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Abstract 
 
Clinical practice as well as medical schools, in my opinion, have too little focus on the 

information we gain through our sensory qualities and by listening to the patients. In this 

project I focus on family medicine, assuming that the general practitioner is in the best 

position regarding clinical observation as he or she gets to know the patient over a long period 

of time.  

 

The project thesis has two parts:  

1) A literature-part which summarises texts written during the interval 1860-2004 by the 

following medical workers: Florence Nightingale, William Osler, Trygve Braatøy and Cicely 

Saunders. 

2) A clinical part where themes from the literature part are used to create four interview-

questions, for conducting interviews with six patients and two general practitioners. The 

interview-questions concern whether or not it is important that the same doctor follows up the 

patient over time, how the patient´s life situation affects disease, what has been felt as most 

important for handling life with the disease, and whether anything positive evolved from 

experiencing disease.  

 

In the literature part I have drawn attention to texts concerning listening to and observing 

individual patients, rather than general guidelines or general case-descriptions in textbooks. 

The main thing I learned from conducting the interviews was that whereas I focused on what 

the doctor could do for the patient, the patients focused on what they themselves had 

achieved, learned, fought or changed, confronted with disease and difficulties.   
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Innledning 

 
Jeg har valgt å skrive prosjektoppgave om klinisk observasjon fordi jeg synes medisinstudiet 

legger for lite vekt på det som vi kan sanse; se, lytte, ta på. Å interessere seg for det vi kan 

sanse innebærer å være nysgjerrig på hver pasient som en unik person. Medisinstudiet 

derimot, lærer oss i stor grad til å se hver pasient som en «case» som skal plasseres i en 

diagnose. Jeg tror at nysgjerrighet og interesse for klinisk observasjon (et bredere blikk enn å 

krysse av på symptomer for å sette diagnose) er viktig å ha med seg for å beholde 

arbeidsgleden og for å behandle hele mennesket, ikke bare sykdommen.  

 

Jeg bestemte meg for å skrive om klinisk observasjon i allmennpraksis fordi jeg tenkte at 

fastlegen er i den beste posisjonen når det gjelder klinisk observasjon. Fastlegen har ansvaret 

for å behandle hele pasienten, ikke bare en enkelt sykdom, og har en relasjon til pasienten 

over tid.  

 

Jeg har valgt å dele oppgaven inn i en litteraturstudie og en klinisk del. Litteraturstudien 

består av et sammendrag av bøker og artikler skrevet av tre leger og en sykepleier i 

tidsrommet 1860 til 2004. Den kliniske delen består av intervjuer med seks pasienter og to 

fastleger, der intervjuspørsmålene tar utgangspunkt i temaer belyst i litteraturstudien. 

 

Jeg har skrevet litteraturstudien med utgangspunkt i tekster fra de siste 150 årene. 

Kommunikasjon og klinisk observasjon er tidløse temaer, og jeg ville ha med meg et historisk 

perspektiv.  

Tredje året på medisinstudiet begynte jeg å tvile på om det fantes en plass for meg som lege. 

«Har jeg vært feilinformert om hva det innebærer å være lege?» tenkte jeg. «Handler 

legeyrket først og fremst om avansert diagnostikk, tekniske prosedyrer og farmakologi?» De 

neste spørsmålene jeg stilte var: «Har legeyrket alltid vært sånn?» «Er det bare meg som føler 

alt dette, eller er det noen andre som har følt det samme og kan hjelpe meg å sette ord på 

det?» 
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La meg undersøke hva en annen kvinne mener om saken, tenkte jeg, og googlet «Florence 

Nightingale», som var den første kvinnen jeg assosierte med medisin. Slik kom jeg til å lese 

den mest kjente boken hun skrev: «Notes on Nursing».  

 

Jeg likte at Nightingale hadde en direkte, no-nonsense stil på det hun skrev, men jeg syntes 

mye av det hun skrev virket lite relevant for vår tid, inntil jeg kom til kapittelet i boken som 

heter «observation». Dette kapittelet er nærmest et kampskrift som sier: «Vi må ikke glemme 

klinisk observasjon!» Kapittelet traff en nerve i det jeg allerede hadde tenkt på. Jeg fikk lyst 

til å ta med meg boken hennes inn i vår tid og skrive en prosjektoppgave rundt klinisk 

observasjon.  

 

I begynnelsen tenkte jeg veldig konkret rundt oppgaven: Jeg ville skrive om symptomer og 

tegn på sykdom og om hvordan vi kan bli bedre til å observere. Jeg hadde lyst til å knytte det 

opp til billedkunst – kunstnere har jo interessert seg for anatomi og det å avbilde kroppen; hva 

kan leger lære om observasjon av billedkunsten?  

Denne ideen utviklet seg til en oppgave som ikke handler så mye om «hva, rent konkret?», 

men mer om «hvordan?» og «hvorfor?».  

 

Jeg bestemte meg for å lese tekster skrevet av flere leger. Jeg følte at jeg trengte hjelp for å få 

hodet over vannet i hva jeg opplevde som et kaos av diagnosekoder, algoritmer og labprøver, 

for å se om det fantes en plass for meg innen legeyrket. 

 

Jeg syntes at fokuset i klinikken, i forelesninger og på eksamener var på retningslinjer, 

labdiagnostikk, billeddiagnostikk og farmakologi. Retningslinjer ble min selverklærte fiende 

fordi de lærer oss jo egentlig at nysgjerrighet og observasjon utenom det som trengs for å 

stille en diagnose, er bortkastet tid (av en tid man dessuten ikke har). De sier det ikke, men det 

er jo det som er praksis. Jeg lurte på om jeg hadde tatt feil som trodde medisin handlet om 

mennesker. 

 

En familievenn anbefalte meg å lese noe av Trygve Braatøy. Jeg leste «Pasienten og Lægen». 

Jeg syntes Braatøy hadde en befriende skrivestil; han skrev det han mente og personligheten 

hans syntes i det han skrev.  
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Braatøy brukte tydelige ord og skrev sin ærlige mening uten å bry seg om den var understøttet 

av evidensen eller ikke. Siden det var nettopp andre menneskers erfaringer og følelser jeg 

savnet, ble «Pasienten og Lægen» en venn som jeg stadig kom tilbake til. 

 

Braatøy skrev om at klinisk medisin ble skjøvet i bakgrunnen for lab-diagnostikk og 

byråkrati. Jeg ble lettet over at han mente man måtte behandle den enkelte pasient som et nytt 

og ukjent tilfelle, ikke bare i forhold til retningslinjer. Jeg ønsket flere ganger at Braatøy 

kunne ha levd i dag; da ville han sikkert ha skrevet i Tidsskriftet om sin mening og så kunne 

jeg tenkt: «Akkurat sånn er det, han har satt ord på det jeg føler».  

 

Men siden Braatøy ikke lever i dag, ble jeg tvunget til å prøve å sette ord på ting selv, eller 

rettere sagt; fortsette å lese.  

Min veileder, dr. med. Harald Reiso, anbefalte meg å lese noe av William Osler. 

Sammendraget om Osler er i hovedsak basert på teksten: «The natural method of teaching the 

subject of medicine». 

Osler la opp til at studentene kunne følge samme pasient gjennom hele sykdomsforløpet. Han 

mente det var umulig å lære bort alle medisinske detaljer i løpet av studiet; det viktigste var 

trening i klinisk observasjon og undersøkelse, slik at studentene kunne fortsette å lære av 

pasientene gjennom hele livet. Osler var opptatt av å lytte til pasienten og av å behandle hele 

mennesket, ikke bare sykdommen. 

Dette resonnerte med min kampsak: Ikke si «case» og «diagnostisk flytskjema», si «person» 

og si «hva ser, hører og kjenner du?».  

 

En artikkel i Tidsskriftet1 gjorde meg interessert i Cicely Sauders. Jeg likte tekstene hennes av 

flere grunner. Jeg syntes hun tok med seg holdninger som jeg kjente igjen fra Florence 

Nightingale og gjorde disse konkrete og relevante for vår tid. 

Jeg likte at Saunders var opptatt av pasientenes verdighet og av at pasienten skulle føle seg 

som en aktiv deltaker i livet sitt, istedenfor å føle seg passivt styrt av sykdommen.  

 

Den kliniske delen av prosjektoppgaven består av intervjuer med seks pasienter og to 

fastleger, der intervjuspørsmålene tar utgangspunkt i temaer belyst i litteraturstudien. Jeg 

kommer mer tilbake til hvilke temaer jeg tok utgangspunkt i under kapittel 2.1. Metode for 

intervjuer. 
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1. Litteraturstudie av tekster om klinisk 

observasjon fra tidsperioden 1860-2004 

 
1.1. Florence Nightingale, «Notes on Nursing» 
 
Florence Nightingale (1820 – 1910) regnes som grunnleggeren av moderne sykepleie.  

Nightingale ble verdenskjent under Krimkrigen som «the lady with the lamp» da hun ledet et 

team av frivillige sykepleiere på feltsykehuset i Scutari i Istanbul. Nightingale hadde selv lært 

sykepleie gjennom å hospitere som sykepleier hos en nonneorden i Tyskland.  

Nightingale´s foreldre hadde i utgangspunktet forbudt henne å bli sykepleier da dette ble sett 

på som et underklasseyrke. Nightingale´s berømmelse fra Krimkrigen bidro til å gjøre 

sykepleie til et stuerent yrke blant middel- og overklassekvinner. 

