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Formål: Formålet med studien var å undersøke om optimistisk grunnholdning ved baseline er en 

prediktor for angst og depresjon blant brystkreftoverlevende, fem år etter baseline. Prevalensen av 

angst og depresjon fem år etter baseline ble også undersøkt.  

Hensikten med refleksjonsoppgaven var å øke min forståelse for hva optimistisk grunnholdning er, og 

for hvordan denne påvirker helsen vår. 

Teoretisk forankring: Forskning viser at optimistisk grunnholdning har en påvirkning på helsen vår. 

Kreftpasienter med en høy optimistisk grunnholdning ved baseline kan oppleve mindre angst og 

depresjon postoperativt. Prevalensen av angst og depresjon fem år etter baseline blant 

brystkreftoverlevende er i liten grad undersøkt fra tidligere. Både vår atferd og våre følelser påvirkes 

av optimistisk grunnholdning, gjennom en atferdsregulerende feedback-loop. 

Metode: Data fra en prospektiv studie ble analysert. Logistisk regresjon ble brukt for å avgjøre om 

optimistisk grunnholdning ved baseline er en prediktor for angst og depresjon blant 

brystkreftoverlevende fem år etter baseline. Prevalensen av angst og depresjon fem år etter baseline ble 

funnet med frekvensanalyse. Litteratursøk i relevante databaser ble gjennomført for å finne 

forskningsartikler til refleksjonsoppgaven. 

Resultater: Variablene Alder og Optimistisk grunnholdning ved baseline var signifikante prediktorer 

for angst fem år etter baseline. Optimistisk grunnholdning ved baseline var en signifikant prediktor for 

depresjon fem år etter. 19.9% av deltakerne hadde angst fem år etter baseline, mens 7.8% opplevde 

depresjon. Optimistisk grunnholdning er et personlighetstrekk, og viser til en forventning om positive 

opplevelser i fremtiden. Pasienter med en høy optimistisk grunnholdning opplever mindre 

symptomatiske plager i møte med sykdom, samt har en økt livskvalitet når de er syke, enn pasienter 

med en lav optimistisk grunnholdning. 

Konklusjon: Postoperativ angst og depresjon er fortsatt et problem blant brystkreftopererte kvinner, 

fem år etter baseline. Optimistisk grunnholdning ved baseline er en prediktor for dette, og en lav 

optimistisk grunnholdning kan forklare hvorfor enkelte brystkreftoverlevende opplever postoperativ 

angst og depresjon. Gjennom arbeidet med refleksjonsoppgaven har jeg fått en større forståelse for hva 

optimistisk grunnholdning er, og hvordan dette personlighetstrekket påvirker helsen vår.  

Nøkkelord: Optimistisk grunnholdning, brystkreft, prevalens, angst, depresjon, personlighetstrekk, 

stabilitet, helsepåvirkning. 
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Essay: Dispositional optimism. A reflection on what dispositional optimism is, and how it influences 

our health. 

Abstract: This master thesis consists of an article and an essay.  

Purpose: The aim of the study was to examine if dispositional optimism at baseline is a predictor of 

post-operative anxiety and depression amongst breast cancer survivors five years after baseline. The 

prevalence of post-operative anxiety and depression five years after baseline was also examined. The 

purpose of the essay was to increase my understanding of what dispositional optimism is and how it 

effects our health. 

Literature review: Research shows that dispositional optimism has an impact on our health. Cancer 

patients with a high level of dispositional optimism at baseline experiences less post-operative anxiety 

and depression. There is a limited amount of postoperative data on the prevalence of anxiety and 

depression for an elongated post-operative period. Both our behavior and our feelings are influenced 

through a self-regulating feedback-loop.  

Method: Data from a prospective study were analyzed. Logistic regression was used to examine 

dispositional optimism as a predictor of anxiety and depression five years after baseline. Frequency 

analysis was used to examine the prevalence of anxiety and depression five years after baseline. 

Several literature searches were implemented in literature databases to locate relevant research articles 

to use in the essay. 

Results: The variables for age and Dispositional optimism at baseline were significant predictors of 

anxiety five years after baseline. Dispositional optimism at baseline was found to be a predictor of 

post-operative depression. A total of 19.9% of the participants experienced anxiety and 7.8% 

experienced depression five years after baseline. Dispositional optimism is a personality trait and 

refers to expecting a good outcome in future situations. Patients with a high level of dispositional 

optimism experiences a lower symptom burden when they are sick, and has a better quality of life 

during sickness, than patients with a low level of dispositional optimism.  

Conclusion: Post-operative anxiety and depression amongst breast cancer operated women is still a 

problem, even five years after surgery. A low level of dispositional optimism at baseline is a predictor 

for both anxiety and depression and should be considered as an explanation. The essay has led me to 

obtain a better understanding of what dispositional optimism is, and how it effects our health. 

Key words: Dispositional optimism, breast cancer, prevalence, anxiety, depression, personality trait, 

stability, health influence.  
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Abstract 
 

Objective: The aim of this study was to examine if dispositional optimism at baseline is a 

predictor of post-operative anxiety and depression amongst breast cancer survivors five years 

after baseline. The prevalence of post-operative anxiety and depression five years after baseline 

was also examined. 

Methods: Data from a previous five-year prospective study were analyzed. Four hundred forty-

eight participants with operable breast cancer were included at baseline, and 350 breast cancer 

survivors completed all five data collection periods. Anxiety and depression were measured with 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and dispositional optimism was measured with 

Life Orientation Test-Revised (LOT-R). Frequency analysis determined the prevalence of anxiety 

and depression five years after baseline, and logistic regression was used to examine dispositional 

optimism as a predictor of post-operative anxiety and depression. 

Results: Age (p = 0.03) and LOT-R baseline scores (p < 0.001) were predictors of anxiety 

amongst the participants five years after baseline. LOT-R baseline scores (p < 0.001) was found 

to be a predictor of depression five years after baseline. The prevalence of anxiety and depression 

five years after baseline was 19.9% and 7.8%.  
 

Conclusion: The results suggest that LOT-R baseline score is a predictor of post-operative 

anxiety and depression five years after baseline. Other than age, demographic variables were 

found to be not significant when compared to LOT-R baseline score as a predictor. The levels of 

anxiety and depression during the five years remained stable, after baseline, and did not decrease 

after the first post-operative year. 

 

 

Key words 
Cancer, breast cancer, oncology, dispositional optimism, logistic regression, prevalence, anxiety, 

depression, prospective study, part study. 
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Background 
A breast cancer diagnosis is associated with fear and uncertainty. Breast cancer is the most 

common cancer type affecting women, and 3415 women were diagnosed with breast cancer in 

Norway in 20151. The majority of the women survives, due to early diagnosis and a wide range 

of treatments2. This contributes to a greater rate of breast cancer survivors, with an increased 

chance of experiencing post-operative anxiety and depression3. Previous studies have found that a 

breast cancer survivors’ level of optimism might influence their experience of anxiety and 

depression4.  

Dispositional optimism impacts our health5. An optimist expects a good outcome in every future 

situation 
6. It has been suggested that traumatic incidents may lower one’s optimism, but 

dispositional optimism has been found to remain stable amongst breast cancer survivors during 

the first twelve months, even if they received bad news during the post-operative period7. Data 

collected early during cancer treatment may predict the patient’s levels of depressive symptoms 

in the post-treatment years8. Dispositional optimism has been found to be stable through test-

retest correlations9,10, and it seems to act as a buffer when patients are diagnosed with cancer. A 

Swedish study found that cancer patients who were optimistic at the time of diagnosis, 

experienced fewer symptoms of anxiety and depression eight months after baseline 11. Data 

collected early on depressive symptoms can, in a moderate way, predict depressive symptoms at 

long-term follow up8. The predictive effects of optimism amongst breast cancer survivors in 

long-term adjustments are partly mediated by optimism in the short term adjustment, which 

shows that dispositional optimism may have prospective values8.  

The estimated prevalence of anxiety and depression amongst breast cancer survivors varies, but 

some studies indicate that 30% suffers from anxiety or depression for one year or longer after 

surgery12. The estimated prevalence of post-operative anxiety and depression amongst Norwegian 

breast cancer patients was found to be 26% for anxiety and 9% for depression twelve months 

after surgery13. The majority of previous studies on postoperative anxiety and depression after 

breast cancer are conducted one or two years after treatment completion14. There is a limited 

amount of prospective data on the prevalence of anxiety and depression for an elongated post-

operative period. It is estimated that the elevated levels of anxiety and depression will gradually 

decrease after the first post-operative year15,16. Unfortunately, this is not always the case, as 5% 

of breast cancer survivors suffers from psychological distress twenty years after diagnosis14. This 

indicates that anxiety and depression continues to be a significant issue for many survivors years 

after diagnosis17. The prevalence of anxiety and depression five years after diagnosis was found 

to be 15% amongst British breast cancer survivors18. The levels of anxiety and depression breast 

cancer survivors experience after five years may be interrelated to the levels of anxiety and 

depression they initially experienced at baseline19.  

Previous research suggests that low age, educational level, relationship status, elevated anxiety or 

depression levels at baseline and having young children are demographic predictors of post-

operative anxiety and depression amongst breast cancer survivors 20,21,22,23,24 Cancer worry, 

previous experience with cancer and fear of recurrence are also found to be predictors of anxiety 

and depression amongst the survivors 20,25. 
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Aim 
The main aim of this part study was to examine the influence of dispositional optimism at 

baseline on anxiety and depression amongst breast cancer survivors five years after undergoing 

surgery. We have hypothesized that dispositional optimism at baseline is a predictor of anxiety 

and depression amongst breast cancer survivors, five years after baseline. 

