiske fordring er uutalt eller taus og at vi derfor ikke får vite hva som 
tjener den andre best. Det er vår grad av uselviskhet som påvirker hvorvidt den andre blir godt 
eller dårlig ivaretatt. Radikaliteten består i at fordringen er der ubetinget og absolutt uten vår 
medvirkning. Det betyr ikke at vi ikke trenger modeller som kan veilede, men det kan være 
uheldig når de så bastant legger føringer for hvordan omsorgen skal arte seg.

Radikaliteten består som sagt i at fordringen bare kan oppfylles i uselviskhet. Den 
består derimot ikke i at den enkelte skulle få et – ubegrenset – ansvar for all verdens 
ting som ikke vedkommer han.
Den tilsynelatende så uegennyttige holdningen å ville ta seg av alt og alle, selv om 
verken personlige relasjoner, stilling eller yrke pålegger en det, kan like godt være noe 
den utilfredse gjør i et forsøk på å gi sitt eget liv innhold

                                                                                                    
                                                                                                               (Løgstrup.2000.s.68).

Faren ved det ubegrensede ansvar ligger i faren for krenkelser:

 Kort sagt hvis man tilraner seg et ansvar som ligger utenfor ens menneskelige mål, 
øver man uunngåelig vold mot dem man har påtatt seg ansvaret for.
                                                                                                                                                     

                                                                                                                 (Løgstrup. 2000. s. 69).

Lupton (s.19) kritiserer den holistiske tilnærmingen i hospicefilosofien, som legitimerer 
profesjonell omsorg innenfor privatsfæren. Aakre og Ternestedt problematiserer ikke dette. 
Tvert imot er deres hovedfokus psykososial og åndelig / eksistensiell omsorg. Psykososial og 
åndelig/eksistensiell omsorg som ide kan ikke føre til fullbyrdelse av nestekjærligheten. 
Fullbyrdelse av nestekjærligheten skjer gjennom konkrete og situasjonsbestemte handlinger. 
Løgstrup forklarer dette ved å vise til Den gyldne regel. Her forklarer han hvordan 
rolleombyttingen transformerer  fantasielementet (ideen) til fullbyrdelse av nestekjærligheten:

Rolleombytningen er formuleret i den gyldne regel:Alt hva I vil, at et menneske skal 
gøre imod jer – underforstået: hvis I var i deres sted – skal I gøre mod dem. Det 
underforståede: hvis I var i deres sted er fantasielementet, medens:det skal I gøre mod 
dem, er fuldbyrdelsen
                                                                                            (1971. s. 234 – 235).
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Overført til denne konteksten blir Aakre og Ternestedts perspektiver på psykososial og 
åndelig/eksistensiell omsorg fantasielementet. De handlinger de iverksetter for å realsiere 
disse ideene blir det som evt. kan fullbyrde nestekjærligheten. For noen pasienter kan det 
være et ønske å komme inn på private og vanskelige følelser, for andre pasienter vil det 
motsatte være tilfelle. En nestekjærlig handling vil derfor være å forholde seg til situasjonen 
slik den fremstår og ikke til en generell ide, anvendbar i ulike situasjoner.  
Det betyr ikke at nestekjærlighet som ide eller norm ikke har noe for seg. Den kan ivareta en 
etisk kvalitet ved at den kan styre handlingene. Fordi budet er vanskelig å etterleve er 
nestekjærligheten som norm verdifull, i den forstand at den kan anvendes som veiledning:

Gøre brug av den gyldne regel som politisk ide er med samfundsindretningen at lade 
folk bære sig ad, som om de elskede næsten, vel vidende at de ikke gør det.

                                                                                                                       (ibid).

Men ideen eller normen vil være sekundær fordi den aldri kan realisere nestekjærligheten som 
livsytring:

Normer lader sig ikke fuldbyrde, kun anvende.Spontane livsytringer lader sig ikke 
anvende, kun fuldbyrde.
                                                                                              (Løgstrup.1971. s.222).

I modellene synes det å være en forveksling. De kan gi et inntrykk av at å følge dem fører til 
realisering av nestekjærlighet og medfølelse. Det kan skje dersom handlingene er til 
pasientens beste, men gir seg ikke av normene i seg selv. Jeg har vist til at et for sterkt fokus 
på psykososial og åndelig/eksistensielle ikke alltid er til pasientens beste og at de derfor ikke 
alltid bidrar til å fullbyrde nestekjærligheten. 

Løgstrup hevder at overgrepet skjer ved at moralske normer eller ideer blir styrende for 
hvordan man forholder seg til sine medmennesker, dersom normene er av en slik karakter at 
de ikke er til pasientens beste. Dette uavhengig om vedkommende  blir et offer for det, eller er 
sterk nok til å motsette seg interveneringen. I et omsorgsperspektiv knyttet til alvorlig syke og 
døende mennesker, hvor asymmetrien mellom pasient og pleier er på sitt mest uttalte, blir det 
derfor alvorlig med Aakre og Ternestedts generelle fokus på psykososiale og 
åndelig/eksistensielle dimensjoner. For pasienter som ikke ønsker denne hjelpen kan det bli 
vanskelig å beskytte seg.

Løgstrup minner om at å påta seg et ubegrenset ansvar leder til bekymring:

For øvrig hevner det seg å ta ansvar for det en ikke kan gjøre noe med.
Mennesket slites opp i en uutholdelig bekymring

                                                                                                               (Løgstrup 2000. s.70).

Kanskje dette kan ha noe å gjøre med at sykepleiere slutter i yrket? Kanskje det ikke kun 
skyldes Aakres forklaring om at sykepleierne ikke makter å konfronteres med døden. Å 
fremholde at sykepleieren aldri blir flink nok befester dette inntrykket. Når kroppslige behov 
nedtones, fratas betydningen av praktisk arbeid og omsorg for den syke kroppen. 
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Jeg har vist til hvordan Moi refererer Beauvoirs oppfatning av kroppen som vårt grep om 
verden og at alvorlig sykdom derfor vil påvirke pasientens totale opplevelse av seg selv 
(s.49). 
Begrepet helhetlig omsorg eller total pain rommer i følge Clark et paradoks. Det har oppstått 
som en kritikk til den ensidige fokus på fysiske behov hos pasienter. Samtidig kan det skape 
inntrykk av at fysiske plager alltid medfører behov for omsorg på andre områder. Slik befester 
han Luptons beskrivelse av at det kan gi mulighet for profesjonell intervenering på private 
områder (s.19). 
Lawton viser til the unbounded body. Jeg har pekt på dette som en mulig forklaring på hvorfor 
kroppslige behov nedtones. En større anerkjennelse av den medmenneskelighet som ligger i 
omsorgen for kroppen ville kanskje bidratt mer til at sykepleieren følte seg nyttig og verdifull. 
Kravet om sannhet, ærlighet, mening og helhet kan bli uoppfyllelig, spesielt når det så ensidig 
fokuseres på dette. Alvorlig sykdom og trussel om at livet nærmer seg slutten er knyttet til 
kroppslige endringer som bringer mennesket inn i en maktesløshet som gjør det svært sårbart 
overfor de mennesker som omgir en. 

Hver dag har vi makt over de andres stemninger, og en vakker dag har vi makt over 
hele skjebnen til et menneske.
                                                                                                      (Løgstrup.2000.s.75).

Det blir derfor viktig at omsorgsmodeller ikke ytterligere forsterker følelsen av maktesløshet 
hos pasienten. Nestekjærlig eller medmenneskelig omsorg må derfor inkludere de kroppslige 
plager pasienten sliter med. Jeg har fremholdt Aakres manglende bekreftelse av pasienter med 
the unbounded body og hvordan dette kan føre til at pasienten mentalt isoleres. Jeg 
problematiserer også hvordan Aakres fokus på å bevare kontroll, i denne sammenheng, kan få 
negative konsekvenser fordi tilbaketrekking kan forstås som behov for å greie seg selv. 
Ternestedt anerkjenner kroppen ved å hevde at god symptomkontroll er en forutsetning for å 
kunne håndtere psykologiske og relasjonelle aspekter i livets sluttfase. Kroppen blir derved 
ikke knyttet til opplevelse av lidelse som et subjekt og objekt uløselig forbundet med 
hverandre. Avhengighetsfølelse og skamfølelse blir opplevelser som ikke kan formidles 
gjennom kroppen. Hun berører  likevel disse følelsene når hun skriver om self – image. Å 
bevare pasientens selvbilde synes likevel ikke å være knyttet til kroppen som subjekt, men det 
ligger en fordring om at det må samtales med pasienten om disse opplevelsene. 
En omsorgsfilosofi som fremhever individets selvstendighet og uavhengighet ivaretar 
pasientens selvbestemmelse, men den kan også bidra til følelse av maktesløshet fordi den 
syke kroppen påminner pasienten om hans/hennes hjelpeløshet og avhengighet. Samtidig gir 
den føringer som kan føre til at sykepleieren bekrefter mer de pasienter som lever opp til disse 
idealene og at det derfor kan ende opp med at pasienter som ikke innfrir forventningene 
isolerer seg.  Slik blir Aakre og Ternestedt representanter for verdighetsbegrep som det kan 
bli vanskelig for pasienten å leve opp til og som derfor ikke er til pasientens beste. 

Løgstrup forklarer etikken humant. På spørsmålet om der finnes en kristen etikk  tar Løgstrup 
utgangspunkt i Jesu forkynnelse:

Gis det ikke i Jesu forkynnelse klare retningslinjer for hvordan den andres liv skal 
ivaretas? Oppheves ikke fordringens taushet i en viss grad av hans forkynnelse?
                                                                        
                                                                                                           (2000. s. 133).
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Når Løgstrup viser til at det i Jesu forkynnelse ikke forligger moralske forskrifter eller normer 
begrunner han dette med at Jesus overhodet ikke tok hensyn til hvorvidt det andre mennesket 
var av nær eller fjern forbindelse, slik vi setter betingelser og retningslinjer ulikt, avhengig av 
hvem vi forholder oss til. Han kritiserte bruken av Guds ord som en regulering eller 
begrensning i mellommenneskelige forhold. Om Guds ord skulle bli detaljerte reguleringer 
for menneskelig atferd ville det resultere i ytre fordringer for livsførsel og ikke grunne i vårt 
samvær med hverandre. Det kristne budskap gir ingen føringer for etisk mellommenneskelig 
atferd. Argumentene må kunne aksepteres av både den kristne og ikke kristne:

Kristendommen forsyner ikke den enkelte med en etisk eller politisk bedreviten.