 

Nightingale, som også regnes som en pioner innen folkehelse og folkehelsestatistikk, fikk 

mye av gjennomslagskraften sin fra at hun viste til statistiske undersøkelser. Under 

Krimkrigen samlet hun data og utarbeidet diagrammer for å vise visuelt hvordan elendige 

hygieneforhold i feltsykehus var korrelert til dødelighet. Dette førte til en omorganisering av 

saniteten i den britiske hæren.  

 

I 1860 grunnla Nightingale verdens første sekulære sykepleieskole, ved St Thomas Hospital i 

London, med en pengegave fra dronning Victoria.  Nightingale´s mest kjente bok: «Notes on 

Nursing: what it is and what it is not», er en innføring i basal hygienekunnskap og omsorg for 

syke. 

 

I Scutari ble Nightingale smittet av bruscellose, og fra 38 års alder og gjennom resten av livet 

hadde hun sviktende helse og var ofte sengeliggende. Hun fortsatte imidlertid hele livet å 

administrere statistiske folkehelseundersøkelser og å jobbe for folkehelsereformer.2  
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«Notes on Nursing» ble utgitt i 1860, da Nightingale allerede var syk av bruscellose, så 

muligens brukte hun også erfaringene sine som pasient da hun skrev i «Notes on Nursing» om 

hva som er viktig for å skape en rolig atmosfære rundt en sengeliggende pasient.  

 

I «Notes on Nursing» er Nightingale opptatt av å formidle viktigheten av å lære seg å bruke 

sansene til klinisk observasjon: «The most important practical lesson that can be given to 

nurses is to teach them what to observe and how to observe». 

 

Hun skriver at generelle studier og beregning av gjennomsnitt kan forlede oss vekk fra 

observasjon av den enkelte pasienten. Hun mener at legevitenskapen på hennes tid har gjort 

store fremskritt i kunnskap om patologi; «the final change produced by disease on the human 

frame», men lite fremskritt i å observere «the signs of the change while in progress». Kan det 

hende at interessen for klinisk observasjon, en essensiell del av medisinen, er synkende? spør 

hun.  

 

Nightingale mener at leger er gode observatører når det gjelder permanente, organiske 

forandringer som skyldes sykdom. Hun bruker en bruddskade for å illustrere dette 

overtydelig: «For instance, there is a broken leg; the surgeon has only to look at it once to 

know; it will not be different if he sees it in the morning to what it would have been had he 

seen it in the evening. And in whatever conditions the patient is, or is likely to be, there will 

still be the broken leg, until it is set. The same with many organic diseases.» 

Med andre ord, skriver hun, kan leger lett overse tilstander som ikke gir organiske 

forandringer hvis det er store døgnvariasjoner i allmenntilstanden og legen bare ser pasienten 

en gang i døgnet, til samme tid hver dag. Hennes erfaring er at de fleste kjenner igjen 

stereotype tegn på sykdom, som blek hud ved sirkulasjonssvikt, men ofte overser 

sykdomstegn som er mer subtile og individuelle. 

 

Hun etterlyser at leger er mer nysgjerrige på pasientenes livssituasjon. Hun mener at i 

slummen i store byer, som London på hennes tid, var døden oftest en følge av «some illness, 

after many other diseases, producing just the sum of exhaustion necessary for death».  

 

Nightingale er opptatt av at det er viktig å ha et bevisst forhold til hva man har observert og 

hva ikke. De fleste husker bare bruddstykker av en situasjon, og da er det lett å bruke 

fantasien til å sette sammen resten av bildet.  
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«Notes on Nursing» inneholder mange råd om forbedringer av sanitære forhold rundt 

pasienten. Boken inneholder også Nightingale´s observasjoner rundt hvordan man kunne 

skape en avslappende og komfortabel atmosfære rundt en sengeliggende pasient, med 

betraktninger rundt hvilke ting som kan bidra til ubehag og stress. Felles for rådene 

Nightingale gir, er at hun mente de måtte tilpasses til den enkelte pasienten på bakgrunn av 

klinisk observasjon, og at man måtte anvende kreativitet og utholdenhet i omsorgen. 

 

Et kapittel i «Notes on Nursing» tar for seg støy. Veldig syke pasienter kan ha et senket 

irritabilitetsnivå, slik at lyder man vanligvis ikke legger merke til, kan oppleves uutholdelige. 

Dessuten kan en sengeliggende pasient ikke fjerne seg fra lyden.  

Som eksempler på «unødvendige lyder» nevner hun lyden av persienner som blir stående og 

blafre hele natten, dører som åpnes unødvendig ofte fordi sykepleieren blir gående fram og 

tilbake og hente ting. Som «unødvendig» nevner hun også ubehaget man kan forårsake ved å 

skumpe borti sengen til pasienten. 

Hun mener at lyder som kommer og går er mer stressende enn kontinuerlig bakgrunnsstøy. 

Lyden av leger eller venner av pasienten som snakker hviskende utenfor døren til 

sykerommet, er stressende både fordi det framkaller forventninger, og fordi pasienten 

nærmest uvilkårlig vil anstrenge seg for å høre hva som blir sagt.   

 

Man bør bruke sunn fornuft og ikke gå til den ytterligheten at man begynner å liste seg rundt 

på tærne for å ikke lage støy, mener Nightingale: «A firm light quick step, a steady quick 

hand are the desiderata; not the slow, lingering, shuffling foot, the timid, uncertain touch. 

Slowness is not gentleness, though it is often mistaken for such: quickness, lightness, and 

gentleness are quite compatible.» 

 

For en veldig syk pasient vil selv små ting være anstrengende, og Nightingale mener at det er 

viktig å ta hensyn til dette i kommunikasjonen. Hun anbefaler å sette seg ned ved sengen og 

snakke med pasienten i ansiktshøyde, helst rett forfra slik at pasienten slipper å bruke krefter 

på å vri på hodet. Hun nevner også at man ikke bør framstå stresset eller skynde seg når man 

snakker eller lytter.   

 

Veldig syke pasienter kan ha vanskelig for å holde på konsentrasjonen over lengre tid. Derfor 

er det best å gi klare og konsise beskjeder. Man bør ikke starte en samtale om et krevende 
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tema mens pasienten er opptatt med noe annet som krever konsentrasjon, som å spise. 

Nightingale mener også man bør være forsiktig med å starte en samtale mens en dårlig pasient 

er oppe og går. Kanskje trenger pasienten all sin konsentrasjon til å gå.  

 

Det føles monotont og deprimerende å være begrenset til det samme rommet over lengre tid, 

skriver Nightingale, og legger til: «The effect in sickness of beautiful objects, of variety of 

objects, and especially of brilliancy of colour is hardly at all appreciated.» Hun foreslår å hver 

dag eller hver uke henge opp et nytt bilde på veggen overfor pasienten, eller å ha med 

blomster med klare farger. 

Nightingale er opptatt av at sykeværelset skal være lyst, med direkte sollys og mulighet til 

utsikt gjennom vinduet; helst hele dagen, men morgen- og formiddagssol er viktigst, da det er 

de tidspunktene pasienten sannsynligvis er våken. 

 

Dessuten er det viktig å ha noe å gjøre, mener Nightingale: «A patient can just as much move 

his leg when it is fractured as change his thoughts when no external help from variety is given 

him.» Monotoni og manglende bevegelsesfrihet kan bidra til angst og bekymringer. Hun 

anbefaler at pasienten har tilgang til litt lett håndarbeid eller skriving; hun mener at det å 

kunne gjøre en aktivitet føles som en større lettelse enn for eksempel å kun lese en bok. 

Om musikk skriver hun at strykeinstrumenter, blåseinstrumenter og sang ofte virker 

beroligende fordi de lager en kontinuerlig lyd. 

 

Nightingale viet to kapitler i boken til problemene rundt hvordan pasientene skulle få i seg 

nok næring. Hun åpner med å skrive: «Every careful observer of the sick will agree in this 

that thousands of patients are annually starved in the midst of plenty, from want of attention to 

the ways which alone make it possible for them to take food.» 

Nightingale mente at med klinisk observasjon av pasientens tilstand og «a little ingenuity, and 

a great deal of perseverance», er det mulig å sikre pasientene god ernæring. Hun skriver at «a 

tea-spoon full every quarter of an hour» for mange pasienter er bedre enn «a tea-cup full 

every three hours». Veldig syke pasienter er ofte er tørre i munnen om morgenen og klarer 

ikke å ta til seg fast føde før litt utpå formiddagen. Da kan en spiseskje med flytende føde en 

gang i timen være det pasienten trenger for å opprettholde nok krefter til å orke å ta til seg fast 

føde senere på dagen.  
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Hvis pasienten ikke orker å spise, mener Nightingale at man ikke bør la maten bli stående 

framme fra måltid til måltid i håp om at vedkommende vil spise, fordi det da er stor sjanse for 

at pasienten blir kvalm av matlukten og mister appetitten fullstendig. 

 

Nightingale mente at det er mer praktisk å se på sykdommer som adjektiver, som beskriver 

kroppens reaksjoner på livssituasjonen, enn som substantiv, altså isolerte enheter i seg selv. 

På Nightingale´s tid mente mange, inkludert Nightingale selv, at infeksjonssykdommer oppsto 

spontant under dårlige sanitærforhold, fra såkalte «miasmer». Selv om miasme-teorien ble 

forkastet etter at man oppdaget bakteriene, virker det fornuftig å se på sykdommer som 

adjektiv hvis det kan føre til at vi, istedenfor å stoppe ved diagnose, fokuserer mer på 

totalbildet av pasientenes livssituasjon. 