The second aim is to examine the prevalence of anxiety and depression five years after baseline. 

This provides knowledge about how many of the women who still suffer from post-operative 

anxiety and depression  

 

Methods 
A secondary analysis design was used to conduct this part study 26. By using existing, but not 

analyzed data from a former prospective longitudinal research, the hypothesis was tested and the 

prevalence of post-operative anxiety and depression five years after baseline were determined.  

 

Participants 
Four hundred forty-eight women, all newly diagnosed with operable breast cancer, participated 

during the collection of baseline data of the original prospective study. Women with known 

disabling medical or mental conditions were excluded, due to the uncertainty of their impact on 

anxiety, depression and dispositional optimism. Demographic data were collected at baseline. 

Medical data were collected from the participant’s medical journal. The participants were 

recruited, and baseline data were collected between 2006 and 2008, on the same day the 

participants had breast cancer surgery. Data one year after baseline were collected from 2007 and 

2010, data for the third year were collected from 2009 and 2011, and data for the fifth year after 

baseline were collected from 2011 and 2014.  

 

Measures 
Data on anxiety, depression and dispositional optimism were collected through two self-report 

questionnaires; Hospital Anxiety and Depression Scale and Life Orientation Test Revised. Both 

questionnaires are translated to Norwegian per current valid rules, and used on a Norwegian 

population. 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) is a self-report questionnaire consisting of 

fourteen questions. Seven questions target anxiety and seven target depression 27. Each question 

consists of four alternatives with an answering scale from 0 to 3 27. The total score of each 

subgroup are summed up, and reveals whether the patient suffers from anxiety or depression, or 

both when combining the sub scores27. The cutoff for both sub scales of HADS were set to ≥ 8 in 

the analysis, based on the findings of a review article on the validation of HADS. The article 

found that a cutoff of  ≥ 8  has a sensitivity and specificity of approximately 0.8 Cronbach alpha 

score 28.  
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Life Orientation Revised (LOT-R) was used to measure dispositional optimism 10. This self-

report scale questionnaire consists of ten claims, four of these are neutral filler claims 10. The 

claims are scored on a Lickert scale from 0 (Strongly disagree) to 4 (Strongly agree), with a 

maximum score of 24 10. Higher scores represent higher levels of optimism.  

 

Statistical analysis 
The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to conduct the analysis. The 

prevalence of anxiety and depression five years after baseline were determined by using 

descriptive statistics and frequency analysis. 

The variables anxiety five years after baseline and depression five years after baseline were set as 

depended variables in a set of identical, but separate univariate and multivariate logistic 

regression analyses. The univariate analysis was done to examine if some of the individual 

control variables included in the analysis was a potential predictor of post-operative anxiety or 

depression. All the independent variables from the univariate logistic regression with a p-value of 

0.05 or lower were included in two separate multivariable logistic regression analysis, one 

analysis for each dependent variable. In the multivariate analysis, the results with a p-value of 

0.05 or less was considered a statistical significant result 29. 

 

Ethics 
Both the original prospective study, and this part study has been approved by the Norwegian 

Regional Ethics Committee (REK). The case number for the study is 2016/1655. 

 

Results 
Participants 

A total of 586 women were found to be eligible participants at baseline of the original study, but 

hundred twenty-eight of these patients declined to participate and eighteen more women were 

excluded. Of the original 448 participants from baseline, 350 participants participated for all five 

years of the study. A total of 24 women passed away during the five years of data collection. Se 

Figure 1 for a flow chart showing number of eligible participants, reason for exclusion, drop outs 

and participants who passed away during the five years of collecting data.  

The participants’ age ranged from 29 to 79 years with a mean of 55.5. Forty five percent of the 

women had either a college or university degree, 67% were married or lived with a partner and 

83% had children. Eighty percent of the participants received post-operative radiation and 50% 

received chemotherapy. Twelve and a half percent of the participants got distant metastasizes 

during the post-operative course and 2.5% of the women experienced recurrence of breast cancer. 

See Table 1 for a summary of the participants’ demographic and medical data. 
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Prevalence of anxiety and depression five years after baseline 
Nineteen-point nine percent of the participants were classified with anxiety five years after 

baseline, whilst 7.8% of the women had depression five years after baseline. The results of the 

HADS for both anxiety and depression from the data collection points are presented in Table 2 

with a cutoff at ≥8 for both subgroups. By adjusting the cutoff to ≥11 for the baseline scores, 

considering that the women could experience a greater level of anxiety and depression the day 

they had breast cancer surgery, 33.7% experienced anxiety and 5.1% experienced depression at 

baseline. 

 

Dispositional optimism as a predictor of post-operative anxiety and 

depression 
The results of the logistic regressions are presented in Table 3a and 3b, one table for dispositional 

optimism as a predictor for anxiety five years after baseline, and one for dispositional optimism 

as a predictor of depression five years after baseline. The logistic regression analysis was 

performed with the 350 participants (76%) who completed both HADS and LOT-R for every data 

collection period.  

After conducting a univariate logistic regression to control for known variables that may 

influence post-operative anxiety and depression, four variables with a p-value of 0.05 or lower 

were included in the multivariate logistic regression for anxiety five years after baseline, and two 

for depression five years after baseline. The independent variables depression at baseline and 

LOT-R baseline score had a p-value of under 0.05 for both Anxiety five years after baseline and 

Depression five years after baseline in the logistic regression. Also, included in the multivariate 

logistic regression for anxiety five years after baseline were the independent variables Age and 

Anxiety at baseline.  

The multiple logistic regression for the dependent variables Anxiety five years after baseline and 

Depression five years after baseline were done separately. After completing the analysis for 

Anxiety five years after baseline two of the independent variables were found to have a 

statistically significant result; LOT-R baseline score (p < 0.01) and Age (p = 0.03) Both lower age 

and a lower LOT-R baseline score predicted post-operative anxiety five years after baseline. For 

Depression five years after baseline only the independent variable LOT-R baseline scores (p < 

0.01) was found to be a predictor of post-operative depression. A lower LOT-R score was found 

to be a predictor of depression five years after baseline. 

 

 Discussion 
We hypothesized that dispositional optimism at baseline predicts anxiety and depression five 

years after baseline amongst breast cancer survivors. Through the analysis, we found that age and 

LOT-R baseline score are predictors of anxiety five years after baseline. For depression five years 

after baseline, only the variable LOT-R baseline score turned out to be a predictor. It was the 

younger participants and the participants with a low LOT-R baseline score who were at risk for 

developing post-operative anxiety or depression. These results are congruent with previous 

research 11,13,30 where lower dispositional optimism was found to be a predictor of less distress 

and more efficient coping strategies amongst breast cancer survivors. Similar to earlier research, 
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our results show that data collected early in the process of breast cancer treatment predicts breast 

cancer survivors adjustment in the post-operative period 8. Due to previous findings on the level 

of stability of dispositional optimism when breast cancer survivors experience post-operative 

anxiety and depression, one can assume that the baseline score of dispositional optimism is 

sufficient when predicting post-operative anxiety and depression as long as five years after 

baseline 7.  

The result of Age as a predictor of post-operative anxiety is in line with previous research where 

lower age predicted anxiety. These studies suggest that lower age also predicts depression 

amongst breast cancer survivors, which is not a result from our analysis 21,18,31. In contrast to 

previous research, neither having children nor relationship status were found to be predictors of 

either post-operative anxiety or post-operative depression 31,22,21. The variable having children is 

often based on a worry for what will happen to the children if their mom dies from breast cancer. 

With the increased survival rate following breast cancer, and a high mean age of the women 

affected by breast cancer, the patients are not likely to pass away, and most of the patient’s 

children are of adult age. Relationship as a variable is associated with support from a partner in 

an uncertain time and is found to be a predictor in other studies 18,21,31. Support in the post-

operative period doesn’t have to come from a significant other, both close friends and relatives 

may act as a strong support. Therefore, relationship status is not necessarily a predictor of post-

operative anxiety or depression, as shown in the results of our analysis. 

Initially, we thought that distant metastasis, recurrence of breast cancer, or a new type of cancer, 

would predict post-operative anxiety and depression, since these occurrences will have a negative 

effect on most of us 25. The percentage of the participants who experienced either of these cancer 

incidents during this study are low, which may affect the results. The large confidence intervals 

of these variables show that these analysis results are imprecise. Therefore, we cannot conclude 

that either metastasis, recurrence of breast cancer, or a new type of cancer, does not predict post-

operative anxiety or depression. 

 
The second aim of this study was to examine the prevalence of post-operative anxiety and 

depression five years after baseline. Our findings are comparable to other, five year prospective 

studies 19,22. Compared to a prospective study by Burgess (2005), our findings show a higher 

level of anxiety, but a lower level of depression 18.  

Our results show that the level of depression five years after baseline is lower than the level of 

anxiety. As a breast cancer survivor, the fear of cancer recurrence is a major concern 25. Such a 

worry may influence the feeling of anxiety, but not necessarily the experience of depression. The 

participants had a higher level of anxiety than the general Norwegian population (16%). The 

levels of depression amongst the participants (7.8%) was somewhat lower than the  Norwegian 

population (11%) 32. The low level of depression may reflect on how these women were taken 

care of by the Norwegian hospitals during the post-operative years, as suggested by Schou, et al. 