                                                                                                                (Løgstrup.2000. s. 136).

Aakre gir med sine pasienteksempler inntrykk av å bekrefte pasienter med den type adferd 
som svarer til hennes forestillinger om hva som er betydningsfullt på slutten av livet (den 
gode død). Den kristne rettferdighetstenkning som Løgstrup viser til i Jesu forkynnelse 
kommer ikke frem med hennes pasienteksempler. Bekreftelse av pasienten, synes å være 
knyttet til en viss type adferd. Menneskets verdi knyttes til prestasjoner. 
Hun berøres også av det Bradshaw skriver om en kristen kallstanke som forutsetning for å 
kunne gi nestekjærlig sykepleie (s19). Aakre henviser til evangeliet, siterer Moder Theresa og  
sammenligner sykepleiere med himmelmødre. Hun understreker også betydningen av å 
komme til forsoning. Når Løgstrup forklarer etikken humant begrunner han det med at det 
finnes fenomener ved vår tilværelse som er allmenne og går forut for forkynnelsen. Han kaller 
disse fenomenene for livsytringer som er skjenket og gitt oss i egenskap av å være menneske 
og som er knyttet til skapelsen og ikke til evangeliet. Graden av etisk kvalitet vil, for 
Løgstrup, ha sammenheng med hvordan livsytringene kan realiseres. For sykepleiere og 
pasienter uten en kristen tro kan Aakres kristne perspektiver gi en følelse av tvang og 
usikkerhet. Nestekjærligheten vil i en slik sammenheng ikke bli løftet frem i relasjonen 
mellom pasienten og sykepleieren. Derimot kan  den kristne forsoning bli målet og pasienten 
middelet for å nå dette. Aakre utdyper ikke sine synspunkter. Derfor blir dette antakelser eller 
en mulig fortolkning.

Løgstrup skriver at det er en vanlig oppfatning at kravet om å elske sin neste har utspring i 
religiøsitet og at det ikke kan knyttes til et spontant trekk ved den menneskelige natur. Der må 
være en religiøs lydighet til stede for at budet skal kunne lydes. Han motsir ikke det siste, men 
påpeker likevel at fordi vi er henvist til hverandre – slik tilværelsen er innrettet – i et gjensidig 
maktforhold, kan budet også formuleres som: Den makt, som interdependensen giver deg over 
et annet menneske, skal  du bruke til dets beste (ibid).

Budet om kjærlighet til nesten er nødvendig fordi mennesket ofte ikke styres av hva som er til 
den andres beste. I det maktforhold som alltid er tilstede i mellommenneskelige relasjoner 
ligger det en fordring om å bruke denne makten til den andres beste.
Henvisninger til evangeliet og kristen forsoning er eksempler på at denne makten kan 
misbrukes.Walters definisjon av åndelig omsorg eller spiritual care som noe mangfoldig 
(s.21), som ikke nødvendigvis ivaretar en kristen norm åpner opp for ulike tilnærmingsmåter, 
mer forenlig med ulike pasienters behov, slik det også bekreftes hos Gran Bø (s.20, 21). 
Ternestedts perspektiver reflekterer Walters og Gran Bøs fokus på hvordan åndelige behov 
kan være mangetydig. Hennes fokus på å finne mening og sammenheng beskrives hos dem 
som åndelige eller spirituelle behov. Hennes perspektiver knyttet til åndelige/eksistensielle 
behov tar utgagnspunkt i pasienters ulike behov og hva som er til det beste for den enkelte.
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Hennes perspektiver gir derfor større rom for at nestekjærligheten kan fullbyrdes i relasjonen 
mellom pasienten og sykepleieren.

Foreløpig oppsummering

Jeg har i denne del av kapitelet drøftet hvordan nestekjærlighet kan fortolkes og hvordan den 
kommer til uttrykk hos Aakre og Ternestedt. Nestekjærlighet som livsytring er spontan og 
suveren. Når nestekjærligheten fremholdes som en ide knyttes den i tillegg an til et 
pliktbegrep. Løgstrup viser til vanskeligheten med å oppfylle nestekjærligheten. Jeg har derfor 
vist til betydningen av å ha omsorgsmodeller som kan føre til handlinger hvor 
nestekjærligheten realiseres. Aakre og Ternestedts fokus på psykososiale og 
åndelige/eksistensielle behov åpner opp for en profesjonell tilnærming innenfor pasientens 
private sfære. Dette har jeg problematisert fordi det kan føre til at sykepleieren påtar seg et 
ubegrenset ansvar for pasientens liv – et ansvar som kan lede til overgrep.
Løgstrup forklarer etikken humant. Han kritiserer et etisk perspektiv fundert på en kristen 
bedrevitenhet. Aakres kristne henvisninger kan komme til å krenke pasienter uten en kristen 
livsanskuelse. Ternestedt åpner opp for en større forståelse av åndelige/eksistensielle behov 
som vil kunne ivareta både kristne og ikke kristne pasienter.
Modellene rommer omsorgsperspektiver hvor hensikten er å ivareta pasienten til hans/ hennes 
beste. Begrensingene ligger i de perspektivene jeg har gjort rede for, og kan i sin ytterste 
konsekvens komme til å krenke pasientens bluferdighet, selv om det motsatte er intensjonen.

6.2 Mulighet for fullbyrdelse av tilliten?

Et tillitsforhold mellom pasienten og sykepleieren vil være betydningsfullt for hvordan 
pasienten kommer til å oppleve livet i en fase hvor han i økende grad blir hjelpeløs og 
avhengig. Hensikten er  derfor å belyse hvordan omsorgsmodellene ivaretar tilliten i 
relasjonen mellom pasienten og sykepleieren. 
I sin fortolkning av livsytringene viser Løgstrup til deres spontanitet. Når det gjelder tilliten 
forklarer han dette  med at mennesker som møtes i sympati ikke på forhånd har gjort seg opp 
noen mening om den andres egenskaper. Man møter den andre i åpenhet. Mistillit 
kjennetegnes ved at det er en viss skepsis eller spenning til stede slik at vi  danner oss et bilde 
av den andres karakter. Han anvender metaforer for å belyse hvordan det kan være slik at vi 
spontant møter hverandre med tillit. Han knytter det an til hvordan vi berøres av hverandre i 
våre møter og at dette kan være lite eller svært mye. Samtidig sier han at det handler om noe 
mer grunnleggende enn kun å bli berørt. Han kaller det en tillit til selve livets fornyelse:

Det ligger i selve vår menneskelige tilværelse å være like ny som den andres nye ord, 
nye handlinger og ny oppførsel. Vi går på en måte ut fra at fordi de er nåtidige, er de 
nye, og så vil vi også ta like ny stilling til dem. Man kan kalle det tillit til livet i dets 
stadige fornyelse 
                                                                                                      (Løgstrup.2000. s. 35).

For pasienter som vet at de har begrenset tid igjen vil et tillitsforhold mellom sykepleieren og 
pasienten bli ekstra betydningsfullt. Et tillitsfullt forhold vil kunne hjelpe pasienten 
til å bevare livslysten. Løgstrup skriver at tilliten er gitt. I dette ligger hans forståelse av at 
mennesket er skapt og at tilliten grunnleggende sett hører menneskelivet til: Vi tror aldri på 
forhånd at et menneske lyver. Det gjør vi først etter å ha grepet ham i løgn (2000.s.29).
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Dette innbærer  likevel ikke at man ikke møtes med en forbeholden tillit. Hvilke erfaringer en 
har påvirker hvor tillitsfull en er i møte med andre. Det en har hørt, sett eller blitt utsatt for 
kan føre til at en tar forholdsregler, slik at en ikke våger seg frem uten at en på forhånd  vet 
hva det kan føre til. Derfor er det slik at en som voksne alltid møter andre med en forbeholden 
tillit. Pasienten vil være påvirket av de erfaringer pasientrollen har gitt han/henne. Han/hun vil 
derfor møte sykepleieren med en forbeholden tillit. En forbeholden tillit er naturlig, fordi en 
ønsker å beskytte seg. En ønsker ikke å blotte sine følelser for alle og enhver. Forbeholden 
tillit kan forstås som sjelelig bluferdighet. Det betyr ikke at en skal forholde seg taus når det 
gjelder åndelige forhold. Men det betyr at en ikke tåler at ens dypeste følelser utsettes for det 
Løgstrup kaller banaliteter.
I kapitelet  om de konvensjonelle formenes dobbelte funksjon beskriver han hvordan åndelig 
bluferdighet redder menneskenes liv med hverandre:

Åndelig bluferdighet er det som redder det levende forhold et menneske har til andre 
fra å  bli ødelagt av banalitet. Det gir form til et menneskes liv. Det mest levende 
krever et behersket, et bundet, et indirekte uttrykk
                                                                                                       (Løgstrup.2000.s. 41).

Aakre fremhever betydningen av å snakke sant om døden og at sykepleieren må våge å stille 
direkte spørsmål til pasienten om dette. Jeg har vist til hvordan Refsum (s.43) hevder at det 
ikke går an å snakke om det og at en kanskje må bruke metaforer. Jüngel spør om det finnes 
noen ord som er døden voksne(s.43)? Froggart viser til hvordan sykepleiere på hospice bruker 
metaforer for å skule vanskelige følelser og hvordan de gir innsikt i språkets skjulte meninger 
og derfor også er betydningsfulle. Det betyr at det kanskje, som Refsum hevder, ikke er noe 
språk for den eksistensielle lidelse som melder seg på slutten av livet. Når Aakre så bastant 
hevder at sannheten må frem har dette sammenheng med hvordan hun mener dødsangst må 
endres til dødsbevissthet. Hun henviser til Marianne Davidsen Nielsen når hun understreker 
dette. 
Hun problematiserer ikke hvordan direkte tale kan skade forholdet mellom pasienten og 
sykepleieren. For alvorlig syke og døende mennesker kan direkte spørsmål knyttet til 
eksistensielle spørsmål føles som et overgrep. Tillit som mulighet i relasjonen vil kunne falle 
på stengrunn. 
Ternestedt viser til Feigenbergs terapeutiske intervjuer når hun hevder at kreftpasienter har et 
ubegrenset behov for å snakke. Hennes synthesis og surrender kan sees som et redskap for 
hvordan sykepleieren skal møte pasienten slik at han kan finne mening og helhet. 
Målsettingen er også hos henne å forsone seg med døden og overgi seg til den. Hun nyanserer 
likevel ved å vise til at dette ikke er lett og at det ikke må innbære en samtale. I hennes 
perspektiv kan døden være apropriate selv om det ikke skjer noen aktiv overgivelse. Målet 
synes likevel å være overgivelse: how can the patient be given support to reach closure?
Spørsmålene stiller hun til sykepleieren og ikke pasienten. Sykepleierens skjønn og innsikt 
blir det som avgjør om hun makter å formulere seg slik at hun ikke krenker pasienten.