 

Nightingale var opptatt av hvordan livssituasjonen virker inn på sykdomsforløpet; enten det 

var overbefolkede slumområder i 1800-tallets London eller atmosfæren rundt en 

sengeliggende pasient. Hva slags betydning har livssituasjonen for pasienters sykdomsforløp i 

dag? På bakgrunn av «Notes on Nursing», bestemte jeg meg for følgende intervjuspørsmål:  

 

Hvordan føler du at din livssituasjon innvirker på ditt sykdomsforløp? 
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1.2. William Olser, «The natural method of 

teaching the subject of medicine» 

 
William Osler (1849-1919) var en kanadisk lege og professor ved John Hopkins Medical 

School. Han er blant annet kjent for å ha reformert medisinstudiet i Canada og USA fra 

overveiende teoretisk til et mer praktisk studium med vekt på pasientkontakt.3 Han ønsket å 

bli husket med ordene: «I taught medical students in the wards». 

 

På Osler´s tid besto medisinstudiet i Canada av 4 år; to prekliniske år og to år i klinikken. 

Osler reformerte den kliniske delen av studiet, slik at studentene fikk mye mer pasientkontakt 

og praktisk trening i løpet av det tredje og fjerde året av studiet enn tidligere. 

 

I det tredje studieåret delte han studentene inn i smågrupper som roterte annenhver dag 

mellom en medisinsk og en kirurgisk legevakt som var tilknyttet sykehuset. Der fikk 

studentene både praktisk instruksjon i anamnese- og undersøkelsesteknikk og muligheten til å 

ta imot pasienter selv og assistere ved kirurgi. Veilederne gjennomgikk også pasienthistorier 

sammen med studentene.  

 

Osler mente at fordelen med å starte med legevaktspasienter var at studentene fikk se 

pasientene slik som de kom inn fra gata, noe som kunne være ganske forskjellig fra hvordan 

de så ut i senga på sykehuset, iført en anonym pasientskjorte.  

 

Osler oppfordret studentene til å følge pasientene de tok imot gjennom hele sykdomsforløpet, 

ved å besøke pasienten på sengeposten eller komme på hjemmebesøk: «The student is 

encouraged to make a visit at least once a week, or when, as often happens, the patient lives 

out of town, a correspondence is begun.»4 

 

I det fjerde studieåret ble studentene utplassert to måneder på henholdsvis medisinsk, 

kirurgisk, gynekologisk og obstetrisk avdeling. Hver student ble tildelt 4-5 sykehussenger, 

med ansvaret for pasientene, under veiledning fra en lege. Studentene var også delt i 
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smågrupper som møttes på sengepostene et par ganger i uka under veiledning av en lærer, for 

å presentere pasienthistoriene for hverandre. Det ble også holdt klinikker. 

 

Osler mente at fordelene med denne metoden var at studentene fikk en praktisk tilnærming og 

«familiarity with disease»5 gjennom å følge pasientene sine dag for dag, og også anledning til 

å observere virkningen av medikamentene som ble gitt. Dessuten, mente Osler, fikk 

studentene anledning til å lære praktiske prosedyrer som hvordan man skal trekke opp og 

dosere medikamenter «without any rush or hurry».4  

 

Osler mente at det er en umulig oppgave å lære bort hele medisinen i løpet av fire år: «The 

human body is subject to so many accidents and derangements that no worker, however 

skilful, can deal with all, and the apprentices can only know well a few of them.»4 

Han mente at det viktigste var at studentene fikk trening i medisinsk undersøkelse, og erfaring 

med forløpet til de vanligste sykdommene, og ikke minst grundig praktisk trening i klinisk 

observasjon. Osler mente dette ville gjøre studentene i stand til å fortsette å lære av pasientene 

gjennom hele livet.  

 

Han fokuserte spesielt på tyfoidfeber og pneumoni, som var viktige dødsårsaker på den tiden. 

Gjennom å følge pasienter fra innkomst, mens de lå på sengeposten og etter utskrivning, lærte 

studentene å «get familiar with the changing aspects of the important acute diseases»5.  

Han var opptatt av at studentene skulle få detaljert praktisk erfaring i klinisk observasjon og 

undersøkelse av de vanligste sykdommene, og at denne dybde-erfaringen ville gjøre det 

lettere å kjenne igjen generelle sykdomsprinsipper også ved andre sykdommer.  

 

Osler mente at forelesninger og bøker var å se på som støttemateriale, og at «the best teaching 

is that taught by the patient himself.» Studentene kjenner kroppens struktur og funksjoner fra 

preklinikken, og starter i klinikken som «an observer of disordered machines». «Teach him 

how to observe, give him plenty of facts to observe, and the lessons will come out of the facts 

themselves.»5, skriver Osler.  

Viktigere enn akkurat hva man lærer, er å lære hvordan man undersøker: «The seeing eye and 

the feeling finger are products of long training. How to see and what to see, how to touch and 

what to touch constitute the main lesson of the hour.4» 

Osler understreket også betydningen av sykehistorien, og å lytte til pasienten. Et av de mest 

kjente sitatene tillagt ham er: «Listen to the patient, he is telling you the diagnosis»6.  
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Osler var overbevist om at kontinuerlig pasientkontakt var den naturlige måten å lære bort 

medisin, «the natural method of teaching the subject of medicine».  

Han skrev: «I am firmly convinced that the best book in medicine is the book of Nature, as 

writ large in the bodies of men.»4 Han mente at kunnskap må ha rot i personlig erfaring for å 

kunne kalles visdom.  

 

Osler oppfordret medisinstudentene til å ikke se på pasienter ut fra lærebøker, som eksempler 

på den og den sykdommen, men heller som «so many stepping-stones in the progress of your 

individual development in the art».7 Han skriver: «Care more particularly for the individual 

patient than for the special features of the disease.»7  

 

Legen skal behandle mennesket, ikke bare sykdommen, skrev Osler: «[The student] is not in 

the hospital to learn everything that is known but to learn how to study disease and how to 

treat it, or rather, how to treat patients»5.  

Han mente at man har to mål som medisinstudent og lege: «A knowledge of disease and its 

cure, and a knowledge of yourself.»5  

 

Osler mente at medisinstudenter først og fremst skal lære å behandle individuelle pasienter, 

ikke sykdomscaser. Det krever en helhetlig tilnærming. Men hva oppleves som viktig for 

pasienter utover det rent medisinske?  

På bakgrunn av Osler sine tekster, bestemte jeg meg for følgende intervjuspørsmål:  

 

Hva oppleves som viktig for deg i ditt sykdomsforløp ut over de rent medisinske 

vurderingene? 
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1.3. Trygve Braatøy, «Pasienten og Lægen» 
 
Trygve Braatøy (1904-1953), var utdannet psykiater og psykoanalytiker. Han var med på å 

grunnlegge psykomotorisk fysioterapi, som i dag er en videreutdanning i fysioterapistudiet. 

Psykomotorisk fysioterapi dreier seg om hvordan økte spenningstilstander i kroppen kan gi 

symptomer som muskelsmerter, og hvordan man kan endre dette ved å ta utgangspunkt i pust, 

kroppsbevissthet og bevisstgjøring av kroppslige og følelsesmessige forandringer.8 

Braatøy var overlege ved Ullevål sykehus fram til 1952, da han sa opp stillingen i protest mot 

byråkratisering og upersonliggjøring av psykiatrien. I den forbindelse skrev han Pasienten og 

Lægen.9 Han mente at i den rivende medisinske utviklingen som skjedde på 1900-tallet, har 

det personlige lege-pasientforholdet blitt skjøvet i bakgrunnen, og «den gode lege er blitt en 

lus mellom to fjell; det teknologiske og det byråkratiske».9  Braatøy døde av hjerteinfarkt i 

1953.  

 

Braatøy vil sette fokus på lege-pasientforholdet hos primærlegen eller en privatpraktiserende 

spesialist, og hvordan dette skiller seg fra moderne sykehusmedisin. 

 

Braatøy skriver at fordi samme lege gjør observasjoner over et lengre tidsrom kan 

primærlegen utnytte observasjonskvaliteter som blir borte i sykehusjournalene.  

Han er opptatt av at lege-pasientforholdet er et personlig forhold, og han gir eksempler fra 

personlige forhold for å illustrere: «Slektninger kan tyde små variasjoner i mimikk hos de 

nærmeste fordi de av erfaring vet hva de betyr.» 

  

Klinikeren har mulighet til å erkjenne med sansene sine et utall viktige signaler, skriver 

Braatøy. Han bruker som eksempel utredningen av diffuse tilstander der en lege som kjenner 

pasienten fra før kan konstatere at hennes opplysninger om at hun er sliten stemmer med at 

huden, håret, bevegelsene, smilene og svarene har endret seg. Dersom legen ikke kjenner 

pasienten, kan inntrykk som lukt, farger og mimikk gå uutnyttet og ubemerket forbi.  

 

Braatøy mener at man setter saken på hodet hvis man mener at forskning går forut for klinisk 

medisin: «Det er ut av klinikerens observasjoner og hans mer eller mindre presiserte inntrykk 

at vitenskapen gror.» Han bruker følgende eksempel for å illustrere:  
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Under krigen mente laboratoriene at leger skrev ut altfor høye doser med B-vitamintilskudd. 