(2003) 33. The low level of depression five years after baseline may also be a result of the original 

study’s exclusion criteria’s. On this matter, it is important to mention that the study had a 78% 

answer rate on the HADS five years after baseline. Some of the missing data are explained by the 

participants who passed away during the study. The missing data on anxiety and depression may 

have influenced the results of the prevalence analysis. However, the results are comparable with 

similar prospective studies where the levels of depression also were lower than the levels of 

anxiety. After baseline, the levels of anxiety and depression remained stable, with a slight 
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increase in depression over the five-year course. This shows that anxiety and depression does not 

decrease one year after the participants had their surgery, as suggested in previous studies 15,34. 

The purpose of examining the correlation between dispositional optimism at baseline and post-

operative anxiety and depression is to obtain a better understanding of why some breast cancer 

survivors suffer from long term anxiety and depression, while others do not. The survival rate for 

patients diagnosed with breast cancer has increased drastically over the last years 35. Breast 

cancer survivors are at risk of developing anxiety and depression in the aftermath of receiving the 

diagnosis, and both anxiety and depression impairs the quality of life amongst breast cancer 

diagnosed women 36,21. Dispositional optimism clearly has an impact on post-operative anxiety 

and depression amongst breast cancer survivors. With an increased knowledge of this correlation 

we can reduce the number of survivors who suffer from anxiety and depression in the post-

operative years. 

 

Strengths and limitations 
One strength of this study is the design and number of participants. With this being a part study 

of a larger prospective study, we can follow the participants over a longer period. This gives us 

the opportunity to map the development of the participants’ anxiety and depression over several 

years. With many participants, the results of the analysis are strengthened. Another strength is the 

instruments used to collect the data on dispositional optimism and anxiety and depression. The 

Norwegian version of HADS has been found to be of high reliability. The internal consistency 

was measured with Cronbachs alpha which was above 0.7 for both the anxiety and depression 

subscales 37. The translated version of LOT-R has also been found to be of high reliability with a 

Cronbachs alpha above 0.7 7. Due to this, the data collected with HADS and LOT-R may be 

considered reliable. One can argue that the self-report forms may influence the scores because the 

results rely on the participant’s understanding of the questions and statements without anyone to 

consult. However, the stability of the HADS-scores show that the participants had the same 

understanding of the questions through the five years of data collection.  

 

Some limitations need to be taken into consideration. The number of participants included in the 

final analysis is large, but the number of participants who experienced depression five years after 

baseline is small. This may influence the results considering post-operative depression, and it is 

important not to conclude that the results apply to all women diagnosed with operable breast 

cancer. As discussed earlier, with only a small number of participants suffering from recurrence 

of breast cancer, distant metastasis or a new type of cancer, we can’t draw any conclusions to 

whether any of the included cancer related medical conditions may affect post-operative anxiety 

or depression amongst breast cancer survivors. There are also other life changing situations that 

can cause anxiety or depression amongst us all; such as divorce, the loss of a job or the loss of a 

loved one. These are variables we do not have any data on in this material, so any influence of 

other life events that may affect anxiety or depression amongst the participants can’t be 

compensated for in this study.  
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Clinical implications 
Considering the increased survival rate, and the knowledge of breast cancer survivor’s risk of 

developing anxiety and depression, the nurses working with breast cancer diagnosed women 

should focus their care on the treatment of the cancer, as well as on the survivors’ mental health 

and quality of life in the post-operative years. Nursing staff should consider a different type of 

follow-up of breast cancer patients with a lower level of dispositional optimism when diagnosed 

with breast cancer, in an attempt of lowering their possibility of experiencing post-operative 

anxiety or depression in the years after surgery. 

 

 Conclusion 
The results from this part study suggest that dispositional optimism measured at baseline is a 

predictor of both anxiety and depression five years after baseline amongst breast cancer 

survivors, as hypothesized. Participants with low LOT-R baseline score were more at risk for 

developing post-operative anxiety and depression. Low age was also found to be a predictor of 

post-operative anxiety five years after baseline. These findings should be viewed with some 

caution, due to study limitations. It is important to get a better understanding on how 

dispositional optimism affects breast cancer survivors so we can contribute to ensure that as few 

survivors as possible suffer from post-operative anxiety and depression.  

19.9% of the participants experienced anxiety five years after undergoing breast cancer surgery, 

and 7.8% of the women were affected by depression five years after baseline. These results 

indicate that post-operative anxiety and depression amongst breast cancer survivors still is an 

issue, even five years after baseline, and should be taken into consideration when breast cancer 

survivors are followed up during the post-operative period.  
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Figure 1: Flow chart showing the number of participants through the five years of the original prospective study. 
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Table 1: Descriptive statistics of participants: 

Patient characteristics: Number of patients (%) 

Demographic data: 

Age:  

Range 29-78 

Mean 55.72 

Median 55.5 

SD 9.72 

  

Education ≥ 12 years 203 (45.3%) 

Married/ Cohabiting 298 (66.5%) 

Divorced/Separated 68 (15.2%) 

Single 51 (11.4%) 

Widowed 24 (5.4%) 

Children 362 (80.8%) 

Full-time employment/ part-time 

employment 

177 (39.5%) 

Full-time housewife 17 (3.8%) 

Retired 69 (15.4%) 

Disabled 38 (8.5%) 

Sick leave before diagnosis 11 (2.5%) 

Sick leave due to treatment 130 (29.0%) 

Medical data: 

Post-operative treatment:  
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Radiation 361 (80.6%) 

Chemotherapy 223 (49.8%) 

Herseptin 39 (8.7%) 

Tamoxifen 188 (42.0%) 

Aramytasis inhibitor 30 (6.7%) 

Tamoxifen and Aramytasis inhibitor 44 (9.8%) 

Cancerous issues:  

Distant metastasis 56 (12.5%) 

Reccurence of breast cancer 11 (2.5%) 

New type of cancer 7 (1.6%) 

 

Table 2: List of HADS scores from all data collection periods: 

HADS scores with a cutoff ≥ 8 Number of patients (%) 

Anxiety at baseline 

Depression at baseline 

267 (59.6%) 

141 (31.5%) 

Anxiety one year after baseline 

Depression one year after baseline 

86 (19.2%) 

29 (6.5%) 

Anxiety three years after baseline 

Depression three years after baseline 

95 (21.2%) 

32 (7.1%) 

Anxiety five years after baseline 

Depression five years after baseline 

89 (19.9%) 

35 (7.8%) 
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Table 3a: Logistic regression, anxiety five years after baseline: 

Hosmer and Lemeshow test: p-value 0.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Univariate  analysis  Multivariate  Analysis 

 OR CI 95% p-value OR CI 95% p-value 

Depression Baseline 1.12 1.05-1.19 0.01 1.09 0.99-1.19 0.06 

Relationship status 0.79 0.54-1.17 0.23    

LOT-R Baseline 

score 

0.86 0.81-0.92 <0.01 0.86 0.81-0.92 < 0.01 

Age 0.97 0.94-0.99 0.01 0.96 0.93-0.99 0.03 

Having children 1.53 0.86-2.70 0.15    

Anxiety Baseline 1.08 1.02-1.15 0.01 1.01 0.93-1.10 0.79 

Recurrence of cancer 1.28 0.32-5.04 0.73    

New cancer 1.99 0.37-12.12 0.45    

Distant metastases 0.72 0.28-1.82 0.49    
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Table 3b: Logistic regression, depression five years after baseline: 

 

Hosmer and Lemeshow test: p-value 0.22 

 

  Univariate analysis  Multivariate  analysis 

 OR  CI 95% p-value OR CI 95% p-value 

Depression 

Baseline 

1.11 1.02-1.22 0.01 1.06 0.96-1.17 0.22 

Relationship 

status 

1.36 0.82-2.26 0.24    

LOT-R Baseline 

score 

0.83 0.76-0.89 <0.01 0.84 0.77-0.92 < 0.01 

Age 1.02 0.99-1.06 0.22    

Having Children 0.83 0.32-2.12 0.69    

Anxiety Baseline 1.07 0.98-1.16 0.13    

Distant metastasis 1.99 0.709-5.60 0.19    

Recurrence of 

cancer 

2.39 0.49-11.74 0.28    

New cancer 2.35 0.26-21.63 0.45    
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for valg av tema og hensikt 
Temaet for refleksjonsoppgaven er begrepet dispositional optimism. Dette er et sentralt begrep 

i masteroppgavens første del, hvor jeg har skrevet en forskningsartikkel som undersøker om 

dispositional optmism er en prediktor for postoperativ angst og depresjon blant 

brystkreftopererte kvinner. Vi har ingen eksakt term for Dispositional optimism på norsk, så 

jeg har valgt å oversette dette begrepet til optimistisk grunnholdning. Den engelske termen er 

utviklet av to ledende forskere innen helsepsykologien; Carver og Sheier (Carver & Sheier, 

2014; Scheier, Carver, & Bridges, 1994). Det er på bakgrunn av deres forklaring av hva 

dispositional optimism er at jeg har kommet frem til oversettelsen optimistisk grunnholdning. 

Carver og Sheier (2014) skriver at den optimistiske grunnholdningens konseptuelle kjerne er 

fokuset på hvordan fremtiden vil utarte seg, og at en optimistisk grunnholdning er en del av 

vår personlighet. Dispositional optimism er altså en mer omfattende og gjennomgående term 

enn for eksempel det å være optimistisk i en bestemt, tidsbegrenset situasjon.  