Løgstrup mener at i samtalen stilles der en fordring til den andre, utover hva som er innholdet 
i samtalen. Denne fordringen er uutalt og en bønn om å bli sett og hørt: 

Tillit i elementær forstand hører enhver samtale til. I den rene samtale utleverer man 
seg, noe som viser seg i at det i selve tiltalen stilles en bestemt fordring til den andre. 
Det er ikke slik å forstå – hva fordringen angår – at den bare skulle gå ut på å få svar 
på det man sier. Det er heller ikke slik å forstå – hva fordringen angår – at den bare 
skulle gå ut på å få svar på det man sier. Det er heller ikke slik – hva utleveringen 
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angår – at den først beror på hva som blir sagt, på innholdet og dets viktighet eller 
kanskje direkte på dets private karakter. Det er derimot slik at det i tiltalen som sådan 
– uansett innholdets betydning blir slått an en bestemt tone, som den snakkende så å si 
går ut av seg selv og inn i, for dermed å eksistere i samtalens forhold til den andre. 
Dermed går fordringen – uutalt – ut på at en selv blir mottatt ved at ens tone blir 
antatt. At den andre ikke hører eller vil høre den tone en har slått an, betyr derfor at 
ens selv blir oversett, i den grad det er en selv som har våget seg frempå i den

                                                                                                                  
                                                                                                                        (2000.s.36).

En profesjonell dominans vil kunne resultere i at pasienten ikke våger seg frem. Når Aakre og 
Ternstedt på forhånd har bestemte oppfatninger om samtalens innhold, vil dette påvirke tonen 
og kunne skygge for den tone som pasienten ville gitt samtalen. Ytringen blir derved ikke 
pasientens egen, snarere et krav om å uttrykke bestemte behov som samsvarer med 
generaliserte ideer. 
Aakres oppfatninger av at den døende alltid forsøker å si noe til dem som er igjen, behovet for 
å summere opp o.s.v  representer en forutforståelse av hva som er alle døende pasienters 
behov. Ternestedt sjekkliste knyttet til  surrender og synthesis, med de spørsmål som er 
utledet der, viser hvordan hun har bestemte oppfatninger av hva der bør samtales om.
Disse forutbestemte perspektivene vil kunne påvirke tonen i samtalen. Sykepleiere som gis 
føringer om hva det skal samtales om vil kunne komme til å ta initiativ til å bringe disse 
temaene frem.
Løgstrup knytter graden av å bli oversett eller avvist til hvorvidt en har våget seg frempå i 
samtalen. Pasienter som er rammet av alvorlig dødelig sykdom har allerede våget seg frem. 
Sårbarheten hos pasienten ligger i at han ikke kan velge dette bort. Han/ hun har ikke de 
mulighetene vi andre har til å trekke oss tilbake. I utgagnspunktet er pasienten allerede, via 
den syke kroppen, utlevert til sykepleieren. Hovedfokus hos Aakre og Ternestedt er ikke 
kroppen, men psykososiale og åndelige /eksistensielle behov. Deres tilnærmingsmåter kan 
føre til at pasienten ikke føler at hans behov for privatliv imøtekommes og at han derfor ikke 
blir møtt. Den som føler seg utlevert vil forsøke å beskytte seg på en eller annen måte:

Avvist selvutlevering gir seg nemlig utslag i moralske dommer, fordi situasjonen er 
emosjonell og enkel og utlevering for enhver pris må skjules
                                                                                                             
                                                                                          (Løgstrup.2000.s.32).

For den alvorlig syke og døende pasienten vil avvisning kunne medføre selvforakt overfor 
egen hjelpeløshet. Blottstillelsen vil kunne bli vanskelig å bære og således resultere i 
tilbaketrekking og følelsemessig isolasjon. Eller bebreidelser kan komme til utrykk som 
aggresjon og kritikk av sykepleieren. 

En forventning om å bli møtt må også inkludere kroppen. Selv om Aakre understreker 
betydningen av symptomlindring, viser hennes pasienteksempler lite av den smerte og lidelse 
som kroppen utsettes for. Kroppen i seg selv må sees som en ytring hvor det ligger en uutalt 
forventning om å bli ivaretatt:

En forventning som krever den andre personens oppfyllelse vil som regel ytre seg på 
en eller annen måte, i holdning og adferd eller kanskje direkte i ord eller handling.
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Ytringen om den så er uttalt eller taus, skjer under den forutsetning at den andre 
oppfyller vår forventning. Hvilket vil si at man ved å ytre sin forventning prisgir seg 
den andres oppfyllelse av den – allerede før det er gitt at en oppfyllelse vil finne sted.
Ytringen er nemlig nødvendig for å tilveiebringe oppfyllelsen – kanskje til og med for 
å gjøre den andre oppmerksom på ens forventning til ham.
Hvis oppfyllelsen ikke finner sted, blir ytringen forgjeves og kanskje meningsløs. Men 
det er i og for seg ikke det verste. Det verste er at en har blottstilt seg.
                                                                                                             
                                                                                                        (Løgstrup.2000.s.31).

I livets siste fase angriper sykdommen kroppen. For de fleste pasienter oppleves dette som 
svært vanskelig. Mange føler skam over endret utseende og over ikke lenger å kunne ivareta 
naturlige funksjoner. Sykdommen fratar pasienten kontroll både over kroppen og følelseslivet. 
Jeg har vist til at Aakre ikke forholder seg til vanskelige kroppslige forhold og hvordan dette 
kan fortolkes som en manglende bekreftelse av pasienter med det Lawson kaller the 
unbounded body.  Betydningen av å ha kontroll på følelser kommer frem når hun viser til 
pasientutsagn: Jeg må gjøre døden til en del av meg selv og mitt liv nå. Bare da eier jeg mitt 
liv, bare da bevarer jeg kontroll. Men hun anerkjenner også vanskelige følelser når hun så 
direkte våger å tre inn i et landskap knyttet til eksistensielle behov på slutten av livet.
De samme perspektivene ser en hos Ternestedt. Hun viser til dette når hun skriver om 
betydningen av å ivareta pasientens selvbilde (self – image). Self - determination viser at hun 
knytter verdi til pasienter som har kontroll og kan ivareta egne behov. Likevel viser hun at det 
er viktig å ivareta pasienter som ikke kan ta del i beslutninger vedrørende sin situasjon: 
Respect for the patient ,as a person is especially important in the case of the non -
autonomous patient.
Nedtoning av kroppslige behov og fokus på kontroll vil kunne føre til at sykepleieren 
bekrefter mindre hjelpeløse og avhengige pasienter. For pasienten vil dette da kunne føre til 
blottstillelse. Ovenfor har jeg pekt på at dette kan føre til isolasjon eller bebreidelser.  En 
eventuell tillit i relasjonen vil kunne ende opp med mistillit.

Når Aakre viser til moderligheten som ide blir hun grenseløs og privat. Ternestedt siterer, som 
tidligere nevnt, Løgstrup på hvordan vi har ansvar for det av den andres liv vi har i våre 
hender. Uttrykket å ha noe av en annens liv i sine hender bruker Løgstrup  metaforisk for å 
fremheve at vårt samvær med hverandre er en svevende tilstand hvor tyngden av makt kan 
være ulikt fordelt og mer eller mindre skjult. Han sier at det kan være mye eller lite - kun en 
stemning eller i verste fall også et annet menneskes skjebne. At vi er i hverandres verden og 
er hverandres skjebne er i følge Løgstrup et grunnleggende fenomen ved vår tilværelse. I 
vanlig mellommenneskelig samvær kan vi  likevel ikke komme til rette med det. Det mest 
selvfølgelige er det vi overser. Han sier også at det er bra det er slik:

For sjelefredens skyld er det heldig at vi ikke har noen anelse om hva vi har hatt i våre 
hender av andre menneskers livsmot eller livslede, oppriktighet eller falskhet, ikke vet 
hva vi var og sa og gjorde i vårt forhold til dem, men at det er skjult.
                                                                                                               
                                                                                                        (Løgstrup.2000.s.37).

I et omsorgsperspektiv kan dette misforstås hvis det tolkes bokstavlig. Maktforholdet 
legitimerer ikke å frata den andre sin individualitet eller vilje. Hos hjelpeløse og syke 
mennesker kan individualitet og vilje være skjult, slik at sykepleieren kan overse dette. Selv 
om både Aakre og Ternestedt understreker betydningen av å ta hensyn til pasientens 
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individuelle behov, kan likevel deres perspektiver bidra til det motsatte, fordi modellene ikke 
griper fatt i den enkelte situasjon, mene legger generelle føringer for hvordan sykepleieren 
skal møte pasienten. Å underkjenne kroppslige behov blir derfor bekymringsfullt, da disse 
kan være det eneste uttykk for hva pasienten ønsker eller har behov for. 

Ternestedt og Aakre kan gi inntrykk av en form for bedrevitenhet. Dette kan fortolkes som en 
form for livsforståelse knyttet til omsorgen for pasienten. Løgstrup skriver at livsforståelse 
kan være så mangt, men at den kan bli en fastlåst ideologi eller absolutt størrelse som kan 
resultere i at den andre utsettes for press eller overgrep. Aakre sier at omsorgen for alvorlig 
syke og døende må være en livsstil. Hennes grenseløse omsorgsbehov gir assosiasjoner til at 
livsanskuelsen får forrang fremfor den enkelte pasients behov:

Livsanskuelsen blir en sak han simpelthen lever for. Det som gjelder hans egen 
eksistens, gjelder følgelig også alle andres. Den endegyldige sannheten som han er 
kommet i besittelse av, må også være den endegyldige sannheten for dem – ellers ville 
den ikke være endegyldig. I dens navn vet han derfor også – med usvikelig sikkerhet-
hva som er det beste for den andre, slik at han ikke behøver å ha tanke for snakket om 
respekten for andre menneskers uavhengighet og selvstendighet. I tillegg kommer at jo 
lenger denne prosessen stiger fram, med desto bedre samvittighet begås overgrepene; 
det er jo den endegyldige sannheten man er ansvarlig for, den livsanskuelsen som er 
en absolutt størrelse
                                                                                                       (Løgstrup 2000.s. 45).