Etter krigen viste det seg imidlertid at mennesker som lever på ensidig karbohydratkosthold 

trenger mer B-vitaminer enn ved allsidig kost. Braatøy oppsummerer slik: «Klinisk medisin 

bokstavelig ligger i frontlinjen og medopplever pasientenes kår før de tilsvarende problemer 

har nådd laboratorieforskningen». Derfor er det ikke praktisk medisin som ligger etter 

laboratoriemedisin, men laboratoriemedisin som er medisinens revisor. 

 

Forskjellene i lege-pasientforholdet hos primærlegen og på sykehus, har stor betydning for 

pasientens tillit og trygghet, mente Braatøy.  

Kontinuitet i lege-pasientforholdet er ofte ikke mulig på sykehus, fordi sykehusene har et stort 

press på seg for kostnadseffektiv drift. Braatøy bruker kirurgi som eksempel, og skriver at 

kirurgen som opererte er den nærmeste til å svare på spørsmål, tvil og engstelse etter 

operasjonen, men at pasienten ofte treffer helt andre leger på postoperativen eller 

poliklinikken. I dag er det kanskje vanligere med mer kontinuitet i lege-pasientforholdet på 

sykehus. 

 

Braatøy argumenterer for at primærlegen har en unik mulighet til kontinuitet i og med at 

samme lege har ansvaret fra pasienten kommer inn døren til en beslutning er tatt.  

Braatøy skriver at på sykehus tas ofte anamnesen ved innkomst av en mindre trenet lege som 

ikke kan, eller synes han bør, uttale seg for sterkt om tilstanden. Kanskje er det en overordnet 

lege som bestemmer hvilke diagnostiske prøver og undersøkelser som skal rekvireres. 

Resultatet, skriver Braatøy, blir at pasienten ikke opplever at undersøkelsene gror naturlig ut 

av hans sykehistorie. 

 

Primærlegen vil ofte stille mer målrettede spørsmål, og undersøkelsene som rekvireres vil 

oppleves som en naturlig fortsettelse av opplysningene innhentet i sykehistorien. For å 

illustrere, nevner han en pasient som gjennom mange år gikk med angst for om han hadde 

syfilis. Det var blitt tatt spinalvæskeprøve, som var negativ, men pasienten hadde ikke 

oppfattet at dette var en viktig undersøkelse som betydde at han var frisk.  

Braatøy oppsummerer: «Hvis alle undersøkelser og prøver skjer ved hjelp av journal-lesing 

og kontorekspedisjoner utenfor pasientens synsfelt, påvirker det lite eller ikke hans holdning 

til hans egen tilstand.» Trygghet når det gjelder personlige plager kommer av personlig 

kontakt mellom pasienten og legen som undersøker og behandler.  
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Braatøy mener at standardiserte spørsmål er lite egnet til å skape tillit. En erfaren lege som går 

mer rett på sak vil skape mer tillit enn standardspørsmål og skjemaer som pasienten ikke 

opplever har noe med hans tilfelle å gjøre. 

Braatøy er bekymret over at det går lang tid før en lege får mulighet til å trene seg i å ta 

avgjørelser. Medisinstudiet er overveiende teoretisk og som turnuslege er avgjørelser og 

igangsetting av behandling ofte overlatt til andre. Dermed, konkluderer han, blir 

sykehusrutinen en trening i å rekvirere (negative) undersøkelser. «Forstandig undersøkelse», 

derimot, innebærer «å nøye seg med det minimum som skal til for å handle hensiktsmessig og 

forsvarlig i vedkommende situasjon.» Braatøy mener at det er enklere å sløyfe standardiserte 

rutineundersøkelser i allmennpraksis/privatpraksis der «én læge har i sin hånd alle 

opplysninger», enn ved sykehus der overlegen «umulig kan være ansvarlig for undersøkelsen 

av hver enkelt pasient i alle detaljer». 

 

Rutinemessig fastlagte og ensartede undersøkelser dreper arbeidsglede, mener Braatøy: «På 

grunn av den lange avstand mellom barndom og reservelæge, glemmer vi om igjen og om 

igjen at individets tiltak, fantasi og arbeidsglede i vesentlig grad er bestemt av tidlige 

opplevelser og erfaringer med hendene. Fortsatt arbeidsglede, skapende fantasi og tiltak vil på 

samme måte være avhengig av muligheten for direkte utfoldelse ut fra egne evner og 

foreliggende situasjon.» Føringer som påtvinges utenfra dreper initiativ og ansvarsfølelse, og 

gjør at man får mindre mulighet til å lære av egne feil, mener Braatøy. 

 

Braatøy er uenig i rutinemessig fastlagte undersøkelser: «En avgjørelse, uavhengig av det som 

fra før er opptellet ved skjemaer, kan selvsagt bare bli klokere hvis den foretas av forstandige 

folk som kjenner den lokale situasjon som skal behandles.» Byråkrater, skriver Braatøy kan 

henvise til generelle bestemmelser og til en viss grad si fra seg personlig ansvar. «Leger er 

utdannet til å ta ansvar i den foreliggende situasjon og ingen vil tilgi dem hvis de ved valg av 

behandling vrir seg unna sitt ansvar under henvisning til «generelle bestemmelser». Det er 

legens oppgave å tolke og praktisere «generelle regler» i forhold til den pasient som blir 

behandlet her og nå.»  

Muligheten til å forholde seg til hver enkelt pasient som et individ, vil dessuten stimulere 

legens interesse for den enkelte pasients tilstand og skjebne. 

 

Braatøy er bekymret for at tempoet på sykehus gjør at den enkelte pasienten blir skjøvet i 

bakgrunnen: «Vi får ikke tid til å stoppe opp ved den enkelte tragedie og vurdere om den 
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kunne ha vært unngått for det første, og behandlet bedre for det annet. Dermed risikerer vi at 

institutt-rutinen dreper det som skulle være det beste i oss; interessen og ansvaret for den 

enkelte.» 

 

Braatøy mener at byråkratiet i velferdssystemet har mye av skylden for det høye tempoet og 

de rutinemessige undersøkelsene. Ved å behandle alle likt og resonnere statistisk, gjør man 

«menneskeskjebner til «casus» som kan vurderes som «gjennomsnitts». Braatøy argumenterer 

for at «medisinsk behandling og god lægegjerning gror av best mulig behandling av den 

enkelte» og at «en læge som ikke har sans for unntagelser, ikke har sans for mennesker».  

 

Braatøy er bekymret for at høyt tempo og liten tid per pasient gjør at legene blir mindre 

innstilt på den enkelte pasienten. Han skriver: «Man kan ikke forvente innsats for den enkelte 

hvis legen i prinsipp skal arbeide som en fabrikkarbeider ved løpende bånd, der arbeidsmåte 

og tempo er administrativt fastlagt uten hensyn til den enkelte arbeiders tempo – om han av 

natur er fort eller langsom, eller at en oppgave er enkel å løse mens den neste er uoversiktlig 

og krever all ens oppmerksomhet, smidighet og tilpasningsevne. Administrerer man 

legegjerningen etter stykk- og tempo-tankegang, blir lægene i selvforsvar tvunget til å tilpasse 

seg: Skyve ut eller neglisjere de oppgaver som krever full konsentrasjon og smidig 

tilpassingsevne.» 

Man kan godt prestere en rutinert innsats lenge etter at man blitt så trett at «evnen til 

nyansering og individuell tilpasning er gått fløyten». Byråkrater, fastslår Braatøy med et stikk 

til disse, har valgt regulert og regulerende kontorarbeid og har sjelden eller aldri forstått 

betydningen av individuell og nyansert tilpasning.  

 

Braatøy er opptatt av at dersom leger har tid og rom til å se pasienter som individer, har leger 

«ut fra sin trening og sine forutsetninger utallige oppgaver de kunne løse i grenseområdet 

mellom legemlige sykdommer i vanlig forstand og psykologisk medisin.»  Psykosomatisk 

medisin er individuell medisin, mener Braatøy, fordi det dreier seg om «pasientens 

individualitet og reaksjoner på den spesielle situasjon han eller hun lever oppe i.» 

 

Braatøy skriver at en av de «grunnleggende iaktagelser» som har overbevist ham om 

primærlegens viktige rolle her, er forskjellen mellom sykehistorie før klinisk undersøkelse og 

sykehistorie etterpå. Klinisk undersøkelse kan både provosere engstelser og stimulere 

forhåpninger, og dermed hjelpe pasienten å ytre seg annerledes enn da legen spurte ham for ti 
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minutter siden. Forutsatt at legen har tid til å se om pasienten nøler når han tar på seg jakken, 

og tid til å be pasienten sette seg igjen.  

 

Et gjennomgående tema i «Pasienten og Lægen» er betydningen av et personlig lege-

pasientforhold og at dette forholdet må beskyttes mot stadig høyere tempo, byråkratisering og 

upersonliggjøring. Opplever pasienter det som viktig at en og samme lege følger dem 

gjennom sykdomsforløpet? Eller oppleves det personlige forholdet mindre viktig; at 

pasientene har tillit til «behandlingsapparatet», og at hvem behandleren er oppleves  

underordnet?  