Hensikten med å velge dette fenomenet som tema for refleksjonsoppgaven er for å øke 

kunnskapen min om hva optimistisk grunnholdning er og hvordan dette kan påvirke helsen 

vår. Som sykepleier har jeg hørt lite om optimisme og hvordan pasientens optimistiske 

grunnholdning kan påvirke deres symptombelastning, rekonvalesenstid og livskvalitet. I 

dagligtale har jeg hørt snakk om det å være optimistisk i en gitt situasjon, eller at en person er 

optimistisk eller pessimistisk anlagt. I løpet av arbeidet med masteroppgavens 

prosjektbeskrivelse og deretter forskningsartikkel ble den optimistiske grunnholdningens 

påvirkning av pasienters helse tydeligere for meg. Denne refleksjonsoppgaven er en mulighet 

for meg å oppnå en dypere forståelse for masteroppgavens gjennomgående tema om helse og 

optimistisk grunnholdning. 

Optimisme har lenge vært et benyttet begrep innen folkepsykologien, og flere kjente filosofer 

som Decartes, Nietzsche og Freud har skrevet om optimisme og hvordan optimisme påvirker 

vår væremåte og våre tanker (Carver & Sheier, 2014), (Domino & Conway, 2001). 

Forskningsmiljøet begynte å fatte en interesse for optimistisk grunnholdning på åttitallet, og 
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det har etter dette vært forsket på hvordan en optimistisk grunnholdning påvirker økonomisk 

status, karrierebygging, sosialt liv, familieliv og helse (Carver & Sheier, 2014), (Carver, 

Sheier, & Segerstrom, 2010). For å kunne diskutere refleksjonsoppgavens tema i dybden har 

jeg valgt å avgrense innholdet til å handle om optimistisk grunnholdning og dens påvirkning 

av helsen vår. 

 

1.2 Oppbygging av refleksjonsoppgaven 
I motsetning til en forskningsartikkel, har ikke en refleksjonsoppgave en fastsatt struktur for 

hvordan oppgaven skal settes opp. Jeg har valgt og svare på denne refleksjonsoppgaven ved å 

dele besvarelsen opp i en innledning, tre hovedkapitler og en oppsummering. Hovedkapitlene i 

besvarelsen tar for seg hvert sitt refleksjonstema. Temaene er valgt ut på bakgrunn av relevant 

forskning om optimistisk grunnholdning som jeg har lest i forbindelse med masteroppgavens 

prosjektbeskrivelse og forskningsartikkel. Disse temaene vil hjelpe med å øke min forståelse 

for oppgavens tema. Hovedkapitlene i oppgaven er bygget opp slik at jeg først presenterer 

relevante forskningsfunn som tar for seg det aktuelle kapitteltemaet, før jeg deler mine 

refleksjoner og diskuterer forskningsfunnene ut i fra dette. Ved å strukturere besvarelsen slik 

kan jeg reflektere over hvert enkelt kapitteltema i direkte sammenheng med den relevante 

forskningen som er presentert.  

I det første hovedkapittelet i refleksjonsoppgaven skal jeg redegjøre for hvordan optimistisk 

grunnholdning defineres, samt presentere et teoretisk rammeverk som viser hvordan 

optimistisk grunnholdning påvirker vår atferdsregulering. Jeg vil også presentere kort hvordan 

man kan måle optimistisk grunnholdning, slik at man kan benytte denne informasjonen som en 

variabel i forskningssammenheng. I hovedkapittel nummer to skal jeg diskutere og reflektere 

over om optimistisk grunnholdning er stabil, og om man kan påvirke ens eget nivå av 

optimisme. Ved å se nærmere på stabiliteten kan jeg reflektere over hvordan optimistisk 

grunnholdning påvirker helsen vår på et dypere nivå. Videre oppgavens tredje hovedkapittel 

skal jeg redegjøre for hvordan optimisme kan påvirke helsen. Jeg har valgt å presentere to 

sykdommer og ett symptom hvor forskning viser at optimistisk grunnholdning har en 

påvirkning på pasientenes sykdomsopplevelse. Intensjonen med å trekke frem konkrete 
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eksempler på hvordan optimistisk grunnholdning påvirker oss når vi er syke er å få en dypere 

forståelse for denne påvirkningen. 

I oppsummeringskapittelet reflekterer jeg over hva funnene fra de tre hovedkapitlene kan ha 

av betydning for sykepleiefaget og kvaliteten av pleien vi utøver for våre pasienter.  

 

1.3 Valg av litteratur 
For å finne relevant litteratur og aktuell forskning har jeg gjennomført systematiske 

litteratursøk i databasene PubMed, Ovid Medline, CINAHL og Cochrane Library. Søkeordene 

som ble benyttet var Optimism og Dispositional optimism, både alene og i kombinasjon med 

OR mellom. Jeg har også søkt etter artikler som omtaler Dispositional Optimism AND 

Stability OR Stable for å kunne se nærmere på optimistisk grunnholdning og dens stabilitet. 

Dispositional optimism samt Disease OR illness, ble brukt for å finne artikler om optimistisk 

grunnholdning og sykdom. Ut ifra resultatene fra disse søkene har jeg også spesifikt søkt etter 

artikler som inneholder Dispositional optimism OR Optimism og de aktuelle sykdommene og 

symptomene jeg har valgt å fremheve i kapittel fire av refleksjonsoppgaven. For å velge ut 

aktuelle artikler ble alle abstracts lest gjennom, og de artiklene som fortsatt var relevante ble 

lest i sin helhet. Jeg har også lest gjennom referanselistene til aktuelle forskningsartikler for å 

finne artikler som de foregående litteratursøkene ikke viste som resultater. I tillegg har jeg 

benyttet meg av relevant litteratur fra publiserte bøker. Disse har blitt søkt frem via Oria på 

universitetsbibliotekets hjemmeside. 
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2 Definisjon av optimistisk grunnholdning 
Optimistisk grunnholdning viser til en forventning om at gode ting vil skje i fremtiden (E.C. 

Chang, 2001). Det vil si at personer som er optimistiske forventer et positivt utfall, selv når 

fremtiden ser mørk ut (Carver et al., 2010). En antropologisk rettet definisjon på begrepet er at 

optimistisk grunnholdning er en stemning eller atferd i forbindelse med en forventning om 

sosial eller materiell fremtid (Peterson, 2000). Den vitenskapelige definisjonen av optimistisk 

grunnholdning viser til grunnholdningens fokus på forventninger om fremtiden (Carver et al., 

2010). Fellestrekkene for de tre definisjonene er at optimistisk grunnholdning handler om en 

forventning om å oppleve noe positivt i fremtiden. Samtidig som vi har en optimistisk 

grunnholdning, finnes det også tre andre typer optimisme jeg vil trekke frem. 

Situasjonsoptimisme viser til en forventning om et positivt utfall i en gitt situasjon, mens 

sammenligningsoptimisme handler om å forutsi utfallet av en bestemt hendelse ved å se på 

hvilket utfall andre opplevde (Tusaie & Patterson, 2006). Urealistisk optimisme er når en 

person har urealistiske tanker om sin egen fremtid og ignorere faresignaler om for eksempel 

symptomer på sykdom på grunn av dette (Weinstein, 1982). Disse skiller seg fra den 

optimistiske grunnholdningen, da fokuset for både situasjonsoptimisme og 

sammenligningsoptimisme dreier seg om kun en bestemt situasjon i et nåtidsperspektiv. En 

optimistisk grunnholdning har derimot et lengre tidsaspekt og påvirker våre forventninger ved 

flere områder av livet (Tusaie & Patterson, 2006). Optimistisk grunnholdning er også basert på 

et realistisk syn på positive utfall i fremtiden, i motsetning til en urealistisk optimisme 

(Weinstein, 1982). 

Det kan være fristende å tenke at optimistisk grunnholdning og håp er det samme. Selv om 

begge fenomener representerer en positivt rettet fremtidsinnstilling, er håp og optimistisk 

grunnholdning ikke det samme (E. C. Chang, Yua, & Hirsch, 2013). Håp defineres som en 

bestemthet for å oppnå et fastsatt mål og evnen til å planlegge hvordan man skal nå dette målet 

(E. C. Chang et al., 2013). Håpet er altså mer målrettet enn optimistisk grunnholdning, mens 

optimistisk grunnholdning er en mer generell forventing om et positivt fremtidsutfall. 
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2.1 Optimistisk grunnholdning som personlighetstrekk 
Det viser seg at optimistisk grunnholdning er et personlighetstrekk, men graden av hvor 

optimistiske vi er varierer fra person til person (E.C. Chang, 2001). Det opereres med en 

modell innen personlighetspsykologien som kalles femfaktormodellen. Denne modellen deler 

personligheten vår inn i fem overordnete trekk (Nordvik, 2005). Disse trekkene er 

nevrotisisme, ekstroversjon, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet (Nordvik, 2005). 