Det blir som om denne form for tillit, eller nærmere sagt selvtillit, blir frøet eller grøden som 
gjør viljen til å sette deres ideer ut i livet mulig? Tilliten vil i en slik sammenheng ta form av 
det Løgstrup kaller en selvisk skikkelse. Han forklarer dette med at tillitten på grunn av sin 
spontanitet og retning er ubeskyttet. Følgende kan bli at Aakre og Ternestedts ønske om å 
gjøre det beste for pasienten blir det som tar tilliten i sin tjeneste. Fokuset mot hva som er 
pasienten ønsker og hva som kan få han/ henne til å føle seg mottatt, skygges for i  tillit til at 
deres oppfatninger eller livsanskuelse er til pasientens beste.

Tillid er tillid til hvad der måtte blive os forunt, hvad der måtte blive os til del. Men vi 
er nu engang besatte af vilje til erobring, og den tager tilliden i sin tjeneste, så vi 
nærer tillid til, hva vi vil komme til at erobre. Det skjer, at viljen til erobring viser seg 
stærkere end vår tillid, og det er ikke så mærkeligt, ettersom tilliden takket være dens 
retning og spontanitet er ubeskyttet. Heller ikke er det mærkeligt at tilliden forvanskes. 
Fra at være åpenhed i tale, handling og adfærd, der skyldes den umiddelbare 
forventning om, at de tages op som de er mente, og som er en forventning om at der 
tages imod os, sådan som vi nu engang er, bliver tilliden til en tillid til, at hvis vi bare
kommer derhen hvor vår erobervilje vil have os hen, har det hver gang været livet og 
al dets stræben og kamp værd
                                                                                                 (Løgstrup.2000.s.43).

Målsettingen om den gode død  kan bidra til å taushet rundt alt som er vaskelig. En uskjønn 
død blir tabu. Tilliten som åpen og umiddelbar forvandles da til det Løgstrup kaller forskudt 
tillid. For pasienten vil dette bety han står i fare for ikke å bli mottatt som han er, men kun 
bekreftes av sykepleieren om han tilfredstiller de idealer som favnes av den gode død.
Når Aakre bruker uttykk som: vi klarte det, kan en undres på i forhold til hva?  Setter hun mer 
pleiernes behov for å lykkes i sentrum, fremfor pasientens behov? Det ikke dermed sagt at 
disse ikke kan være sammenfallende, men de behøver ikke nødvendigvis være det.
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Foreløpig oppsummering

Spontaniteten i tilliten knyttes hos Løgstrup opp til livets fornyelse. Han begrunner dette med 
hvordan vi møter hverandre med tillit, at den er gitt. Likevel er det ikke slik at tilliten er 
uforbeholden. Pasientrollen gir erfaringer som påvirker tillitsforholdet til sykepleieren.  En 
forbeholden tillit er viktig for å beskytte seg mot invadering. Jeg har drøftet hvordan Aakres 
og Ternestedts perspektiver kan komme til å krenke pasientens åndelige bluferdighet hvis det 
kreves av sykepleieren at hun stiller konkrete og direkte spørsmål om vanskelige følelser. 
Tonen i samtalen har betydning for pasientens følelse av å bli møtt. Omsorgsmodeller med 
direkte spørsmål og sjekklister kan komme i skade for å legge premissene for hva der skal 
snakkes om. Dette vil kunne overskygge den tonen pasienten ønsker for samtalen. 
Manglende kroppslig fokus og fokus på kontroll og selvstendighet vil kunne føre til at 
pasientens ytringer oversees. 
Maktperspektivet i pasient – sykepleierforholdet uttrykkes i det fellesmenneskelige ansvar vi 
har for hverandre. For Løgstrup handler ansvaret for den andre ikke om å overta den andres 
ansvar, men å la den andre være herre i egen verden. Både Aakre og Ternstedt fremhever 
betydningen av dette. Likevel viser en del av de eksemplene jeg har trukket frem aspekter av 
bedrevitenhet, hvor tilliten tar form som en tillit til egne ideer. Tilliten blir da ikke åpen og 
umiddelbar. For pasienten kan det resultere i at han ikke blir mottatt som den han er. 
Utviklingen av et tillitsforhold mellom pasienten og sykepleieren avhenger av om pasienten 
føler seg møtt og sett. Fullbyrdelsen av tilliten fordrer omsorgsmodeller som ivaretar dette 
perspektivet. Jeg har ovenfor vist at de har sine begrensninger i forhold til dette.

6.3 Håpet som absolutt eller et krav om mestring?

For mennesker, generelt sett, forbindes ofte håp med ønsket om å oppnå noe spesielt. 
Mennesker med uhelbredelig døende sykdom opplever håpløshet i forhold til å kunne oppnå 
helbredelse. Likevel bevares det ofte et håp om noe, selv om det endrer seg underveis. Dette 
noe, er ulikt fra menneske til menneske, avhengig av hva som er verdifullt for den enkelte. 
Håpet som livsytring knytter Løgstrup til den makt som holder tilintetgjørelsen borte. Som 
livsytring har håpet ikke kun opphav i individet. Håpet stammer fra den kjensgjerning at 
tilværelsen aldri er uavsluttet. Selv i håpløsheten er håpet tilstede. Løgstrup viser til Viggo 
Mortensen, som beskriver håpet som noe absolutt som vi ikke vet av:

Absolutt kalder han det, fordi det er noget andet og mer end en forventning om at 
noget vil skje. Et menneske kan se sin situasjon i øjnene og være på det rene med, at 
den er håpløs. Alligevel rører håbet seg, det er ikke til at kue. Ikke sådan at forstå, at 
indsigten i situasjonens håbløshet  fortrænges for at give plads til et inbildt håb. Det 
ejendommelige er tværtimod, at samtidig med at personen afstår fra alle tilsløringer 
melder håbet seg, på trods af all ræson.
                                                                                                 (Løgstrup.1995.s.247).

Spørsmålet rette seg mot hvor dette håpet kommer fra og hva det er et håp om?
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Der er et håb, der kender de betingelser der er satt for vår tilværelse, men ikke holder 
seg indenfor dem. Det er et håb der rækker ut over døden. På en eller anden ubestemt 
måde er det et håb om, at der er et liv der er stærkere end døden.
                                                                                                                           (ibid). 

Det knyttes her to dimensjoner til håpet. Håpet blir både personlig og anonymt. I talen om hva 
vi ønsker å utrette, knytter håpet seg til hva som er mulig å få til mens vi lever. Denne 
individuelle dimensjon av håpet favner ikke det håp som overgår oss, hvor vi ikke bør bidra 
med noe - et anonymt håp vi er anvist på og som vi trenger hjelp fra for å kunne nå det en 
håper på.
Løgstrup forklarer dette suverene håpet humant ved å vise til barnets forventninger til livet. 
Det reflekteres i barnets adferd. Fylt av forventninger møter det livet i øyeblikket. Selve 
forventningen om noe gjør det allerede nærværende nytt. Som voksne kan vi være preget av 
bekymring og håpløshet. Likevel rommer også den voksnes livsforståelse en bevissthet om 
forventningens betydning. Det gjenspeiles i hvordan voksne beskytter barnet for opplevelser 
som kan frata det troen eller forventninger til livet:

Håbet, humant forstået, kan vi ikke slippe for barnets vedkommende, selv om vi ved, at 
det for den voksnes vedkommende tit og mange ganger forbliver uindfriet .Vi erfarer
den voksnes nederlag, uforskyldt eller forskyldt, og alligevel bøyer vi oss for barnets 
sejrsbevidsthed
                                                                                                     (Løgstrup.1995.s. 253).

Håpet rommer med dette en forventning til livet. Selv om pasientens trues av døden, er livet 
likevel uavsluttet. Derfor vil pasienten ha forventninger eller håp for den tiden som er igjen. 
Hvilke forventninger pasienten har vil være avhengig av hva som er meningsfullt for den 
enkelte og ikke av bestemte ideer utformet i omsorgsmodeller.
Aakre predikerer at døden ikke er å gi opp, men å summere opp.  Utsagnet kan peke i retning 
av at å summere opp innbærer et håp om å finne mening i lidelsen slik at pasienten kan håpe 
på en god død. Men å summere opp kan også forsterke lidelsen for dem som har hatt det 
vanskelig i livet. Hun knytter her håpet an til hva pasienten kan mestre. Det stilles krav til 
pasienten både på det kognitive og emosjonelle plan, fordi håpet forutsetter åpenhet og mot til 
å tale sant og åpent om vanskelige eksistensielle følelser. For pasienter som ikke har 
muligheter for å utrykke seg verbalt og som ikke ønsker å dele disse følelsene med 
sykepleieren kan situasjonen i Aakres perspektiv virke håpløs. 
Ternestedts synthesis  knyttes opp mot betydningen av å fullføre sin livshistorie. Håpet blir å 
finne mening og sammenheng. Dette kommer også til utrykk under surrender som viser til 
Weismans spørsmål: Was there a personal consent to die – that she or he had nothing more to 
live for? Gjennom å stille slike spørsmål gir hun inntrykk av at dette er viktig å besvare, men 
hun holder også frem muligheten for at synthesis eller summing up can occur in different ways 
and even without words. 
For dem begge blir fullbyrdelse av håpet sammenfallende med hva pasienten er i stand til å 
oppnå. Hva pasienten kan få utrettet og hvordan han/hun kommer til forsoning, blir det som 
forutsettes, som mulighet for å bevare håpet om en god død.
I Løgstrups perspektiv kan livsytringer ikke anvendes, kun fullbyrdes. Håpet kan derfor ikke 
vokse frem som følge av bestemte oppfatninger av hva som er viktig for pasienten. Den 
enkelte situasjon vil avgjøre om pasienten fatter et håp. For noen kan det være et håp i å finne 
frem til helhet å mening. For andre kan det bidra til håpløshet. Kravet eller ønsket hos Aakre 
og Ternestedt om åpenhet og forsoning motsir at håpet er noe mer enn hva  vår tilværelse gjør 
mulig - et håp som rommer noe utenfor hva vi er i stand til å utrette. Om håpet er absolutt, 
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knyttet til hva der blir oss til del, blir pasientens utgangspunkt noe annet og mer håpefullt. Da 
stilles der ikke bestemte krav til pasienten, men håpet bevares som resultat av bare å være til. 