På bakgrunn av «Pasienten og lægen», bestemte jeg meg for følgende intervjuspørsmål:  

 

Oppleves det som viktig for deg at en og samme lege følger deg gjennom hele 

sykdomsforløpet? 
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1.4. Cicely Saunders, «Selected writings 1958-

2004» 

 
Den britiske legen Cicely Saunders (1918-2005), regnes som grunnleggeren av moderne 

palliativ omsorg. Hun utdannet seg til sykepleier under andre verdenskrig og videreutdannet 

seg senere til sosialarbeider. I 1948 forelsket hun seg i jødiske David Tasma, som hadde 

flyktet til England under krigen. Da Saunders traff ham var han i ferd med å dø av tarmkreft 

på en kirurgisk sengepost i London. I løpet av samtaler diskuterte de behovet for et bedre 

tilbud til døende pasienter, med adekvat smertelindring og ro rundt seg. Før han døde, 

testamenterte han henne 500 pund til opprettelsen av et hjem for døende. Saunders bestemte 

seg for å dedikere seg til å arbeide for bedre palliativ omsorg.  

 

I 1952, 33 år gammel, begynte hun på medisinstudiet. På den tiden var omsorg for døende en 

nedprioritert del av medisinen. Pallitativ omsorg ble tatt hånd om i hjem for døende, kalt 

«hospices», drevet av nonner, som tilbød omsorg, men lite medisinsk hjelp. «Hospice»-

begrepet stammer fra middelalderen, da et «hospice» var et hjem for pilgrimer, fattige og 

syke. 

 

Etter medisinstudiet fikk Saunders en forskerstilling for å forske på smertelindring hos 

pasienter med terminal sykdom. Saunders innførte regelmessig smertelindring med opiater, 

der pasienten fikk medikamentet hver 4. time. Dette var revolusjonerende, fordi den tidens 

gjengse oppfatning av analgetika var at det måtte holdes tilbake så lenge som mulig for å 

hindre avhengighet, og at hyppige doseringer måtte unngås for å hindre toleranseutvikling. 

 

I 1967 åpnet Saunders St. Christopher`s hospice i London, etter hennes egne ord det første 

sykehuset grunnlagt av en pasient; David Tasma. Saunders` visjon var at gjennom en liten 

spesialenhet, som hadde muligheten til å gå i dybden på palliativ omsorg, kunne kunnskap og 

erfaring innen feltet spre seg til å bli en integrert del av helhetlig omsorg for pasienter på 

sykehus og en del av medisinstudiet. Hun mente at alle forelesninger om en bestemt sykdom 

burde inkludere en del om hvordan pasienters symptomer kan lindres når kurativ behandling 

feiler. 
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St. Christopher´s hospice tilbød omsorg til en blandet gruppe pasienter, slik som 

kreftpasienter, pasienter med nevrologisk sykdom som ALS. I tillegg fungerte det som et 

sykehjem for eldre.  

St. Christopher´s ble starten på en «hospice-bevegelse» på 1970- og 1980-tallet, der flere 

lignende «hospices» ble opprettet i Storbritannia og internasjonalt, og palliativ medisin ble 

anerkjent som et eget fagfelt. Saunders jobbet resten av yrkeslivet sitt på St. Christopher´s. På 

slutten av livet sitt ble hun selv pasient ved St. Christopher´s, der hun døde av brystkreft i 

2005, 87 år gammel.  

 

Målsetningen for den palliative omsorgen ved St. Christopher´s var at pasienten skulle bli 

lindret for fysiske plager i så stor grad at pasienten og familien skulle få frihet til å bruke den 

gjenværende tiden på best mulig måte. Pasientene skulle få bruke potensialet de fortsatt hadde 

til aktiviteter, sosial kontakt og personlig vekst.  

Saunders mente selv at hun lærte seg å se viktigheten av det menneskelige aspektet i sykepleie 

av å jobbe som sykepleier under krigen. Dette var før antibiotikaen kom, og sykepleierne 

hadde ofte ikke annet enn vennskap og personlig engasjement å tilby pasientene. 

 

Saunders var opptatt av at kronisk smerte var mer enn et symptom; det var en opplevelse som 

berørte hele mennesket. Hun oppfant begrepet «total pain», som hun beskrev som et kunstig 

begrep for å tilnærme seg en overveldende opplevelse. Hun brukte begrepet «total pain» for å 

bevisstgjøre om at pasientens smerteopplevelse ikke bare bestod av fysisk smerte, men også 

emosjonell og mental smerte, sosiale problemer (tap av inntekt) og «åndelig» behov for 

trygghet og mening. 

  

Hun brukte som eksempel en pasient som svarte følgende på et spørsmål om hvor hun hadde 

vondt: «Well, doctor, it began in my back but now it seems that all of me is wrong.». 

Pasienten var bekymret fordi mannen og sønnen var borte fra jobben og mistet inntekten sin 

for å ta vare på henne, og hun var deprimert og følte at alt var håpløst. Etter at hun fikk 

adekvat smertelindring følte hun seg roligere og mer håpefull, og sa: «it´s wonderful to begin 

to feel safe again». Pasienten fortalte at hun hadde følt et behov for å spørre hele tiden: «Blir 

jeg bedre snart? Når kan jeg dra hjem igjen?». Etter at hun ble smertelidret fortsatte hun å lure 

på det samme, men følte ikke lenger samme desperasjon og håpløshet. 
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Mentale og fysiske plager går ofte sammen, konkluderte Saunders. Hun mente at hvis leger 

tar hensyn til denne helheten, og tar seg tid til å lytte til pasientene (det har i seg selv en 

terapeutisk effekt å få satt ord på problemene sine), er det ikke nødvendig bruke så høye 

opiatdoser for å smertelindre. Hun mente også at opiatdoser kan holdes relativt lave ved å ta 

for seg hvert enkelt av pasientens symptomer som gir plage og behandle dem, for eksempel 

tannråte, trøske, sår hud etter inkontinens og liggesår.  

Medikamentell behandling, skriver Saunders, må sees på som en komponent i en helhet, som 

inkluderer den hjemmekoselige atmosfæren på St. Christophers med fargerike rom og store 

vinduer, optimisme og engasjement fra legens side på at det er mulig å lindre symptomer, god 

sykepleie, trygghet, og følelsen av å bli behandlet som en person med egenverdi. 

Cicely Saunders´ fokus på praktiske detaljer i pasientomsorgen, minnet meg om Florence 

Nightingale, som la vekt på å tilpasse omsorgen til den enkelte pasienten gjennom klinisk 

observasjon, «a little ingenuity, and a great deal of perseverance.» 

 

Saunders inkluderte «åndelig smerte» i begrepet «total pain». Hun definerte ordet «åndelig» 

slik: Meningen og målet med livet, som definert av pasienten og familien. 

«Åndelig smerte» hos en døende pasient kan bestå av bitterhet og sinne over døden og livet 

man har levd, en følelse av meningsløshet, redsel for døden, skyldfølelse og ønske om 

tilgivelse og aksept, samt lengsel etter å nå fram til hva man selv ser på som sant, ekte og 

verdifullt. 

Åndelig, mental og følelsemessig smerte er best hjulpet av noen som lytter, ikke av 

medikamenter, skriver Saunders, som likevel er positiv til å gi beroligende medikamenter for 

å hjelpe med å gi problemene håndterbare proposjoner. «Here more than anywhere it matters 

that we give ourselves with our pills», skriver hun. Saunders mener at leger og sykepleiere, 

som har hjulpet pasienten med fysiske plager, ofte vil ha pasientens tillit når det gjelder 

emosjonelle og åndelige problemer også. 

 

Ofte kan det å få satt ord på problemene sine, og det å føle seg anerkjent som en person med 

egenverdi, hjelpe pasientene til å mobilisere ressursene sine og komme til sine egne løsninger.  

Saunders spurte en gang en døende pasient hva han ønsket seg mest av personalet. Han svarte: 

«for someone to look as if they are trying to understand me». Han bad ikke om at noen skulle 

klare å forstå ham, men at noen skulle bry seg nok til å prøve.  
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Saunders skriver at det dypeste behovet til noen som står ansikt til ansikt med døden ikke er 

«ta bort», «forstå», eller «forklar», men «bli hos meg». Den  kanskje vanligste og vanskeligste 

følelsen hos døende pasienter er ensomhet.  

 

Hvis personalet ikke har tid til å bli stående å lytte, eller pasienten ikke ønsker det, kan likevel 

måten praktisk omsorg blir gitt på, ha positiv betydning. Oppmerksomhet og interesse rundt 

lindring av fysiske symptomer gjør at pasienten vet at han blir sett på som en person som er 

viktig og har verdi, ikke et anonymt kasus. Hvis legen har fokus på symptomlindring vil han 

alltid ha noe positivt å foreslå, og da er det lettere å ha noe håpefullt å si og å fortsette med 

hyppige besøk hos pasienten.   

Å gi en dårlig prognose bør være vanskelig, ellers bør vi nøle, skriver Saunders, for det er en 

forpliktelse fra et menneske til et annet. Hun mener at det viktigste ikke er hva man forteller, 

men hvordan, og viktigere enn begge deler er: Hva lar du pasienten fortelle deg? 

 

«I thought it so strange. Nobody wants to look at me», fortalte en pasient til Saunders. Mange 

døende pasienter, skriver Saunders, føler at legene går forbi sengen deres og at de blir alene 

med spørsmålene sine. Selv om man er ved veis ende medisinsk sett, kan legen som har fulgt 

pasienten fra starten gjøre mye bare ved å komme på besøk og vise at han bryr seg. Pasientene 

føler seg ofte isolerte, og hyppige hjemmebesøk fra fastlegen, uansett hvor korte, har stor 

verdi.   