Tidligere forskning har foreslått at optimistisk grunnholdning er en blanding av nevrotisisme 

og ekstroversjon (Marshall, Wortman, Kusulas, Hervig, & Vickers JR, 1992), mens annen 

forskning er uenig i denne klassifiseringen. Kam og Meyer (2012) fant i sin forskning at 

optimistisk grunnholdning er forskjellig fra alle trekkene som er beskrevet i 

femfaktormodellen (Kam & Meyer, 2012). Videre er det foreslått at optimistisk grunnholdning 

bør ses på som et personlighetstrekk uavhengig av de fem overordnende trekkene. Dette fordi 

optimistisk grunnholdning dreier seg om en fremtidsrettet forventning (Carver & Sheier, 

2014). Dette fremtidstidsperspektivet finnes ikke blant personlighetstrekkene som er beskrevet 

i femfaktormodellen. Selv om forskerne ikke er enige om hvilken kategori optimistisk 

grunnholdning skal plasseres i, så er det enighet i at optimistisk grunnholdning skal 

klassifiseres som et personlighetstrekk.  

Jeg synes det høres fornuftig ut at optimistisk grunnholdning er et personlighetstrekk med 

tanke på hvor stor påvirkning dette har på hvordan vi både tenker og handler. Som med andre 

personlighetstrekk er vi født med en bestemt grunnholdning som kan påvirkes gjennom 

oppveksten. Jeg tenker plasseringen av optimistisk grunnholdning i en bestemt 

personlighetskategori ikke har noen påvirkning på hvordan optimistisk grunnholdning 

påvirker helsen vår. Det er viktigere at forskerne er enige i at optimistisk grunnholdning er et 

trekk, dette gjør det enklere å forske videre på optimistisk grunnholdning og helse. 

 

2.2 Selvreguleringsteorien 

Den optimistiske grunnholdningen er en del av vår selvregulerende atferd. Vi forsøker hele 

tiden å regulere handlingene våre slik at vi opplever minst mulig avvik mellom handlingen vi 

ønsker å utføre og handlingen vi faktisk gjennomfører (Carver & Scheier, 1990). Denne 
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selvreguleringen foregår gjennom en feedback-loop bestående av fire hovedelementer; en 

inndatafunksjon, en referanseverdi, en comparator og en utdatafunksjon (Carver & Sheier, 

2001). Se figur 1 for en illustrasjon av denne modellen. Inndatafunksjonen fører informasjon 

inn til loopen, slik at vi oppfatter situasjonen som foregår rundt oss. Comparatoren 

sammenligner informasjonen fra inndatafunksjonen opp mot referanseverdien vår, og ser om 

informasjonen fra de to kildene er sammenlignbare eller totalt forskjellige (Carver & Sheier, 

2001). Etter denne sammenligningen går informasjonen videre til utdatafunksjonen, og 

resulterer i en atferd vi gjennomfører (Carver & Sheier, 2001). En optimistisk grunnholdning 

blir brukt som referanseverdi i feedback-loopen, og dataene vi tar inn sammenlignes mot vår 

optimistiske grunnholdning. Ut i fra denne sammenligningen vil vi gjennomføre en innvendig 

eller utvendig atferd, alt ettersom hva situasjonen krever.  

Feedback-loopen beskriver et system som påvirker hvordan vi utfører handlinger. Følelser 

styres av atferd, og atferd styres igjen av følelser. Følelsesmønsteret vårt styres av en annen 

feedback-loop som går som en parallell prosess ved siden av den atferdsmessige loopen 

beskrevet ovenfor. Den parallelle feedback-loopen for følelser sjekker hvordan det går med 

atferdsloopen, og reduserer eventuelle uoverensstemmelser som comparatoren fra 

atferdsloopen har oppdaget (Carver & Sheier, 2001). En atferd som følelsesloopen har 

godkjent vil fortsette av seg selv frem til vi møter på en hindring. Når vi møter på en stor 

hindring må vi ta et steg ut av atferdsmønsteret og vurdere om vi kommer frem til ønsket mål 

eller ikke. Hvis potensielle hindringer dukker opp som tanker, vil de påvirke følelsene våre og 

få oss til å føle frustrasjon eller engstelse fordi vi ikke klarer å oppnå den ønskede 

tankemessige atferden (Carver & Scheier, 1990). Denne forstyrrelsen i den følelsesmessige 

loopen vil påvirke utdatafunksjonen i den atferdsmessige feedback-loopen (Carver & Sheier, 

2001). Prosessen med å vurdere om utfallet av atferden er ønskelig eller ikke beror seg på en 

stor mengde informasjon, men de viktigste informasjonskildene er minner og tidligere 

erfaringer. Dersom forventningene som dukker opp i kjølvannet av denne vurderingsprosessen 

er gunstige, vil vi forsøke å komme over de tankemessige hindringene (Carver & Scheier, 

1990). Når vi finner frem til gunstige forventninger vil vi oppleve positive følelser som glede, 

håp og spenning, men hvis forventningene våre ikke er fordelaktige føler vi heller engstelse og 

fortvilelse (Carver & Scheier, 1990).   
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Selvreguleringsteorien er komplisert, men det er hensiktsmessig å forklare hva teorien går ut 

på. Selvreguleringen vi foretar oss ubevisst legger grunnlaget for hvordan optimistisk 

grunnholdning påvirker både følelsene våre, samt hvordan vi oppfører oss.  

Figur 1, feedback loop. 

 

 

 

2.2.1 Måling av optimistisk grunnholdning – selvreguleringsteori brukt i 

praksis 
 

Dataene fra masteroppgavens forskningsartikkel som viser deltakernes optimistiske 

grunnholdning, har blitt samlet inn ved bruk av skjemaet Life Orientation Test-Revised. 

Teorien om selvregulerende atferd ble brukt som grunnlag da Sheier og Carver (1985) først 

utviklet skjemaet Life Orientation Test (LOT) og den senere reviderte versjonen Life 

Orientation Test-Revised (LOT-R) (Scheier et al., 1994; Sheier & Carver, 1985). Deltakerne 

fyller selv ut skjemaet som er utviklet for å kartlegge pasientens optimistiske grunnholdning. 

Skjemaet består av ti påstander om forventninger for fremtiden. Fire av påstandene er 

nøytrale, tre påstander er positivt rettet, og de tre siste er negativt rettet (Scheier et al., 1994). 

Referanseverdi 
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Comparator 

Utdatafunksjon 

Forstyrrelser 

Effekt på miljøet 



8 

 

Et eksempel på en positivt rettet påstand er «Jeg ser alltid optimistisk på fremtiden min» 

(Scheier et al., 1994). Alle påstander har fem svaralternativer som strekker seg fra «helt enig» 

til «helt uenig» og disse er scoret fra null til fire. En høy score på LOT-R tilsvarer en høy 

optimistisk grunnholdning (Scheier et al., 1994). LOT-R er et av de oftest benyttede 

skjemaene når det forskes på optimistisk grunnholdning blant pasientgrupper hvor man ønsker 

å undersøke hvordan optimistisk grunnholdning påvirker pasienten  (Scheier et al., 1994). 

Det kan være utfordrende å se for seg hvordan ti påstander kan klare å fange opp et 

personlighetstrekk. Når det er sagt, viser resultatene fra masteroppgavens første del at det er 

mulig å kartlegge optimistisk grunnholdning ved hjelp at LOT-R. Scorene fra LOT-R synes å 

gi et relevant bilde av vår optimistiske grunnholdning på en hensiktsmessig og operasjonalisert 

måte, slik at vi kan bruke denne informasjonen videre i behandlingsforløp og i klinikken. 

 

3 Optimistisk grunnholdning og stabilitet 
Som beskrevet tidligere i oppgaven, er optimistisk grunnholdning et personlighetstrekk. 

Tidligere forskning på personlighetstrekk viser at disse holder seg stabile gjennom vår levetid 

(Carver & Sheier, 2014). Samtidig viser andre studier at det er store variasjoner mellom høy 

og lav stabilitet av optimistisk grunnholdning (Armbruster, Pieper, Klotsche, & Hoyer, 2015). 

Segerstrom (2007) fant i en studie at optimistisk grunnholdning hadde en lavere stabilitet enn 

de andre personlighetstrekkene, men at majoriteten av studiedeltakernes optimismescore 

forholdt seg stabile i en periode på over ti år (Segerstrom, 2007). Artikkelforfatteren foreslår at 

den lave stabiliteten av optimistisk grunnholdning kan være forårsaket av at optimistisk 

grunnholdning er i mindre grad genetisk bestemt enn andre personlighetstrekk, og at vår 

optimistiske grunnholdning kan påvirkes av miljøet vi befinner oss i (Atienza, Parris Stephens, 

& Townsend, 2004; Segerstrom, 2007). Forskning viser at alle personlighetstrekkene våre 

både utvikler og forandrer seg gjennom hele livet, også i voksen alder (Roberts & Mroczek, 

2008). Stabiliteten av optimistisk grunnholdning er funnet å være lavere desto eldre man er, og 

det tenkes at biologiske aldersforandringer, forandringer i sosiale roller og erfaringer fra store 

livshendelser er årsakene til den lave stabiliteten (Armbruster et al., 2015), (Lucas & 

Donnellan, 2009). Stabiliteten til optimistisk grunnholdning kan også sees i feedback-loopen 
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som forklarer selvreguleringsteorien. Loopen er i utgangspunktet lukket og stabil, gitt at man 

har et stabilt referansepunkt, som i dette tilfellet er optimistisk grunnholdning (Carver & 

Sheier, 2001). I modellen, vist i figur 1, er det også et felt som klassifiseres som forstyrrelser. 

Disse forstyrrelsene er påvirkninger fra miljøet rundt oss som kan forstyrre inndataen vi 

mottar og deretter påvirke referansepunktet vårt.  Forstyrrelser som for eksempel alvorlig 

sykdom, tap av familiemedlemmer, rolleforandring og den uunngåelige aldringen, kan være 

store nok til å påvirke miljøet rundt personen, og til slutt det optimistiske referansepunktet i 

feedback-loopen, slik at dette endrer seg.  