Aakres kristne livsanskuelse kan forstås som om hun også knytter håpet til et liv etter døden 
og at dette håpet kan hjelpe pasienten til ikke å frykte døden. Slik setter hun et skille mellom 
det humane og kristne håp. Løgstrup viser til sammenhengen mellom det humane og kristne 
håp.For å kunne forstå sammenhengen mellom det suverene eller absolutte håp og det kristne 
håp viser han til Grundtvigs tanker om motsetningen mellom liv og død. Grundtvig definerer 
motsetningen både humant og kristelig. Den humane motsetningen forholder seg til at en 
enten lever eller er død. Kristendommens perspektiv retter seg mot motsetningen mellom 
evighet og forgjengelighet. Det innebærer ikke at den humane forståelse av motsetningen 
mellom liv og død oppheves. Den er betydningsfull fordi Gud er nærværende både i det 
humane, sosiale og kulturelle liv og i det liv som ble virkeliggjort gjennom Jesu liv og 
forkynnelse. Betingelsen for å fatte evighetens liv grunner i vår forståelse av vårt humane liv. 
Når vi mister noen vi elsker, kan vi ikke akseptere at vi ikke lenger skal få motta dets 
kjærlighet, at døden fratar oss kjærligheten. Hvis det ingen betydning hadde, ville vi ikke  
lengtet etter en evighet hvor kjærligheten blir skjenket oss. Deri ligger begrunnelsen for 
kristendommens tanker om evigheten. For å kunne forstå kjærlighetsbudskapet i 
kristendommen, må mennesket ha kjent kjærligheten i den timelige tilværelse:

Før det kunne forstå kristendommens tale, måtte det bibringes de humane erfaringer. 
Uden dem ville det kristne budskab være abrakadabra for det.
                                                                                                   (Løgstrup.1995.s. 250).

For Løgstrup blir de humane erfaringer nødvendig for å kunne forstå kristendommens 
budskap. For han blir det motsetningsfullt å hengi seg til en kristen livsanskuelse hvis en ikke 
kan akseptere den meningsløsheten som er forbundet med døden.
Hos Aakre og Ternestedt må frykten overvinnes. Slik knytter de ikke vanskelighetene med å 
akseptere døden til noe naturlig, men motstridene som må overvinnes og som det er 
sykepleierens oppgave å hjelpe pasienten med. 
Slik kristendommen forutsetter det humane liv, slik er det suverene håp fortolkningsrammen 
for det kristne håp. Det kristne håp er et annet enn håpet humant forstått. Det kristne håp 
ødelegges ikke av ulykke eller lidelse – selv ikke av døden. Karakteristisk for dette håpet er at 
det knytter seg til nuet. Det kristne håp er ikke fundert i noe fremtidsrettet vi skal oppnå -  alt 
allerede gjort gjennom Jesu liv og gjerning. 
Å leve i nuet synes for mennesket vanskelig. Vi knytter lengsel og forventninger mer til hva 
der skal skje og hva vi skal oppnå. Løgstrup kaller ikke dette forventning. Forventning 
beskriver han som det motsatte. Det er noe som overgår oss. Den beror ikke på oss selv eller 
de anstrengelser vi gjør, men noe uforskyldt vi får del i (ibid. s. 254). I det kristne håp ligger 
en slik forventning, i den forstand at det ikke er noe en må anstrenge seg for. Det er kun snakk 
om å ta imot:

Sådan forskjell er der, at forventningen om gudsriget ville befrie fra besættelse af 
fremtiden og bringe et menneske tilbage til tilværelsen i nutiden og gøre den 
nærværende. Alt er allerede utrettet, og der er intet der først skal indhentes eller 
bibringes til avslutning, intet at bekymre seg for
                                                                                                   (Løgstrup.1995 s. 255).

Løgstrup innrømmer at det er dette vi ikke får vår tilværelse med til. Han mener også at det 
ikke innbærer at vi ikke skal tenke på fremtiden. Det ville være unaturlig og ansvarsløst siden 
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vi nå lever i tiden og ikke i evigheten. Å kunne leve i den forventningen, som utrykkes 
gjennom Jesu forkynnelse, ville bety å kunne unngå å flykte inn i fremtiden. I trøsten av at alt 
er gjort ligger en hvile – livsinnholdet ville ikke være preget av alt hva vi må gjøre.

Omsorgsmodellene kan komme til å frata pasienten håpet, om det knyttes til noe pasienten 
skal mestre eller oppnå. I det kristne håpet ligger en hvile og det stilles ingen krav om å måtte 
utrette eller mestre noe. Tvert om rommer dette håpet en forståelse av at vi humant sett ikke 
kan godta at vi skal dø. Pasienten behøver ikke utrette noe for å kunne dø i fred. 

Foreløpig oppsummering

Løgstrup viser til håpet som absolutt – et håp som rommer våre livsbetingelser, men også et 
håp som overgår disse. Et håp som strekker seg ut over vår tilværelse. Aakre og Ternestedts 
håp knyttes opp mot hva der er mulig å oppnå. Et individuelt håp fundert på vår tilværelse.
Fullbyrdelsen av håpete sees i forlengelsen av at pasienten kan summere opp slik at han /hun 
kan finne mening og helhet.
Aakre og Ternestedt er opptatt av å komme til rette med lidelsen og meninsløsheten. For 
Løgstrup er det naturlig å ikke komme til rette med den. Han stiller den som betingelse for å 
forstå kristendommen.
Den forventning vi knytter til håp eller ønsket om å oppnå noe kaller Løgstrup ikke 
forventning. For ham knyttes ikke forventninger til noe vi må anstrenge oss for eller gjøre. 
Det suverene håp er noe vi får uforskyldt del i. Hos Aakre og Ternestedt blir det et krav om å 
mestre noe. En slik forventning ligger også i det kristne håp. Det stiller ikke noe krav om å 
gjøre noe fordi alt allerede er gjort gjennom Jesu forkynnelse. For pasienter i livets siste fase 
kan et slikt håp innbære en hvile fra alle krav. Det åpner også opp for at det er naturlig å 
menneskelig å ikke kunne akseptere meningsløsheten og frykten for døden.

6.4 Omsorgsmodellenes veiledende betydning? 

Løgstrup erkjenner de sosiale normenes veiledende betydning. Aakre og Ternestedts modeller 
kan forstås som normer, veiledende for hvordan sykepleieren skal ivareta pasienten. Normer 
er noe annet enn fordringen. Jeg drøfter her modellenes veiledende betydning.

Når Løgstrup forklarer fordringens radikalitet viser han til at den er uuttalt og at den ikke 
forteller oss hvordan vi skal handle. Hva som tjener den andre best kan vi kun få opplysning 
om gjennom vår uselviskhet. Moralske normer veileder oss i hva vi skal gjøre eller hvordan vi 
skal handle. De skiller seg fra fordringen ved at det ikke behøver å være fundert på 
uselviskhet eller hva som er til den andres beste.
Fordringens radikalitet kjennetegnes ved at vi har det av den andres liv i våre hender som er 
utlevert til oss, uavhengig om utleveringen er basert på tillit eller mistillit. Det innebærer at 
det stilles krav til oss om uselviskhet i våre møter med andre. Fordringens krav er ikke 
avhengig av om det er mine nærmeste eller om det er fremmede.
Den er heller ikke noe krav den andre kan stille. Slike krav er fundert i rådende normer og 
moral. Berettigelsen av kravene er knyttet til hvordan de kan begrunnes i forhold til de 
moralske konvensjoner vi har i vårt liv med hverandre. 

Aakre og Ternestedts modeller kan forstås som uttalte normer for hvordan sykepleieren skal 
handle. De er tydelig fundert på nestekjærlighet og medfølelse hvor hensikten med 
handlingene er hva som er best for pasienten. Slik kan en si at de ligner fordringen. Skillet 
ligger i at i modellene er kravet om kjærlighet til pasienten uttalt. 
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Både Aakre og Ternestedt understreker betydningen av å vise respekt for den enkelte pasient 
og viser til menneskets iboende verdi. Selv om jeg har trukket frem situasjoner hvor det kan 
virke som om noen pasienter bekreftes mer enn andre, oppfatter jeg modellenes utgangspunkt 
som at alle pasienter er like mye verdt - uavhengig om det er tillit eller mistillit i relasjonen. 
Modellene ligner derfor fordringen i dens krav om å bekrefte både den som er nærmest og den 
som er fremmed. Det ligger likevel en motsetning her, fordi moderligheten som ide for 
sykepleie retter seg mot den som står en nærmest. Men moderligheten som ide kan også 
forstås som at morskjærligheten skal favne alle pasienter sykepleieren møter. 
Jeg drøftet hvordan tillit til egen livsanskuelse kan ende opp som forskutt tillit. Denne formen 
for tillit kan ikke sidestilles med den uselviskhet som ligger i fordringens krav.
Omsorgsmodellene skiller seg også fra fordringen ved at de kan oppfattes som et krav 
pasienten kan stille til sykepleieren. Aakre og Ternestedts perspektiver tar utgagnspunkt i 
rådende normer for omsorg til alvorlig syke og døende slik de fremstår under hospicefilosofi 
og WHO’s definisjon av palliativ omsorg. Utledet av dette blir modellene berørt av de krav 
som er nedfelt i yrkesetiske retningslinjer og kravet om forsvarlighet i helsepersonelloven. 

Jeg har vist til at nestekjærlighet som omsorgsideal kan pålegge sykepleieren et ubegrenset 
ansvar for pasienten og at dette kan føre til overgrep. Det kan oppstå en forveksling med  
fordringen når Ternestedt refererer til Løgstrups metaforiske uttrykk: du har ansvar for det av 
din nestes liv som legges i dine hender. Dette blir feil fordi fordringens utgagnspunkt er 
uselviskhet og et uuttalt krav. 

Løgstrup viser til maktperspektivet som ligger i at vi som mennesker er prisgitt hverandre. I 
denne prisgivelsen ligger det maktforholdet vi er henvist på og som vi ikke kan unngå.
Hvordan denne makten brukes er det som avgjør hvordan vi kan leve i etisk sameksistens:

Fordi det er makt i et hvilket som helst forhold mellom mennesker, er vi alltid 
innesperret på forhånd – i avgjørelsen om vi vil bruke makten over den andre til hans 
eller vårt beste
                                                                                                (Løgstrup.2000.s.75).