Saunders oppfordret sykehuslegen som hadde hatt behandlingsansvaret for pasienten til å 

fortsette å komme på besøk, selv når det ikke var mer behandling å tilby; at et kort 

vennskapelig besøk kan bety mye og at pasienten ikke bør føle at legen han har hatt tillit til 

har gitt ham opp. Pasienten som har inoperabel kreft fortjener i det minste den samme tiden, 

fra personalets side, som det ville tatt å gjennomføre en komplisert operasjon hadde det vært 

mulig.  

 

Dagens samfunn, skriver Saunders, har et materialistisk fokus på suksess, materiell trygghet 

og nytelse, og har ikke noe svar på problemene pasienter møter i lidelse og død. Det er også 

en generell oppfatning av at moderne medisin burde klart å kurere all sykdom. Dette gjør at 

dødsprosessen og lidelse oppleves meningsløst. Det å lete etter mening i det som skjer er 

viktig for pasienter med kronisk sykdom, enten den er livstruende eller ikke.  

Saunders skriver at det er vanlig at en pasient med kronisk eller terminal sykdom i større eller 

mindre grad føler seg ubrukelig, ydmyket og avvist, kanskje føler pasienten også skyldfølelse. 
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Hun siterer en pasient som spurte idet hun ble innlagt på St. Christopher´s: «Will you turn me 

out if I can´t get better?», og påpeker at pasienten brukte ordet «can´t» istedenfor «do not». 

Pasienten må få rom til å lufte disse følelsene, skriver Saunders. Hun er opptatt av å se på 

dødsprosessen som en positiv prestasjon istedenfor å fokusere på tap og mislykkethet. Det kan 

være hardt arbeid å forsone seg med livet før man skal forlate det. Hun viser til et sitat av 

dikteren Robert Frost: «but I have promises to keep, and miles to go before I sleep.»  

 

Saunders´ erfaring fra hospice-arbeidet er at en krisesituasjon med begrenset tid, som nært 

forestående død, kan føre til større grad av ærlighet og ekthet; at familier tar opp konflikter, 

kommer til forsoning og kommer nærmere hverandre. Altså kan dødsprosessen bli en periode 

med personlig vekst både for pasienten og for familien.  

Saunders skriver at de fleste døende pasienter får til prestasjoner i «being», altså i relasjoner 

og personlig vekst, heller enn «doing», altså aktiviteter. «Being» er ikke den type prestasjoner 

vi vanligvis legger vekt på, men hvis legen ikke anerkjenner det, kan han komme til å tenke 

på disse pasientene, i hvertfall ubevisst, som mislykkede. Studenter må lære å gjenkjenne og 

forvente prestasjoner, verdighet og selvstendighet der det er mulig, og se på hva pasientene 

lærer oss. 

 

Saunders understreker at for å kunne være interessert i pasienten som person, er det viktig å 

kunne lytte uten å ha det travelt. Hun sa selv at noe av det hun likte med hospice-arbeidet var 

å ha mulighet til å gå rundt på sengepostene utenom legevisitten og bli bedre kjent med 

pasientene. 

 

Saunders var opptatt av at pasienten skulle bli sett som del av sin totalsituasjon, ikke som et 

isolert individ i en sykehusseng, eller bare et «case» av den eller den sykdommen. Saunders 

mener at geriatri er et unikt fagfelt for å lære seg å se på totalsituasjonen, fordi man 

sannsynligvis må forholde seg til kommunikasjonsproblemer, sosiale faktorer i omsorgen og 

hvilken rolle familien og kommunale tjenester spiller. Hvis studenter får mulighet til å følge 

en geriatrisk pasient gjennom sykehusoppholdet, gå på hjemmebesøk hvis mulig, og bli med 

på inntaks- og utskrivningsmøter, kommer de til å lære mye sosialmedisin. Dessuten, skriver 

hun, kan det stimulere en holdning der man ikke bare fokuserer på pasientens problemer, men 

også ser en person med verdighet og uavhengighet som er i stand til å ta personlige 

beslutninger.  
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Cicely Saunders la vekt på viktigheten av å finne noe positivt, mening og mulighet for 

personlig vekst, i kronisk eller terminal sykdom. Det er viktig å oppleve verdighet og at man 

får til noe, istedenfor å oppleve seg selv som mislykket og en byrde. Synes de fleste pasienter 

med alvorlig sykdom at de kan trekke noe positivt ut av sykdommen sin? Har det vært viktig 

for dem å føle at de selv bidrar aktivt og ikke bare er passive mottakere av hjelp?  

På bakgrunn av tekstene til Cicely Saunders, bestemte jeg meg for følgende intervjuspørsmål:  

 

Har det kommet noe positivt ut av det å være syk for deg? 
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2. Intervjuer av pasienter og fastleger 

gjennomført i juli/august 2019 

 
2.1. Metode for intervjuer med pasienter og 

fastleger 
 

2.1.1. Utforming av intervjuspørsmålene 
 

Med bakgrunn i litteraturstudiene vil jeg intervjue pasienter og fastleger for å belyse følgende 

fire kliniske områder: 

 
1. Trygve Braatøy mente at et personlig lege-pasientforhold var viktig. Opplever pasienter det 

som viktig at en og samme lege følger dem gjennom sykdomsforløpet? Eller oppleves det 

personlige forholdet mindre viktig; at pasientene først og fremst har tillit til 

«behandlingsapparatet»? 

 

2. William Osler mente at medisinstudenter må lære en helhetlig tilnærming; å behandle 

pasienter, ikke sykdomscaser. Hva oppleves som viktig for pasienter utover det rent 

medisinske? 

 

3. Florence Nightingale jobbet med pasienter fra slumområder i London på midten av 1800-

tallet. Hun så på sykdommer som adjektiver; beskrivelser av kroppens reaksjon på 

livssituasjonen  vår. Hva slags betydning har livssituasjonen for pasienters sykdomsforløp i 

dag? 
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4. Cicely Saunders mente det var viktig for mennesker med kronisk eller terminal sykdom å 

oppleve verdighet og at man får til noe. Synes pasienter med alvorlig sykdom at de kan trekke 

noe positivt ut av sykdommen sin? Har det vært viktig for dem å føle at de selv bidrar aktivt 

og ikke bare er passive mottakere av hjelp?  

 

Ut ifra disse fire kliniske områdene, laget jeg fire spørsmål til pasienter og fastleger. 

 

Spørsmål til pasienter  
1) Oppleves det som viktig for deg at en og samme lege følger deg gjennom hele 

sykdomsforløpet? (Hvorfor/begrunn) 

2) Hva oppleves som viktig for deg i ditt sykdomsforløp ut over de rent medisinske 

vurderingene? 

3) Hvordan føler du at din livssituasjon innvirker på ditt sykdomsforløp? 

4) Har det kommet noe positivt ut av det å være syk for deg? 

 

 

 

Spørsmål til fastleger 
1) Oppleves det som viktig for lege-pasientforholdet at samme lege følger pasienten gjennom 

hele sykdomsforløpet? (Hvorfor/begrunn) 

2) Etter din erfaring, hva er viktig for pasientene i sitt sykdomsforløp ut over de rent 

medisinske vurderingene? 

3) Hva er din erfaring med hvordan pasientenes livssituasjon virker inn på sykdomsforløpet? 

4) Hva er din erfaring med om det kommer noe positivt ut av å være syk for pasientene?  

 

Jeg intervjuet seks pasienter og to fastleger. Jeg ønsket å få høre pasientenes og legenes 

subjektive mening, basert på deres egne erfaringer, om hva som oppleves viktig for dem og 

hva de legger vekt på. Derfor valgte jeg å bruke formuleringer som «oppleves det som viktig» 

og «hvordan føler du at...» i spørsmålene til pasientene, og formuleringer som «hva er din 

erfaring med...» i spørsmålene til fastlegene. 
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2.1.2. Rekruttering av pasienter og fastleger til 

intervjuene 
 

Jeg intervjuet seks pasienter og to fastleger. 

 

Rekruttering av pasienter  
Jeg bestemte meg for å intervjue pasienter som lever med kronisk sykdom eller som hadde 

gjennomgått alvorlig sykdom som kreft. Jeg valgte dette fordi jeg ønsket å intervjue pasienter 

der livet var påvirket av sykdom. En ukomplisert fraktur eller en mellomørebetennelse 

stimulerer ikke nødvendigvis til refleksjoner rundt betydningen av livssituasjon og kontinuitet 

i lege-pasientforholdet.  

Fordi jeg antok at hvilken type sykdom pasientene hadde ville være en viktig faktor som 

gjorde svarene ulike, ville jeg intervjue pasienter med et bredt utvalg sykdommer. 

 

Jeg intervjuet pasienter fra følgende sykdomsgrupper:  

-Rehabilitering etter kreftbehandling 

-Kronisk smertetilstand 

-Akutt koronarsykdom 

-Psykisk lidelse 

-Autoimmun sykdom  

-Hormonforstyrrelse 

 
Den opprinnelige planen min var å rekruttere pasientene via fastlegene; tre pasienter fra hver 

av dem. Imidlertid hadde begge fastlegene nylig sluttet i praksisen sin på det tidspunktet jeg 

intervjuet dem.   