Jeg tenker at det er naturlig at ens personlighet kan forandre seg over tid, men disse 

forandringene trenger nødvendigvis ikke å være så omfattende. Gjennom livet vil man møte på 

situasjoner hvor stabiliteten av personlighetstrekkene blir satt på prøve, men de grunnleggende 

trekkene forblir relativt like som de originalt var, slik jeg ser det. Det er forståelig at en person 

med en optimistisk grunnholdning som møter mye motgang i form av tap, sykdom eller sorg, 

kan miste håpet og føle seg mer pessimistisk i disse periodene. Likevel mener jeg at 

grunnholdningen vil være optimistisk rettet, selv om nivået av optimisme har sunket. Årsaken 

til at jeg mener dette er fordi store deler av forskningen på optimistisk grunnholdning viser 

gjennom funnene sine at dette personlighetstrekket er stabilt, både over tid og ved 

livsforandrende hendelser. Samtidig er det viktig å reflektere over at ens optimistiske syn kan 

påvirkes av den situasjonen man står ovenfor der og da, men slik jeg tenker vil dette kunne 

klassifiseres som situasjonsoptimisme og ikke en permanent forandring i den optimistiske 

grunnholdningen. Situasjonen der og da kan gjøre at nivået av ens optimisme senkes, men 

dette skjer i et nåtidsperspektiv og vil dermed ikke ha direkte påvirkning på hvilke 

forventninger vi har om fremtiden, som er det tidsperspektivet optimistisk grunnholdning 

defineres under.  

Likevel kan jeg forstå at den iboende optimistiske grunnholdningen kan bli forandret og ende 

opp med å være av lavere optimistisk karakter når man blir eldre. Å bli eldre er ledsaget av 

biologiske forandringer, økt forekomst av sykdom og isolasjon, og en visshet om at livets slutt 

kommer nærmere. Stabiliteten av et personlighetstrekk er på sitt høyeste når man ikke er utsatt 

for sosiale, biologiske og kognitive rolleforandringer (Wortman, E., & Donnellan, 2012). Jeg 



10 

 

er også enig i at sykdom kan være livsforandrende nok til å forstyrre den selvregulerende 

feedback-loopen slik at optimistisk grunnholdning som referansepunkt kan bli forandret, men 

for de fleste av oss er det optimistiske referansepunktet stabilt nok til at man likevel klarer å 

være optimistisk og se positivt på fremtiden i møte med sykdom hvis man har et høyt nivå av 

optimistisk grunnholdning. 

Å bli diagnostisert med kreft kan oppleves som å gå gjennom en livsforandrende hendelse; 

som kan forårsake at ens optimistiske grunnholdningen blir lavere. Kreft fører også til 

biologiske forandringer og rolleforandringer som kan forårsake en endring i optimistisk 

grunnholdning (Armbruster et al., 2015), (Lucas & Donnellan, 2009). Likevel viser forskning 

på brystkreft og optimistisk grunnholdning at deltakernes nivå av optimistisk grunnholdning 

forholdt seg stabilt i møte med en potensiell brystkreftdiagnose (Bredal & Ekeberg, 2016). I en 

studie ble optimismescoren til en gruppe kvinner målt både før og rett etter at de var inne til en 

ny diagnostisk vurdering etter et usikkert mammografibilde (Bredal & Ekeberg, 2016). 

Optimismescoren til deltakerne var på samme nivå både før og etter undersøkelsen, og var 

ikke påvirket av at noen deltakere ble diagnostisert med brystkreft, mens andre ikke fikk 

diagnosen. En annen studie viste at kvinner med en optimistisk grunnholdning hadde samme 

nivå av optimisme også ett år etter at de ble diagnostisert med brystkreft (Schou, Ekeberg, 

Sandvik, & Ruland, 2005). Med tanke på at brystkreft er en alvorlig diagnose å få, som ofte 

fører til en omfattende omstilling i livet, mener jeg at dette burde påvirket den optimistiske 

grunnholdningen, hvis optimistisk grunnholdning var et ustabilt personlighetstrekk. Ut i fra 

denne informasjonen tenker jeg at optimistisk grunnholdning er et relativt stabilt 

personlighetstrekk, men at den kan være mer ustabilt for enkelte personer som gjennomgår 

aldring eller omfattende livsforandringer i form av sykdom eller sorg. 

 

3.1 Kan man bli mer optimistisk? 
Som beskrevet over, viser det seg at optimisme som et personlighetstrekk er stabilt, men at økt 

alder, forandringer i livets roller og mangelen på en genetisk forankring av optimisme gjør at 

denne stabiliteten ikke står grunnstøtt. Har man da en mulighet til å øke sitt eget 

optimismenivå? Forskning viser at man kan påvirke sitt eget nivå av optimisme gjennom 
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øvelser innen kognitiv terapi, slik som å øve seg på å forestille seg den beste versjonen av seg 

selv (Carver & Sheier, 2014; Carver et al., 2010). Likevel argumenteres det med i disse to 

artiklene at på bakgrunn av optimismens stabilitet kan det være vanskelig å opprettholde dette 

nye tankesettet over en lengre periode.  

Dette er jeg i stor grad enig i, men likevel mener jeg at det ikke er fullstendig umulig å klare å 

få en mer optimistisk rettet grunnholdning. Det er vanskelig å tilegne seg en ny måte å tenke 

og resonnere på, spesielt i tunge og vanskelige situasjoner. Samtidig er det mulig å få til en 

slik forandring i ens eget tankemønster og resonnement uten at det nye tankesettet oppleves 

som kunstig eller unaturlig. Likevel blir ikke dette nødvendigvis en direkte påvirkning av det 

grunnleggende optimistiske personlighetstrekket, men heller et tankeverktøy som man kan 

benytte seg av i episoder eller perioder hvor det er gunstig å være så optimistisk som 

overhodet mulig. Det er også viktig å reflektere over at årsakene til at den optimistiske 

grunnholdningen kan reduseres også bør kunne påvirke ens optimistiske grunnholdning til å 

øke. Forandringer i sosiale roller og erfaringer fra store livshendelser bør kunne øke den 

optimistiske grunnholdningen på lik linje som at dette kan føre til en reduksjon i ens 

optimisme. Det er dermed ikke umulig å klare å bli mer optimistisk, men på grunn av at 

optimistisk grunnholdning i stor grad er stabilt trekk er det vanskelig å påvirke ens egen 

optimisme. 

 

4 Optimistisk grunnholdnings påvirkning av 

helse 
Forskning viser at optimistisk grunnholdning påvirker helsen vår. En av årsakene til dette viser 

seg å være at optimister aktivt forsøker å minimere helserisikoer ved blant annet å søke 

kunnskap om potensielle farer og hvordan man kan forebygge disse (Carver & Sheier, 2014). I 

tillegg viser det seg at optimister utsettes for mindre internt stress og negative tanker, noe som 

fører til en bedre mental helse. Den psykologiske belastningen er derfor lavere blant personer 

med en optimistisk grunnholdning (Carver et al., 2010). Forskning på hvordan optimistisk 

grunnholdning påvirker vår fysiske helse har tatt seg opp i løpet av de siste tjue årene, og det 
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har vært et økt fokus på hvordan optimisme påvirker sykdomsforløpet og symptomer blant 

hjertesyke pasienter, pasienter med HIV og kreftpasienter. For å kunne diskutere og reflektere 

over hvordan optimisme påvirker vår fysiske helse har jeg valgt å presentere to eksempler på 

fysiske sykdommer som jeg selv har erfaring med fra min praksis som sykepleier. Ved å velge 

to sykdommer jeg har kjennskap til, vil det bli enklere for meg å forstå hvordan optimistisk 

grunnholdning virker inn på disse pasientgruppene, som videre bidrar til å øke min forståelse 

for hvordan optimistisk grunnholdning påvirker helsen vår på et generelt nivå. Jeg har også 

valgt å presentere og reflektere over hvordan optimistisk grunnholdning påvirker opplevelsen 

av fysisk smerte. Sykepleiere møter smertepåvirkede pasienter i de aller fleste 

arbeidssituasjoner, og det kan være krevende å klare å lindre pasientens smerte på en adekvat 

måte. Med en økt kunnskap om hvordan optimistisk grunnholdning påvirker smerteaffekterte 

pasienter kan det føre til en hurtigere og mer hensiktsmessig smertelindring for pasienten. 