Denne kjennsgjerningen gjør at vi ikke kan stille oss likegyldig til fordringen. Fordringen 
krever at vi skal anvende denne makten til hva som er den andres beste. En kan derfor ikke 
stille seg likegyldig til hvordan denne makten skal brukes. I erkjennelsen av at det er et 
maktforhold til stede, stilles det et krav om å oppfylle fordringen. Fordringen blir ikke oppfylt 
når vår selviskhet styrer oss. Slik gir fordringen ingen garanti eller beskyttelse mot 
maktmisbruk. Til det trenger vi moralske normer som kan ivareta samværet og beskytte oss 
mot maktovergrep og maktmisbruk. 
Hvordan berøres maktforholdet mellom pasienten og sykepleieren i  Aakre og Ternestedts 
perspektiver? Både Aakre og Ternestedt uttrykker bevissthet om asymmetrien i forholdet. De 
understreker også viktigheten av å ikke frata pasienten hans / individualitet og vilje. Slik sett 
viser de engasjement og omsorg for at sykepleierens makt ikke må føre til krenkelser av 
pasienten. 
Livsytringene er de kjennsgjerninger som fordringen springer ut av. Modellenes etiske 
kvalitet vil derfor være knyttet til i hvilken grad disse kan realiseres eller hvordan de kan 
etterlignes. Ovenfor har jeg trukket frem aspekter som viser en begrensing i forhold til 
hvordan livsytringene løftes frem og som fører til at pasienten kan utsettes for krenkelser. 
Modellene må derfor kunne sies å ha en begrensning fordi makten ikke brukes til pasientens 
beste, men derimot gir føringer som kan oppfattes som maktmisbruk.
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Sosiale normer kan innbyrdes være ulike. De kan være så konkrete at den andres liv kan 
ivaretas uten at en trenger å bruke skjønn eller innsikt. Men  oftest må de forstås, eller de 
krever innsikt og skjønn. De er vanligvis ikke endegyldige formuleringer som kan anvendes 
som generelle regler. I et omsorgsperspektiv har skjønnet stor betydning fordi situasjonene er 
komplekse. Ivaretakelse av pasienten vil kreve ulike løsninger i ulike situasjoner. 
Løgstrup viser til forskjellen mellom fordringen og normene, men han peker også på den 
intime forbindelsen mellom dem. Forbindelsen forklarer han med hvordan enhver etisk 
avgjørelse har en retning innad og en retning utad: 

Enhver etisk avgjørelse har derfor både en retning innad og en retning utad, for å si 
det slik. I sin retning innad er det en avgjørelse av om man vil ivareta den andres liv 
eller ta hensyn til seg selv på hans bekostning. I sin retning utad er det en avgjørelse 
av i hvilken handling eller unnlatelse av en handling, og i hvilket ord eller med hvilken 
taushet den innadrettede avgjørelsen skal anta skikkelse – og anta en saklig 
hensiktsmessig og fornuftig skikkelse.
                                                                                                      (Løgstrup.2000. s. 80).

Nestekjærlighet som ide og den holistiske dimensjon hos Aakre og Ternestedt viser at de 
ønsker det beste for pasienten. Slik gir modellene inntrykk av en etisk holdning eller retning 
innad. Selv om jeg har hatt et kritisk perspektiv i drøftingen av hvordan livsytringene løftes 
frem, mener jeg også at jeg har gitt eksempler på at pasientens behov blir ivaretatt. Både 
Aakre og Ternestedt viser til betydningen av å ta hensyn til pasientens individuelle behov. Jeg 
har også vist til at deres hensyn til pasientens medbestemmelse og betydningen av å ha 
kontroll har positive aspekter. Slik kan en si at dette bidrar til positive handlinger som 
reflekterer den tette forbindelsen mellom fordringen og handlingene.
Likevel er ikke dette entydig. Begrensningene i hvordan livsytringene løftes frem avslører 
også en form for selviskhet i modellene. Jeg har påpekt at modellenes generelle karakter, 
basert på forutbestemte ideer kan føre til at sykepleieren ikke imøtekommer pasientens behov. 
Dette viser hvordan ulydighet overfor fordringen kan lede til handlinger som ikke innehar 
begrenset etisk kvalitet.

Løgstrup viser til de sosiale normenes veiledende betydning for å kunne forstå hvilke 
forventninger mennesker har og hvordan disse innfris. For å kunne beskytte pasienten må der  
skaffes innsikt i hva som kan true pasientens livsinnhold. Modellene har en begrensning her 
fordi det også synes å være en diskrepans i pasientens behov og hva Aakre og Ternestedt 
oppfatter som viktig i livets siste fase. Den bedrevitenhet eller endegyldige formuleringer som 
er tilstede, forstått som en selvisk tillit til egne ideer, viser at modellene som veiledning har 
sin begrensning. Selv om de også bidrar til at sykepleieren beskytter pasienten, bidrar den 
selviske tilliten hos Aakre og Ternestedt også til det motsatte.

Løgstrup erkjenner de ulike vitenskapers betydning for hvordan forskningsresultater kan være 
veiledende og kaste et kritisk lys på rådende konvensjonelle normer. Slik sett kan en hevde at 
vitenskap som kritiserer naturvitenskapen for dens herredømmetenkning har sin berettigelse 
når det gjelder synet på liv og død. Hospicefilosofiens verdigrunnlag må i lys av dette kunne 
sies å være et viktig korrektiv. Aakre og Ternestedts modeller bidrar så absolutt til dette. Men 
de har også sin begrensning. I drøftingen har jeg vist til at det sterke engasjementet og fokuset 
på psykososiale og åndelige/eksistensielle behov kan bidra til handlinger med begrenset etisk 
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kvalitet. Det kan virke som om modellene har vippet helt motsatt vei og at dette ikke 
ubetinget er av det gode.

Løgstrup viser til skjønnets betydning. Hvilket skjønn som vises er nært forbundet med 
livsforståelse. Det er ikke tilstrekkelig å kun basere skjønnet på egen livsforståelse. Da 
handler det ikke om skjønn, men overbevisning. 

Det kan være fordi den som yter hjelpen er blitt så selvsikker av dens vitenskaplig
sikrede fundament, at han behandler mottakeren som en legemlig – sjelelig mekanisme 
som han skal hjelpe til å fungere og fungere riktig
                                                                                                      (Løgstrup.2000. s. 86).

Jeg har kritisert Aakre og Ternestedt for bedrevitenhet, hvor de kan gi inntrykk av ekspertens 
rolle. Jeg har også vist til Luptons kritikk av dette. I forlengelsen av Aakre og Ternestedts 
uttalelser står sykepleieren, som skal forholde seg til pasienten i en vanskelig og komplisert 
hverdag. Hvor normgivende eller styrende deres perspektiver vil være, avhenger av 
sykepleierens erfaring .Uerfarne sykepleiere kan være usikre og avhengige av andres 
vurderinger. I andres øyne vil de være flinke og få anerkjennelse. Det ligger en risiko i å 
skulle ta ansvar for egne meninger og handlinger. Ens handlinger kan styres av hva som gir 
anerkjennelse. Dette vil medvirke til hvilket syn en får, på ulike forhold i livet. Når den gode 
død  fremstår som ideal, kan sykepleieren ledes til å tro at den gode død er en absolutt 
størrelse som er oppnåelig. De situasjoner hvor sykepleieren føler at hun/han lykkes i forhold 
til idealet, kan bli styrende for hvilket syn hun/han får på livets avslutning. 
Skjønnet kan også forankres i praktiske erfaringer og dømmekraft. Modellene forholder seg 
lite til sykepleierens praktiske erfaring og den dømmekraft disse erfaringene utvikler. 

Foreløpig oppsummering

Aakre og Ternestedts baserer sine ideer på hva de oppfatter er til pasientens beste. Slik kan en 
si at ideene reflekterer det krav som ligger i fordringen. Likevel er omsorgsmodellene ulike 
fordringen fordi normer eller modeller forteller hvordan sykepleieren skal handle i 
motsetningen til fordringen som kun sier at hun skal handle til pasientens beste. Hvordan sier 
den ikke noe om. Derfor er omsorgsmodeller viktige som veiledning.
Jeg har påpekt at modellenes utalte krav om nestekjærlighet kan pålegge sykepleieren et 
ubegrenset ansvar for pasientens liv. Det betyr at pasienten kan utsettes for krenkelser.  Da 
blir kravet noe annet enn kravet i fordringen fordi kravet der er fundert på uselviskhet.
Modellene viser at fordringens krav om å bruke den makten vi er henvist på til den andres 
beste, har en begrensning fordi livsytringene ikke alltid løftes frem i møtet mellom 
sykepleieren og pasienten. De generelle føringene og de bestemte oppfatningene av hva som 
er pasienters behov på slutten av livet  gjør at den makten som er tilstede i pasient -
sykepleierrelasjonen vil kunne føre til maktmisbruk. 
Modellene rommer også etisk kvalitet. Dette kommer til uttrykk i samsvar mellom 
fordringens krav og føringer som gis til sykepleieren. Men det motsatte er også tilfelle. 
Modellene viser at når utgagnspunktet er tillit til egne ideer, så får handlingene etisk begrenset 
karakter.
Omsorgsmodellene er verdifulle som korrektiv til et moderne helsevesen. Alvorlig syke og 
døende mennesker er utsatt for mange og alvorlige trusler. Dette tar modellene innover seg, 
likevel viser modellene en svakhet ved at de primært forholder seg til psykososiale og 
åndelige/eksistensielle behov.  
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Omsorgsmodeller som norm krever anvendelse av skjønn . Skjønnet er avgjørende for det 
etiske innholdet. Fagkunnskap, praktiske ferdigheter og erfaring utvikler skjønnet.
Når disse områdene er så lite omtalt, kan det oppfattes som om modellene underkjenner 
betydningen av dem. 
Aakre og Ternestedt synes å idyllisere livets siste fase når den gode død holdes frem som 
ideal. Slik blir modellene teoretiske og distanserte.
For sykepleiere som skal forholde seg til modellene som veiledning, vil de påvirke 
handlingene overfor pasienten. De vil også kunne påvirke sykepleierens holdninger slik at de 
for uerfarne og usikre sykepleiere ikke kun blir veiledende, men også retningsgivende. 
Sykepleieren kan derfor komme til å forholde seg til mer til modellene enn hva som eventuelt 
er pasientens behov. 
På spørsmål om omsorgsmodellene kan fungere som veiledning for sykepleieren, må en 
derfor kunne si at de har sin begrensning. 