Den ene fastlegen jobber nå på et rehabiliteringssenter i Trøndelag,  og hun rekrutterte fire 

pasienter fra rehabiliteringssenteret; en pasient som hadde gjennomgått et hjerteinfarkt, en 

pasient med en kronisk smertetilstand, en pasient med diabetes type II og en pasient i 

rehabilitering etter brystkreft.  

 

Jeg rekrutterte en pasient med angst via en psykiater som er kollega av moren min, og jeg 

rekrutterte en pasient med Crohns sykdom, som er en venninne av meg, og som skriver blogg 
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om det å leve med Crohns. Jeg var usikker på hvordan det kunne farge svarene å intervjue en 

venninne. Imidlertid vurderte jeg at det gikk greit, siden hun selv var opptatt av formidling 

rundt sykdommen.  

 

 

Rekruttering av leger  
Den ene fastlegen jeg rekrutterte hadde jeg hatt som underviser på medisinstudiet i Oslo. Den 

andre fastlegen er en venn av familien min. 

 
2.1.3. Gjennomføring og transkribering av intervjuene 
 

Jeg gjennomførte intervjuene i løpet av juli og august 2019. Jeg intervjuet to av pasientene i 

deres hjem, etter invitasjon fra pasientene. Jeg intervjuet fire av pasientene på et 

rehabiliteringssenter.  

 

Jeg brukte lydopptak i intervjuene. Jeg leste opp intervjuspørsmålene og lot deretter 

pasientene og legene snakke fritt. 

Hvis svarene var korte, stilte jeg oppfølgingsspørsmål som «kan du begrunne det?» «Hva var 

det du likte/ikke likte med det?» Jeg passet på å ikke stille ledende spørsmål og lot det være 

en pause før jeg stilte oppfølgingsspørsmål, for ikke å bryte inn i en tankerekke hos den som 

ble intervjuet. 

 

Da jeg transkriberte intervjuene, valgte jeg å beholde alle dialektord slik jeg hørte dem, for å 

beholde personens stemme og gjøre personen mest mulig levende for leseren. 

 

Jeg transkriberte ikke lyder som ikke er ord, som for eksempel nøle-lyden «eehh». 

Jeg transkriberte småord som «jo», «da» og «liksom». Da jeg inkluderte setninger fra 

intervjuene i resultatbeskrivelsen, utelot jeg noen av disse småordene på steder der det gjorde 

at innholdet kom klarere fram.  
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2.2. Resultater av intervjuene med pasienter og 

fastleger 
 

2.2.1. Intervjuer med pasienter 

 

Spørsmål 1: 
Oppleves det som viktig for deg at en og samme lege følger deg gjennom hele 

sykdomsforløpet? (Hvorfor/begrunn) 

 

Alle seks pasientene svarte at det er best å få oppfølging hos samme lege, hvis det er mulig.  

 

Spørsmålet «en og samme lege» var åpent formulert slik at det kunne gjelde oppfølging hos 

fastlegen eller en spesialist. På forhånd tenkte jeg at pasientene ville komme inn på forholdet 

til fastlegen, fordi jeg regnet med at det ville være hos fastlegen pasientene hadde opplevd 

mest kontinuitet i behandlingen. 

Der tok jeg feil. Av de seks pasientene jeg intervjuet, var det tre stykker som overhodet ikke 

nevnte fastlegen. De tre andre nevnte fastlegen sin med en setning. Det alle pasientene 

snakket mest om, var legen(e) som hadde fulgt dem på sykehus, poliklinisk eller på 

rehabiliteringsklinikk.  

 

Der pasientene følte at en bestemt lege hadde betydd mye for dem, trakk de spontant fram 

denne legen: Pasienten i rehabilitering etter brystkreft trakk fram kirurgen sin, som hun gikk 

til poliklinisk oppfølging hos. Pasienten som hadde hatt angst trakk fram psykiateren sin. 

Pasienten med diabetes trakk fram legen på rehabiliteringssenteret. Pasienten med Crohns 

sykdom gikk regelmessig både til medisinsk og kirurgisk avdeling, og nevnte helsepersonellet 

der, gastrokirurgen som fulgte henne opp, og fastlegen, i svaret sitt.  

 

To av pasientene opplevde ikke at de hadde fått kontinuitet i oppfølgingen  

Pasienten med koronarsykdom sa at i hennes tilfelle hadde ikke kontinuitet vært mulig, siden 

hun i løpet av diagnostiseringen og behandlingen ble sendt fra fastlege til kardiolog til 
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sykehus. Dersom hun skulle ha ligget på sykehuset lenger, ville hun ønsket å ha samme lege å 

forholde seg til.  

Pasienten med kroniske smerter sa at hun bestandig hadde fått nye leger på sykehuset og 

mente at: «Vi kunne jo hatt fastlege der og». 

 

Begrunnelser på hvorfor pasientene ville at en og samme lege skulle følge dem opp: 

Legen blir kjent med pasientens personlige sykdomsbilde og livssituasjon, og kan ta hensyn til 

dette i behandlingen. 

Pasienten med Crohns syntes det var fint å møte det samme teamet som kjente henne fra før 

når det skulle avgjøres om hun skulle få stomi eller prøve ut nye medikamenter. 

Pasienten med diabetes sa om teamet på rehabiliteringssenteret at «dom kjenner jo kroppen 

min egentlig». Han syntes kostholdsveiledningen han fikk var personlig tilpasset hans 

situasjon og altså føltes relevant. 

 

Det er viktig at legen ser hele mennesket. 

Pasienten i rehabilitering etter brystkreft sa om kirurgen sin: «han behandle hele mæ, og ikke 

bare det området jeg har operert bort.» Pasienten med kroniske smerter, som ikke syntes hun 

hadde opplevd kontinuitet, sa: «Jeg føler at enkelte får jeg kontakt med, og enkelte ser meg 

som den jeg er, og andre ser det ikke.» 

 

Det er viktig å føle seg trygg på legen og at man føler en trygghet i å ha den samme legen. 

Pasienten med Crohns sa at når det gjelder intime undersøkelser er det greit å komme til den 

samme gastrokirurgen, som hun føler seg trygg på: «Hvis du skal ha fremmede leger hver 

gang så er det veldig kjipt.»  

Pasienten med koronarsykdom sa om det å bli fulgt opp av samme lege: «Du ville jo føle deg 

tryggere, da. Du føler at du blir litt kjent med den personen og du tørs kanskje å stille flere 

spørsmål. Når det kjem inn en som virker som han har det travelt og så skal til neste, så føler 

du at du kanskje ikke kan bruke tia hans, eller hennes, da». 

Pasienten som hadde hatt angst hadde gått i psykoanalyse hos en psykiater og sa at det var 

viktig for ham å ha tillit til behandleren sin: «Jeg stolte på at dette ville bli bra, og det ble det 

jo.» 

 

Med samme lege slipper man å måtte forklare sykehistorien sin på nytt igjen. 
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«Du slepp å hold på å fortell samma historia så mange gang», sa pasienten med diabetes. 

Pasienten med Crohns hadde fått beskjed av en lege som ikke kjente henne om å spise mer 

fiber. Hun sa: «Jeg jo vet med min sykdomshistorie at hvis jeg spiser for mye fiber så sier det 

bare helt stopp og jeg får kjempevondt i magen». 

 

Når det gjelder fastlegen, sa en av pasientene at det er viktig at fastlegen hennes har god 

kapasitet, slik at hun kan komme til lege raskt dersom hun trenger det.  

 

Situasjoner der det ikke føles så viktig om man har samme lege eller ikke: 

Pasienten med Crohns sa at når hun bare er inne for å få medisin intravenøst og ta blodprøver 

på gastromedisinsk avdeling, gjør det ikke så mye at man blir møtt av forskjellige personer fra 

gang til gang.  

 

 

Spørsmål 2: 
Hva oppleves som viktig for deg i ditt sykdomsforløp ut over de rent medisinske 

vurderingene? 

 

Hver pasient la vekt på ulike ting, ut i fra hva som føltes viktig i livet til hver og en.  

Pasienten i rehabilitering etter brystkreft la vekt på at legen bryr seg, får henne til å føle seg 

trygg og ser pasienten. Hun nevnte senere i intervjuet vonde opplevelser der hun syntes ingen 

i helsevesenet hadde brydd seg eller tatt tak i situasjonen hennes. 

Pasienten med diabetes svarte kontant på hva som var viktig for ham: «nei, det e no kost, da». 

Fra å være veldig overvektig med dårlig regulert blodsukker hadde han gått ned 23 kg i løpet 

av et år og fått mer stabilt blodsukker. Han mente det var hovedsakelig takket være 

kostholdsendringer. 

Pasienten med angst la vekt på at han hadde lært seg å kontrollere angsten og fått positive 

erfaringer med at han klarte å komme ut av angstanfall. Han var negativ til å bruke 

medikamenter, og det hadde vært viktig får ham å klare å takle angsten uten. 

Pasienten med kroniske smerter syntes det var viktig for henne å få et aktiviseringstilbud. 

Pasienten med koronarsykdom la vekt på at hun hadde fått informasjon om hva hun kunne 

gjøre og ikke gjøre, som for eksempel hvor mye hun kunne trene. Hun sa senere i intervjuet at 

hun var glad i å trene.  
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Pasienten med Crohns hadde hatt aktiv sykdom gjennom flere år der hun hadde vært mye 

innom sykehuset, legevakten og fastlegen. Hun la vekt på at det er viktig å bli møtt på en god 

måte og føle seg ivaretatt som menneske. Hun hadde nylig fått stomi, og la også vekt på at det 

var viktig å få ta det i sitt eget tempo.  