 

4.1 Parkinson 

Parkinsons sykdom er en alvorlig lidelse som påvirker pasientens liv på flere nivåer, med 

symptomer som tremor, rigiditet, personlighetsforandringer, nedsatt ansiktsmimikk og 

følelsesmessige forandringer som depresjon og angst (Hubble, Ramachandran, Hassanein, 

Gray, & Koller, 1993), (Gison, Dall'Armi, Donati, Rizza, & Giaquinto, 2014). Sykdommen er 

progressiv, degenererende og svært hemmende med få behandlingsalternativer (Gison et al., 

2014). Førti prosent av alle pasienter med Parkinson utvikler også en depresjon (Cummings, 

1992). Ut i fra disse forutsetningene kan det være vanskelig å forestille seg at en pasient med 

Parkinsons sykdom kan se optimistisk på fremtiden. Samtidig viser forskning at 

parkinsonpasienter med en optimistisk grunnholdning har en bedre livskvalitet og ser 

optimistisk på fremtiden (Gison, Rizza, Bonassi, Donati, & Giaquinto, 2015). Pasienter med 

en økt optimistisk grunnholdning hadde lavere nivåer av angst og depresjon og mindre 

symptomatiske plager, som mindre rigiditet og økt gangfunksjon, enn pasienter med en lav 

optimistisk grunnholdning (Gison et al., 2014), (Gison et al., 2015), (Gruber-Baldini, Ye, 

Anderson, & Shulman, 2009).  
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Selv med resultatene fra disse studiene stiller jeg meg skeptisk til at majoriteten av pasienter 

med Parkinson klarer å se optimistisk på fremtiden, på grunn av de invalidiserende 

symptomene Parkinson fører med seg, og det faktum at man ikke har noen sikker kur for 

sykdommen. Når det er sagt, har jeg tidligere presentert at optimisme er en grunnholdning og 

et personlighetstrekk, noe som tilsier at graden av optimisme en pasient opplever bør være 

tilnærmet lik, selv i møte med en degenererende og progressiv sykdom slik som Parkinson. En 

pasient med Parkinson og en høy optimistisk grunnholdning vil da kunne klare å forvente det 

beste fra fremtidige situasjoner. Dette kan for eksempel handle om en forventning om positiv 

respons på nye medisiner, om langsommere sykdomsprogresjon eller et lavere nivå av tremor 

og rigiditet. På den andre siden viser det seg jo at optimistisk grunnholdning ikke 

nødvendigvis er like stabil sammenlignet med andre personlighetstrekk. Med tanke på at 

forandringer i roller og store, negative livshendelser kan forårsake at enkelte personer blir 

mindre optimistiske, er Parkinson en type sykdom som kan påvirke disse to faktorene. Med 

Parkinsons sykdom blir det en forandring i personens roller, og rollen som pasient kan bli 

altoppslukende, samtidig som det å bli diagnostisert med en degenererende og progressiv 

sykdom absolutt er en negativ livshendelse i seg selv. 

En av studiene nevnt over har tatt utgangspunkt i pasienter som er innenfor et fire måneder 

rehabiliteringsprogram (Gison et al., 2015). I et rehabiliteringsprogram for Parkinsonpasienter 

blir deltakerne fulgt tett opp av helsepersonell og får trening i tale, gange, kroppsholdning og 

daglige aktiviteter (Gison et al., 2015). Et slikt program vil, slik jeg ser det, hjelpe med å løfte 

forventingene om fremtiden til en mer positiv innstilling fordi pasientene mottar en jevn 

oppfølging. Det hadde vært interessant å vite hvordan deltakerne i studien opplevde sin 

situasjon og hvordan deres optimismescore var en stund etter at de var ferdig med 

rehabiliteringsoppholdet. To av studiene nevnt i avsnittet over har brukt et tverrsnittdesign 

(Gison et al., 2014; Gruber-Baldini et al., 2009). Med et tverrsnittstudium får man et bilde av 

hvordan situasjonen er for deltakerne akkurat ved datasamlingstidspunktet, og man kan 

konkludere med funn som angår deltakerne i studien der og da (Polit & Beck, 2012). Men hva 

med pasientenes optimismescore målt over en lengre tidsperiode? Basert på forskningsfunnene 

som er presentert vil jeg tro at de aller fleste pasientene med en optimistisk grunnholdning vil 

klare å fortsette å se optimistisk på fremtiden, selv i møte med en alvorlig og livsforandrende 
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sykdom som Parkinson. Samtidig ville jeg heller ikke blitt overrasket om sykdommens 

alvorlighetsgrad er nok til å senke enkeltes optimismescore, sett ut i fra sykdommens forløp og 

mentale påvirkning. 

4.2 Levertransplantasjon 
En levertransplantasjon er en meget omfattende operasjon å gjennomgå, og både tiden før 

transplantasjonen og tiden etter er fylt med usikkerhet, tanker og forventninger. 

Levertransplantasjon er nå den vanligste behandlingsmetoden for pasienter som er i siste fase 

av en kronisk leversykdom (Holzner et al., 2001). Eksempler på en kronisk leversykdom er 

hepatitt C og alkoholisk levercirrose. For en leversyk pasient i sluttfasen av sin kroniske 

leversykdom er en levertransplantasjon livreddende, og sjansen for å leve lenge etter en 

transplantasjon øker stadig (Benzing et al., 2015). Pasienter med en alvorlig leversykdom 

oppnår en økt livskvalitet etter å ha gjennomgått en levertransplantasjon (Holzner et al., 2001).  

Tidligere forskning på levertransplantasjon og optimistisk grunnholdning viser til at 

transplanterte pasienter var mer optimistiske enn pasienter som stod på venteliste (Benzing et 

al., 2015). De transplanterte pasientene var også mer optimistiske enn den generelle 

populasjonen i Tyskland, hvor studien ble gjennomført (Benzing et al., 2015). Det er ikke 

vanskelig å forestille seg at tiden en leversyk pasient står på venteliste for å motta et nytt organ 

føles både lang og usikker. En vet ikke hvor lang tid det tar før et passende transplantat er 

tilgjengelig, eller om et transplantat er tilgjengelig i tide. Etter en transplantasjon har pasienten 

fått en ny og unik sjanse i livet. En noe eldre studie om optimisme og transplantasjon viser til 

at leversyke pasienter på venteliste var moderat optimistiske og benyttet seg av 

mestringsstrategier som planlegging, aksept og en positiv tolkning av situasjonen (Stilley, 

Miller, Manzettic, Marinod, & Keenanc, 1999). Hvis man har et optimistisk personlighetstrekk 

vil man ha større mulighet for å se det positive i ventetiden på et passende transplantat; man er 

på vei til å bli frisk fra leversykdommen og man får muligheten til å starte å leve som normalt 

igjen.  

Begge studiene nevnt over er tverrsnittstudier der optimismescoren ble målt med LOT-R, og 

gjennomført kort tid etter at pasientene fikk byttet ut den syke leveren med et friskt 

transplantat. En slik livsforandrende hendelse med et positivt ladet bakteppe er definitivt 
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omfattende nok til at den kan påvirke en grunnleggende optimistisk holdning til å bli enda mer 

optimistisk. En ting som er verdt å notere seg er om dette funnet handler mer om 

situasjonsoptimisme enn optimisme som et personlighetstrekk. Situasjonen der og da er fylt til 

randen med optimisme, pasienten har blitt kvitt sin kroniske leversykdom samt medfølgende 

nedsatt livskvalitet, smerter og faren for å dø av leversykdommen. Samtidig er det å få 

transplantert inn en ny, frisk lever en såpass stor livsendrende hendelse at det ikke er unaturlig 

å tenke seg at dette kan ha endret stabiliteten til den optimistiske grunnholdningen til å øke. Å 

få en ny lever fører også til en rolleforandring, der man går fra å være en syk pasient til å bli 

en frisk, transplantert person. Dermed kan begge disse forandringene føre til en permanent 

forandring i det optimistiske referansepunktet, hvor en levertransplantert pasient ender opp 

med å ha økte positive forventninger til fremtiden.  

Min erfaring med levertransplanterte pasienter stemmer overens med funnene til Benzing 

(2015) hvor pasientene som allerede var transplanterte opplevdes som mer optimistiske enn 

pasientene som stod å venteliste. Likevel har jeg erfart at dette ikke gjelder for alle. En del 

pasienter opplever bare det å bli satt på venteliste som en stor livsforandrende hendelse, og en 

mulighet for å kunne bli frisk som de ser optimistisk frem til. Samtidig er ventetiden på et nytt 

organ i Norge lang, og pasientene preges av symptomer fra leversykdommen og uvissheten 

om et transplantat vil dukke opp i tide. Forskningen sitert over viste at blant de transplantere 

pasientene var forventningene om fremtiden mer optimistisk enn blant pasientene som ventet 

på et nytt organ, men tiden etter en transplantasjon kan også oppleves som tøff for enkelte. 

Frykten for at organet skal bli støtt vekk, medisiner med sterke bivirkninger og et nytt sett med 

regler å leve etter ble for noen av pasientene jeg møtte i klinikken vanskelig å takle. Enkelte av 

pasientene slet også med skyldfølelse fordi de hadde mottatt organ fra en avdød person. Bildet 

er, slik jeg opplever det, mer nyansert og komplisert enn hva som kommer frem fra 

forskningsresultatene. Likevel illustrerer forskningsresultatene jeg har presentert over hvordan 

forskjellene på optimistisk grunnholdning var fordelt blant majoriteten av de 

levertransplanterte pasientene jeg har møtt i min praksis som sykepleier.  
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4.3 Smerte 
Forskning på optimistisk grunnholdning og smerte strekker seg fra undersøkelser som ser på 

eksperimentell smertestimulering på friske individer, til studier på hvordan opererte pasienter 

opplever kroniske, postoperative smerter. Smerte er en subjektiv følelse og opplevelsen av 

smerte er individuell fra person til person (Bargiel-Matusiewicz & Krzyszkowska, 2009). 

Opplevelsen av smerte påvirkes av sykdom, helse og hvordan man mestrer den 

smertesituasjonen man står ovenfor (Bargiel-Matusiewicz & Krzyszkowska, 2009). 

Optimistisk grunnholdning blir klassifisert som en hensiktsmessig og effektiv 

mestringsstrategi for å takle både kronisk og akutt smerte (Ramírez-Maestre & Esteve, 2013). 