6.5 Oppsummering

Oppgavens problemstillingen reiser spørsmål om hvordan Aakres og Ternesteds perspektiver 
bidrar til at livsytringene kan utfoldes møtet mellom pasienten og sykepleieren? Jeg har i dette 
kapitelet drøftet hvordan Aakre og Ternestedts perspektiver rommer en begrensning for 
hvordan livsytringene kan frigjøres i møtet mellom den alvorlig syke og døende pasienten og 
sykepleieren. Jeg har vist til at de som omsorgsmodeller derfor har sine begrensninger. 
Jeg oppsummerer her bakgrunnen for dette. 

Hos Aakre forveksles nestekjærlighet med naturlig kjærlighet. Jeg har påpekt at det skaper 
forvirring og leder til sin motsats når nestekjærlighet knyttes an til morskjærlighet og naturlig 
kjærlighet. Nestekjærligheten utarter på denne måten til et ubegrenset ansvar. Jeg har også 
vist til den disiplinerende funksjon det kan på sykepleieren når nestekjærlighet holdes frem 
som en ide og knyttes an til et pliktbegrep og at dette motsier suvereniteten i den. 
Drøftingen viser at nestekjærlighet som plikt ikke gir noen garanti for fullbyrdelse av den. 
Ternestedts perspektiver samsvarer mer med hvordan Løgstrup forklarer universell kjærlighet. 
Hun blir derfor mer moderat i sine tilnærminger til pasienten. 
Vanskeligheten med å etterleve  budet om nestekjærlighet er for Løgstrup menneskelig og 
naturlig. Det fristiller sykepleieren for ikke alltid å kunne etterleve modellens krav og at det 
kan være lov å trekke seg tilbake uten å føle seg uverdig. Aakre gir utrykk for en annen 
forståelse. For henne blir sykepleieren aldri flink nok. 
Hospicefilosofiens kristne verdigrunnlag kommer ulikt frem i modellene. Den kristne 
rettferdighetstanke ivaretar alle. Hos Aakre og Tenestedt gis det inntrykk av at de pasienter 
som reflekterer forestillinger om en god død bekreftes mer enn andre. Dette er mest tydelig 
hos Aakre. Hun anvender kristne utsagn som kan gi inntrykk av at nestekjærlighetens kristne 
forankring ivaretar etisk kvalitet i omsorgen. Likevel viser hennes henvisninger til det 
kristelige at pasienten kan utsettes for krenkelser. Dette motsier Løgstrups forståelse av 
etikken som human. Det betyr at en kristen livstydning ikke gir noen etisk garanti. Ternestedts 
ståsted samsvarer således mer med Løgstrups etiske perspektiv, i den forstand at hun ikke 
holder kristendommen frem som garanti for medfølende omsorg.

Jeg har drøftet hvordan modellenes psykososiale og åndelige/eksistensielle fokus overser 
betydningen av en forbeholden tillit. Denne tilliten hevder Løgstrup er nødvendig for å ivareta 
vår åndelige bluferdighet. Aakre og Ternestedts oppfatning av at det er sykepleierens oppgave 
å få pasienten til å sette ord på vanskelige følelser viser manglende forståelse for den 
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forbeholdne tillitens betydning. I sin iver etter å gjøre det beste kan de komme til å skade et 
eventuelt tillitsforhold mellom sykepleieren og pasienten.  
Med direkte spørsmål og sjekklister setter de tonen til samtalen. Den fantasi og varhet som 
ivaretas av metaforene, slik Foggart beskriver, er fraværende. Det betyr at de kan skygge for 
pasientens behov for hva det ønskes å samtale om. Pasienten vil kunne føle seg avvist hvis 
hans/ hennes behov for hva det skal samtales om, ikke imøtekommes. Løgstrup viser til at 
avist selvutlevering fører til moralske dommer fordi en for enhver pris må skjule 
blottstillelsen. Pasienten kan derfor utsettes for alvorlige påkjenninger. Den makten som 
ligger i relasjonen mellom sykepleieren og pasienten blir således ikke anvendt til pasientens 
beste, men bidrar tvert imot til å øke pasientens følelse av maktesløshet. 
I et tillitsperspektiv tar spontaniteten i tilliten retning i form av en selvisk skikkelse fordi 
modellene baserer seg på oppfatninger om at alle alvorlig syke og døende ønsker å samtale 
med sykepleieren om vanskelige og private følelser. 

Aakre og Ternestedt knytter håpet an til noe personlig og ikke til noe suverent forbundet med 
betingelser utenfor vår tilværelse. Det stilles krav til pasienten om å mestre alt det vanskelige 
ved livets avslutning for å bevare håpet om en god død. Det suverene håp som ikke fordrer 
noe og som bæres oppe av en forventning, så lenge livet er uavsluttet, kommer lite frem. Det 
kristne håp hos Aakre er et annet enn det kristne håp hos Løgstrup. Hos Aakre ligger det en 
fordring om å komme til forsoning. Frykten for døden må overvinnes. Både Aakre og 
Ternestedt engasjerer seg sterkt i å fjerne frykten forbundet med døden. I Løgstrups 
perspektiv er humane opplevelser en forutsetning for å forstå kristendommen. Frykten og 
meningsløsheten blir hos han naturlig og nødvendig for å forstå kristendommen. 
Hans fortolkning reiser spørsmål om det er sykepleierens oppgave å fjerne frykten for døden, 
men kanskje heller dele den med pasienten i ydmykhet. Når håpet om den gode død holdes 
frem som mål blir det i dette perspektivet grunn til ettertanke. Hos Løgstrup er håpet suverent 
og knyttet til en forventning som går utover en selv og hvor en ikke må bidra med noe. For 
pasienten blir dette mer fortrøstningsfullt og et sted han/ hun kan finne hvile. Han viser til det 
suverene håp som forutsetning for å forstå det kristen håp hvor alt er gjort med Jesus 
forkynnelse. 

En hovedfunn i denne oppgaven er hvordan forventninger uttalt gjennom kroppen ikke 
oppfylles. Kroppen som vårt grep om verden får en underordnet betydning. Kroppen som 
reflekterer alt det uskjønne og vanskelige. Den som konfronterer pasienten med at døden er 
nær forestående og som virkelig legitimerer behovet for praktisk sykepleie utført med omsorg 
og aktelse. Det er betimelig å spørre om tausheten rundt kroppen skyldes at den reflekterer 
den uskjønne og vanskelige død? Jeg har i drøftingen vist til at Lawtons undersøkelser 
bekrefter at den syke kroppens manglende kontroll bidrar til at sykepleiere distanserer seg. 
Aakres og Ternestedts fremheving av kontroll og uavhengighet reflekterer dette. Slik 
forsterkes pasientens følelse av maktesløshet. 

Løgstup forbinder normenes etiske kvalitet til hvordan livsytringene realiseres. Ovenfor har 
jeg oppsummert begrensninger knyttet til dette i Aakres og Ternestedts perspektiver.
Som veiledning for hvordan sykepleieren skal møte pasienten kan modellene derfor oppfattes 
som utilstrekkelige.
Å ha ansvar for det av den andres liv en har i sine hender er ikke et utalt krav, men skjult. I 
modellene forveksles dette med et utalt krav. For pasienten betyr det at han/ hun fratas ansvar 
for seg selv og  derved noe av sin individualitet og vilje.
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Den etiske fordringen forteller at vi har ansvar for det av vår nestes liv som vi har i våre 
hender. Dette er et utrykk for en kjensgjerning som er der i utgagnspunktet, som følge av at vi 
er henvist til hverandre. Uttrykket illustrerer at det en svevende og skjult tilstand. Løgstrup 
skriver at dette kan være mye eller lite alt avhengig av situasjonsom. For den palliative 
sykepleieren kan det oppfattes som hele pasientens liv er i hennes hender. Løgstrup viser til at 
å påta seg et ubegrenset ansvar ikke er fundert i uselviskhet, men at det derimot kan resultere i 
krenkelser. Min oppfatning er at målsettingen om den gode død bidrar til dette. Virkeligheten 
representerer også en vond og uskjønn død. Når modellene nedtoner dette bidrar de til å 
opprettholde taushet og tabuforestillinger knyttet til døden. 
Modellenes generelle karakter i form av sjekklister og forutbestemte meninger plasserer 
pasienten i en objektsituasjon. De motsier dermed en fenomenologisk forståelse av tilværelsen 
hvor det er umulig å gjøre den andre til et objekt. Utgagnspunktet synes å være en bestemt 
måte å tenke palliativ omsorg på, fremfor å forholde seg til at pasienter er ulike og vil ha ulike 
oppfatninger om hvordan sykepleieren bør handle. 
Fordringens krav om å ivareta din neste ut i fra hva som er til din nestes beste blir 
vanskeligere å etterleve når utgagnspunket er egne forestillinger om hva som er til pasientens 
beste. Det kan være samsvar , men behøver ikke være det. Modellenes virker også distanserte 
fordi de i begrenset grad forholder seg til den virkelighet pasienten er en del av. Da blir det 
også vanskelig å ivareta pasienten på en god måte. Løgstrup viser til at vi er henvist til å bruke 
makten til hva som er til vår nestes beste. Det generelle utgagnspunktet vil kunne bidra til at 
denne makten misbrukes
Jeg har flere steder i oppgaven kritisert modellene for å bære preg av bedrevitenhet og at 
Aakre og Ternestedt kan gi inntrykk av å fremstå som eksperter. Løgstrup viser til faren ved å 
forankre sin livsforståelse i en fastlåst ideologi. Jeg oppfatter modellene til å være preget av 
dette. For pasienten kan det bety mindre bekreftelse hvis han/hun ikke lever opp til de 
forventninger som ideene favner. Målsettingen om den gode død bekrefter noe av dette fordi 
alt som er vanskelig og uskjønt tones ned.
Løgstrup viser til at normer kan anvendes, men de kan ikke fullbyrde livsytringene. Det er det 
handlingene i den enkelte situasjon som avgjør. Det blir derfor avgjørende at normene bidrar 
til handlinger som realiserer livsytringene i møtet mellom sykepleieren og pasienten. Her har 
modellene en begrensning.