Det er også foreslått at årsaken til at pasienter med en optimistisk grunnholdning opplever 

mindre smerte er hvordan smerten vurderes av vedkommende. Med en optimistisk 

grunnholdning er man mindre tilbøyelig til å tolke negativ informasjon, og man fokuserer 

heller på å forvente et positivt utfall av situasjonen (Hanssen, Peters, Vlaeyen, Meevissen, & 

Vancleef, 2013). I en norsk studie på kronisk postoperativ smerte ble det funnet at både 

preoperative smerter og lav optimistisk grunnholdning var signifikante prediktorer for 

kroniske postoperative smerter (Hetmann, Kongsgaard, Sandvik, & Schou-Bredal, 2015). Det 

kan se ut som at en høy optimistisk grunnholdning beskytter pasienten mot vedvarende 

smerter etter operasjon. Dette kan være fordi pasienter med en høy optimistisk grunnholdning 

har en forventning om mindre smerte og bruker aktive mestringsstrategier for å takle 

eventuelle smerter (Hetmann et al., 2015).  

Optimistisk grunnholdning gjør også pasienter mer mottakelig for placebo smertelindring 

(Geers, Wellman, Fowler, Helfer, & France, 2010). I en eksperimentell studie på friske 

deltakere ble det funnet at optimistisk grunnholdning kan fastslå placeborespons på 

eksperimentell smertelindring. Forventningen om at medisinen deltakeren fikk skulle ha 

smertelindrende effekt var større hos de med en optimistisk rettet grunnholdning enn hos 

andre deltakere (Geers et al., 2010). 

I en av forskningsartiklene jeg har nevnt over diskuteres det om en optimistisk grunnholdning 

gir mindre smerteopplevelse, eller om mindre smerteopplevelse gir en høyere optimistisk 

grunnholdning (Hanssen et al., 2013). Det er forståelig at reduserte postoperative smerter eller 
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lav smerteopplevelse i forbindelse med potensielt smertefulle sykdommer kan gjøre deg mer 

optimistisk. Når det er sagt tenker jeg at det er mer sannsynlig at fraværende smertesymptomer 

i forbindelse med langvarig sykdom kan gjøre det enklere å forvente positivitet i fremtiden og 

bidra til å styrke en allerede optimistisk grunnholdning. Likevel vil jeg påstå at optimistisk 

grunnholdning påvirker opplevelsen av smerte i mye større grad enn det omvendte scenarioet. 

Årsaken til dette er fordi optimistisk grunnholdning er et såpass stabilt personlighetstrekk at 

det for meg virker usannsynlig at kun fravær av smerter i en gitt situasjon er nok til å forandre 

på hvor optimistisk man er.  

Jeg synes det er interessant at forskning viser at optimistisk grunnholdning påvirker effekten 

av placebo smertelindring. Dette vil jeg tro kommer av at personer med optimistisk 

grunnholdning forventer en effektiv smertelindring fra det legemiddelet de får, og generelt 

forventer å oppleve mindre smerte i utgangspunktet. Forventningene om mindre smerte i 

fremtiden eller at smerte ikke skal forekomme i situasjoner hvor det vanligvis ville 

forekomme, ser ut til å beskytte personer med optimistisk grunnholdning. Med tanke på at 

smerteopplevelse er individuell og subjektiv ville jeg i utgangspunktet tro at det var vanskelig 

å teste ut hypoteser og undersøke smerteaspekter blant en større gruppe mennesker. Samtidig 

kan man kategorisere smertesymptomer inn i for eksempel postoperative smerter, kroniske 

smerter og ideopatiske smerter. Dette gjør det mulig å forske på hvordan en optimistisk 

grunnholdning påvirker hvordan vi opplever smerte i forskjellige scenarioer.  

 

5 Oppsummering 
Gjennom arbeidet med denne refleksjonsoppgaven har jeg fått en økt forståelse for hva en 

optimistisk grunnholdning er og hvordan den påvirker helsen vår. Optimistisk grunnholdning 

er et personlighetstrekk og viser til en forventning om positive utfall i fremtiden. Personer med 

en høy optimistisk grunnholdning har en større forventning om fremtidige positive utfall, 

mens de med en lav optimistisk grunnholdning har en lavere positiv forventning til fremtiden. 

I tillegg til å være et personlighetstrekk bidrar dette fenomenet til å justere hvordan vi oppfører 

oss og hva vi føler, gjennom å være et referansepunkt i en atferdsregulerende feedback-loop. 

Optimistisk grunnholdning er i utgangspunktet stabilt, men kan påvirkes gjennom sykdom, 
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rolleforandringer og aldring, og det diskuteres om årsaken til ustabiliteten er forårsaket av at 

optimistisk grunnholdning er mindre genetisk bestemt enn andre personlighetstrekk. Likevel 

viser det seg at stabiliteten av optimistisk grunnholdning er uanfektet hos pasienter i møte med 

brystkreft. Ut i fra dette konkluderte jeg i mine refleksjoner at optimistisk grunnholdning i 

utgangspunktet er et stabilt personlighetstrekk, men at nivået av optimisme kan påvirkes av 

livsomfattende hendelser og aldring. Denne stabiliteten kan gjøre det utfordrende å forandre 

personlighetstrekket til å bli mer optimistisk. Man kan klare å endre egne tankemønstre ved 

hjelp av kognitiv terapi, men det er diskutabelt om dette kan føre til en varig endring i 

optimismenivået.  

Personer med en høy optimistisk grunnholdning opplever flere helsefordeler ved at de tilegner 

seg kunnskap om hvordan å ta vare på helsen, og de er mindre utsatt for mentalt stress. 

Forskning viser at parkinsonpasienter med et høyt nivå av optimistisk grunnholdning opplever 

færre symptomatiske plager, mindre angst og depresjon og økt livskvalitet. Gjennom mine 

refleksjoner stilte jeg spørsmål om rammene rundt studiene som er presentert kan ha påvirket 

forskningsresultatene. Samtidig ble det reflektert over at nivået av optimistisk grunnholdning 

vil forholde seg stabilt, selv i møte med en progressiv og degenererende sykdom. 

Forskning viser at pasienter som har gjennomgått en levertransplantasjon på bakgrunn av en 

kronisk leversykdom opplever en økning i optimistisk grunnholdning postoperativt. Pasienter 

som venter på en levertransplantasjon var mindre optimistiske enn allerede transplanterte 

pasienter, og pasienter med en høy optimistisk grunnholdning benyttet seg av aktive 

mestringsstrategier i ventetiden. Jeg reflekterte over mine egne erfaringer med 

levertransplanterte pasienter som viser et mer nyansert bilde av pre- og postoperativ 

optimistisk grunnholdning. Samtidig er jeg enig i funnene fra de presenterte studiene. 

Optimistisk grunnholdning ser ut til å fungere som et forsvarsverk for smertepåvirkede 

pasienter. Pasienter med en høy optimistisk grunnholdning opplever sjeldnere postoperative 

smerter og responderer i større grad på placebo smertelindring. Forskningen tyder på at dette 

kan være fordi pasienter med en høy optimistisk grunnholdning anvender effektive 

mestringsstrategier og fokuserer på positive forventninger om en smertefri fremtid. Det ble 

reflektert over om mer optimisme fører til mindre smerte eller om mindre smerte fører til økt 
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optimisme. Konklusjonen min er at stabiliteten av optimistisk grunnholdning fører til at 

pasienter med et høyt nivå opplever mindre smerte. 

Pasienter med en høy optimistisk grunnholdning gjennomgår mindre symptomatiske plager og 

opplever en bedre livskvalitet enn pasienter med en lav optimistisk grunnholdning. Som 

sykepleier vil man møte en rekke forskjellige pasienter med forskjellige nivåer av optimistisk 

grunnholdning. Det er ikke all informasjon og alle variabler sykepleieren kan nyttiggjøre seg 

av direkte i det daglige arbeidet med pasienter. Med tanke på at optimistisk grunnholdning er 

et relativt stabilt personlighetstrekk vil det være vanskelig å forandre på en pasients nivå av 

optimisme i løpet av en sykehusinnleggelse. Det man derimot kan bruke informasjonen om 

pasientens nivå av optimistisk grunnholdning til, er å få en forståelse for hvorfor noen 

pasienter har en bedre sykdomsopplevelse med færre symptomatiske plager enn andre. Ved å 

kartlegge pasientens optimistiske grunnholdning gjennom Life Orientation Test Revised vil 

man også kunne tilpasse pleien for hver enkelt pasient med hensyn til deres nivå av 

optimistisk grunnholdning. Nivået av optimistisk grunnholdning er riktignok ikke den eneste 

årsaken til at pasienter med samme sykdom har helt forskjellig opplevelse av sykdommen. Det 

er også andre elementer som kan spille inn på hvorfor noen pasienter trenger mindre 

smertelindring enn andre, eller hvorfor en pasient opplever tiden på venteliste for 

levertransplantasjon som en tung periode mens en annen pasient ikke har samme opplevelse. 

Likevel kan optimistisk grunnholdning være en forklaringsvariabel for pasientens 

sykdomsopplevelse, symptombelastning og livskvalitet. Ved å benytte seg av informasjon om 

pasientens optimistiske grunnholdning i pasientrettet arbeid, mener jeg at sykepleiere i større 

grad kan kvalitetssikre den pleien pasienten mottar.  
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