Som følge av oppgavens kritiske perspektiv har jeg i denne oppsummeringen trukket frem 
begrensninger i omsorgsmodellene. Jeg mener ikke med det å si at Aakres og Ternestedts 
omsorgsideer ikke rommer etisk kvalitet. Samtidig har jeg begrunnet hvordan deres 
perspektiver hindrer fullbyrdelse av livsytringene i møtet mellom sykepleieren og pasienten 
og at modellene derfor har begrenset etisk kvalitet.

6.6 Avslutning

Jeg har i innledningen vist til Løgstrups relevans for temaet i denne oppgaven. Hans 
skapelsesfilosofi grunner i en forståelse av at mennesket er skapt og innfelt i naturen og med 
hverandre. Hans fortolkning av livsytringene viser hvilken betydning de har i 
mellommenneskelige relasjoner og hvordan forhold kan ødelegges om de utvikler seg til 
egenkjærlighet, mistillit og håpløshet. 
Løgstrups metafysikse skapelsesfilosofi setter spørsmålstegn ved en kristen etikk. For 
omsorgsmodeller forankret i kristen hospicefilosofi blir Løgstrups livstydning en annen 
forståelse og en utfordring til hva som skal oppfattes som etisk kvalitet i mellommenneskelige 
møter. Jeg har også ønsket å klargjøre fordringens krav og hva Løgstrup mener med 
metaforen: å ha ansvar for det av den andres liv du har i dine hender.
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Jeg har anvendt disse perspektivene på Aakre og Ternestedts omsorgsmodeller. Slik har jeg 
kunnet rette blikket mot bestemte trekk i modellenes veiledning til sykepleieren. 

Arbeidet med oppgaven har gjort at mange perspektiver hos Aakre og  Ternestedt er trukket 
frem. Dette har sammenheng med de funn jeg har gjort. Som følge av dette har kanskje 
oppgaven fått større bredde enn dybde. Likevel mener jeg det er viktig å få fem hva som skal 
forstås med hospicefilosofi og palliativ omsorg og et vidt perspektiv ivaretar dette. 
Muligheten for at livsytringene skal kunne fullbyrdes er forbundet med hvordan de sosiale 
normene gjør dette mulig. For å kunne svare på hvorvidt Aakre og Ternestedts modeller 
bidrar til å realisere livsytringne ble det naturlig å trekke frem ulike perspektiver i modellene. 

Å anvende livsytringene på ulike sider av modellene, har ført til nye spørsmål som kan ha 
implikasjoner for hva fremtidens modeller for sykepleie og palliativ omsorg skal inneholde. 
Det mest nærliggende er å stille spørsmål ved om nestekjærlighet skal være et begrep å lene 
seg på innenfor profesjonell omsorg?  I drøftingen har jeg vist til hvordan det kan skape 
forvirring og lede til sin motsats når nestekjærlighet knyttes an til morskjærlighet og naturlig 
kjærlighet.  Jeg har også vist til den disiplinerende funksjon det kan ha når nestekjærlighet 
holdes frem som en ide og knyttes an til et pliktbegrep og at dette motsier suvereniteten i den. 
Å anvende et kjærlighetsbegrep innenfor sykepleie assosierer omsorg med det private og 
personlige. Når nestekjærligheten holdes frem som ide legitimerer den derfor modellenes 
psykososiale og åndelige/eksistensielle fokus. Det åpner opp muligheten for profesjonell 
intervenering ikke bare overfor psykososiale behov, men også i forhold til pasientens 
eventuelle religiøse behov. En kan derfor spørre om nestekjærlighetsbegrepet bidrar til å 
underkjenne praktiske kunnskaper og faktakunnskaper innenfor sykepleie? Jeg reiser 
spørsmålet på bakgrunn av modellenes nedtoning av kroppslige plager og de negative 
konsekvenser dette får for pasienten. Det er derfor saksvarende å reise spørsmålet om hva 
årsakene er til dette? I oppgaven viser jeg til hvordan det uskjønne ved døden bekreftes av 
kroppslige endringer og at dette motsier forventningene om en god død. Det kristne 
perspektivet hvor kroppslige behov tradisjonelt oppfattes som underordnet i forhold til 
sjelelige behov kan være en annen forklaring. Dette er noe hospicefolosofi og palliativ 
omsorg må ta innover seg.
Tradisjonelt knyttes nestekjærlighet til evangeliet og en kristen livstydning.
Nestekjærlighet med utgagnspunkt i evangeliet opprettholder sykepleie som en kristen 
handling. Begrepet kan derfor også bidra til at det stilles spørsmål ved kvaliteten til 
sykepleiere uten en kristen livsanskuelse. Det kan oppfattes som uforenlig og intolerant i 
forhold til en profesjonell oppfatning av sykepleie i en sekulær velferdsstat med ulike 
religioner og verdiforankring. Det får meg til å reise spørsmålet om ikke hospicefilosofi og 
palliativ omsorg i fremtiden må forholde seg til at vi lever i et flerkulturelt samfunn med ulike 
verdisyn og om det er mulig å forankre denne omsorgstradisjonens etikk i en kristent 
verditradisjon? Løgstrups skapelsesfilosofi bringer inn dette perspektivet. Hans fortolkning av 
at mennesket er skapt og innfelt i naturen og med hverandre innebærer en toleranse i forhold 
til ulike verdisyn. Hans henvisning til at nestekjærligheten alltid er tilstede som mulighet og at 
den derfor ikke kan knyttes an til en spesifikk kristen kvalitet bekrefter at sykepleie og 
omsorg har etisk verdi uavhengig av religiøs tradisjon. Nestekjærlighet som ideal anvendt 
innenfor hans forståelsesramme kan derfor være en viktig påminnelse om å ivareta pasienten 
på best mulig måte. 
En kan likevel vanskelig komme utenom at mellommenneskelig kjærlighet er en bærende 
kraft i relasjonen mellom pasienten og sykepleieren og at begrepet påminner oss om dette. 
Derfor har nestekjærlighet som ideal også en verdi. Løgstrup beskriver nestekjærligheten som 
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spontan. Spontaniteten i den muliggjør en utfoldelse. Men samtidig sier han at det naturligste 
av alle bud er det vanskeligste å etterleve.
De ovenstående perspektivene viser behovet for en klargjøring av idegrunnlaget innenfor 
denne omsorgstradisjonen. Spørsmålet blir om andre begreper enn nestekjærlighet kan ivareta 
omsorgen for pasienten på en omsorgsfull og sakssvarende måte? 
Oppaven reiser også nye spørsmål for hvordan hospicefilosofi og palliativ omsorg i fremtiden 
skal bidra til etisk kvalitet innenfor det moderne samfunn vi alle er en del av?
Et viktig moment i denne forbindelse er hvordan perspektivene skal ivareta pasienten innenfor 
et helsevesen med krav til effektivitet og lønnsomhet? Aakre og Ternestedt forholder seg som 
sagt lite til dette. Utfordringene fremover må kanskje derfor ligge i et engasjement på de 
organisatoriske og politiske beslutninger som former velferdsstaten. Å holde frem 
omsorgstradisjonens idealer er et viktig bidrag i debatten. Aakre og Ternestedt skal ha 
anerkjennelse for dette. Men bidraget ville hatt større gjennomslagskraft om modellene hadde 
hatt mer målrettede forslag til hvordan møte mellom sykepleieren og pasienten skulle bevare 
etisk kvalitet i forhold til denne utfordringen. 
Jeg har også vist til at kreftpasienter er den gruppen som favoriseres. Fremtidens utfordringer 
vil være eldre mennesker med aldersrelaterte sykdommer og kanskje også AIDS og andre 
infeksjonssykdommer (som følge av innvandringen). Nye samlivsmønstre er også en 
utfordring for en tradisjonell kristen bevegelse med fokus på kjernefamilien.
I materialpresentasjonen trekker jeg frem hvordan moderlighet som ide for sykepleie bidrar til 
å kjønne sykepleie. En viktig undersøkelse for fremtiden vil være å se denne 
omsorgstradisjonen i lys av feministisk teori. Er det slik at kvalitet på omsorg kan knyttet til  
kjønn? Hvilken betydning har det for den kristne forankring at sykepleie utføres av kvinner?
Sett med Løgstrups blikk er sykepleieren og pasienten innfelt i denne virkeligheten. 
I denne konteksten er det sykepleieren og pasienten er henvist til hverandre. Å ha ansvar for 
det av en annens liv en har i sine hender betyr å forholde seg til verden slik den er. En 
sakssvarende omsorgsfilosofi kan ikke overse dette. Med dette mener jeg ikke å si at 
modellene ikke har kvaliteter som ikke kan anvendes, men de viser et behov for å tenke nytt 
og i større grad forholde seg til den virkelighet pasienten og sykepleieren er en del av.

Jeg har kalt oppgaven Å ha den andres liv i sine hender. Hensikten er å vise pasientens 
sårbarhet og at uttrykket, ikke betyr  å påta seg et ubegrenset ansvar. En viktig del av analysen 
viser at Aakre og Ternestedt pålegger sykepleieren et ubegrenset ansvar for pasientens liv seg 
og at dette kan føre til krenkelser av pasienten. Jeg mener tittelen illustrerer oppgavens etiske 
perspektiv fordi den viser til hva som står på spill i relasjonen mellom sykepleieren og 
pasienten. Siden Løgstrup, innenfor sykepleietenkning, ofte siteres på hvordan sykepleieren 
har ansvar for det av den annens liv hun/han har i sine hender, retter tittelen seg mot denne 
forståelsen og løfter i den forbindelse frem oppgavens teoretiske perspektiv. 

I innledningen viser jeg til at livskvalitet et subjektivt begrep. Hva dette innebærer for den 
enkelte pasient i livets siste fase er en utfordring for sykepleieren. Aakres og Ternestedts 
perspektiver viser varme og engasjement for hvordan sykepleieren skal møte pasienten 
samtidig som de knytter livskvalitet til noe bestemt. Løgstrups etikk viser at modellene har sin 
etiske begrensning. Utfordringen blir hvordan ønsket om å ivareta pasienten til hans/hennes 
beste skal munne ut i omsorgsmodeller som sikrer etisk kvalitet. Det betyr å forholde seg til 
hva pasienten ønsker med sitt liv i siste avsluttende fase og hvordan disse behov kan 
imøtekommes innenfor den komplekse virkeligheten sykepleieren og pasienten er en del av.
Dette anskueliggjør at debatten om hospicefilosofi og palliativ omsorg stadig vil være et 
aktuelt anliggende og at sykepleiere i dette landskapet har et ansvar for å bringe sine 
erfaringer og oppfatninger frem i det offentlige rom.
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