 

Jeg har trukket ut følgende likheter i hva som opplevdes viktig i sykeforløpet: 

At behandling/informasjon føles personlig og rettet mot pasientens behov og at pasienten selv 

lærer å håndtere sykdommen i hverdagen og involveres i beslutninger. 

Pasienten med diabetes sa at han hadde fått god veiledning til å skjønne hva som påvirket 

blodsukkeret hans og til å gjøre kostholdsendringer. Han følte at veiledningen hadde blitt 

tilpasset ham. Tidligere hadde han fått standard-råd som han ikke syntes hjalp: «Det e ingen 

som e lik på det der´e, vet du, så når lægen si at «ja, du må jo gjøre sånn, du må gjøre sånn», 

kjem det en anna en med diabetes, så e itte det samma symptoma han har.». 

Pasienten med angst sa at psykoanalyse hadde passet for ham fordi han helst ville greie seg 

uten medikamenter og til slutt hadde klart å håndtere angsten: «Jeg kom ut av de øyeblikkene 

som var så fæle og bygget jo det videre på at neste gang jeg opplever det, så vil jeg vite at jeg 

kommer ut av det igjen.» 

Pasienten med kroniske smerter sa at det var viktig for henne å få et rehabiliteringstilbud med 

fysisk aktivitet, fordi hun ble «veldig stillesittende» hjemme. 

Pasienten med koronarsykdom, som likte å trene, sa at det var viktig får henne å få vite «kor 

mye du kan trene uten at du trenger å bekymre deg og sånn.» 

Pasienten med Crohns sykdom sa at sykdommen hennes «går ut over mer enn bare akkurat de 

betente flekkene i tarmen. Det har jo noe å si for hvordan jeg har det hjemme, hvordan jeg har 

det på jobb, hvordan jeg har det i et samliv, altså det har jo innvirkning på hele meg, og da 

synes jeg også at hele meg skal være med i beslutningene som tas om de litt mindre delene.» 

Hun syntes også det er viktig «at man blir sett som et ressurssterkt individ som klarer å ta vare 

på seg selv.»   

 

Å bli møtt på en god måte. 

Pasienten i rehabilitering etter brystkreft kom tilbake til kirurgen hun går til poliklinisk 

oppfølging hos: «Æ vet at han e der, han får meg til å føle meg trygg. Æ vet at han vil mitt 

beste. Han bryr seg, sånn som de gjør [på rehabiliteringssenteret]. Så det er jo kanskje sånn 

jeg savner da, ellers i helsevesenet, måten de jobber på her, at dem ser pasientan. Og du føler 

dem bryr seg.» På spørsmål fra meg om hun kunne utdype hvorfor hun hadde likt seg på 
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rehabiliteringssenteret, sa hun: «dem kunn sett ord på ting du kanskje ikke visst va der før du 

kom hit.» Jeg skjønte det sånn at hun refererte til ting som fatigue etter kreftbehandlingen.  

 

Pasienten med Crohns ønsket å bli «møtt med velvilje» av helsepersonell «selv om man 

kanskje ikke ser syk ut». Som et eksempel nevnte hun det å komme til legevakten med sterke 

smerter: «Jeg blir ikke tatt alvorlig fordi at akkurat når jeg sitter og snakker så har jo ikke jeg 

smerteanfall. Og hvis man bare ser meg akkurat når jeg skal liksom prestere, akkurat når jeg 

skal fortelle og få formidla informasjon da skjerper jo jeg meg veldig akkurat der og da, og 

dermed framstår jeg jo som friskere, fordi at jeg jo er vant til at ting gjør vondt.»  

Hun trakk også fram det å føle seg tatt vare på som menneske på sykehuset: «Det skal så lite 

til av opplevd motvilje fra de som behandler deg før du føler deg bare i veien som pasient, at 

du føler at du er til bry og at de vil egentlig bare behandle deg og få deg kjappest mulig ut.» 

De fysiske omgivelsene på sykehuset er også viktige for om man føler seg ivaretatt eller ikke: 

Hun hadde flere ganger opplevd at det ikke er nok skjermbrett på postoperativen til å ha rundt 

sengen når hun våkner fra narkose og skal kle på seg etter coloskopi.  

 

 

Spørsmål 3:  
Hvordan føler du at din livssituasjon innvirker på ditt sykdomsforløp? 

 

På forhånd hadde jeg sett for meg at svarene på dette spørsmålet kom til å variere veldig, 

siden livssituasjonen vår er personlig. Imidlertid kom de fleste pasientene inn på akkurat de 

samme tingene; personlige relasjoner, relasjoner til helsepersonell, jobb og økonomi, samt 

hva de selv gjorde for å mestre sykdommen. 

 

Følgende faktorer i livssituasjonen opplevdes viktige for sykdomsforløpet: 

Trygghet i relasjon til helsepersonell. 

Pasienten som har hatt angst fortalte at da han var ferdig i psykoanalyse fortsatte han å holde 

kontakten med psykiateren sin med terapitimer i ny og ne: «Det har ikke vært den store nøden 

det, det har vært en hjelp i hverdagen da». 

Pasienten i rehabilitering etter brystkreft, hadde hatt både positive og negative opplevelser 

med helsepersonell. Hun hadde fått brystkreft for flere år siden, og da jeg traff henne var hun i 

rehabilitering etter et residiv av kreften. Første gang hun fikk brystkreft var hun alenemor, og 



 36 

hjelpen fra sykehuset hadde betydd mye: «Takket være at jeg fikk så god hjelp mens æ var 

innlagt der, så trur jeg at det redda situasjonen mykkje da jeg kom heim.»  

Da hun fikk residiv av brystkreften ble hun sendt fra sitt lokalsykehus til Rikshospitalet for 

kirurgi, men hver gang ble kirurgien avlyst og planene forandret: «Da e en i behandlinga helt 

til æ kom dit, så sendte dem meg hjem ikke en gang, men to ganger. Klargjort til operasjon og 

trur at no skal det endelig bli ferdig, nei da, da ska me itte operere.» Hun opplevde at ingen i 

helsevesenet brydde seg eller tok henne på alvor: «Så da har du en kamp, og du må kjemp den 

alein, det e ingen i helsevesenet som tar tak i situasjon din. Det må du gjøra sjøl. Og du 

kjempe for livet ditt.»  

 

Trygghet i personlige relasjoner. 

Pasienten med Crohns sa: «Jeg har jo mannen min, som er god støtte, at jeg har noen som bryr 

seg veldig, det hjelper jo.» Pasienten med angst har en samboer som han har felles økonomi 

med, «og dermed så hadde jeg jo både en trygghet og en orden i hverdagen.» 

 

Jobb, økonomi og sikkerhetsnettet i samfunnet. 

Pasienten med angst hadde gått i psykoanalyse fire dager i uken. Det var mulig fordi han 

jobbet selvstendig som kunstner og kunne legge opp arbeidsdagen sin selv: «Så det å skulle 

fungere det hadde jeg ikke kunnet gjøre i en annen jobb, det var jo verkstedet, mitt eget 

verksted, som gjorde at jeg kunne innrette det på den måten.»  

Pasienten i rehabilitering etter brystkreft hadde ikke opplevd støtte fra arbeidsplassen sin: «Så 

følte jeg vel kanskje heller ikke at arbe´sgiver er no flink til å ta vare på i en sånn situasjon. 

Du mått liksom seie opp jobben min, da. For det var itte anna å tilby meg. Så kjempe du den 

kampen og.»  

Pasienten med Crohns sykdom sa at det var en trygghet å vite at om hun skulle bli sykemeldt 

ville det ikke ha noe å si for økonomien hennes: «Jeg kan fremdeles betale ned på huslån og 

jeg kan ha tid og råd til å være sjuk og så bli frisk igjen uten at det at jeg ikke er på jobb skal 

være en stressfaktor som har negativ innvirkning på helsa igjen.»  

 

Tiltak og beslutninger man selv gjør for å mestre sykdommen: 

Pasienten med kroniske smerter sa: «Æ har jo på stua både tredemølle og sykkel, vet du, så 

det ska´kkje stå på at jeg ikke kan bevege meg». 

Pasienten med diabetes trakk fram at han hadde lært seg å følge med på målinger og kosthold 

i hverdagen: «Når du har lært deg å kjenne alt og passe med, så har je itte noe probleme 
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egentlig. Det er klart, du må pass deg før alle ting, da. Følge med, det er viktig med måling. 

Så væra påpass med maten. Spis jamt, det er kjempeviktig.»  

Pasienten med koronarsykdom trakk fram at hun var glad i å trene fra før, så kom til å 

fortsette med det samme. «Det som kanskje kan bli litt endringa er at du tenker litt mer over 

ka en spise.» 

 

Pasienten med Crohns syntes det var viktig å bli involvert i valg rundt behandling. «De 

beslutningene jeg tar om sykdom, om skal vi prøve ny medisin, skal vi gå for kirurgi, det 

bestemmes jo av hvordan jeg tror det vil påvirke livet mitt ellers. Sånn at tanker om hvordan 

behandlingsforløp påvirker livet ellers har jo mye å si for hva slags behandling man velger.» 

 

Pasienten i rehabilitering etter brystkreft hadde selv tatt kontakt med pasientforeninger. Hun 

sa at da hun ikke opplevde å bli tatt på alvor av helsepersonell, kjempet hun for å få en 

«second opinion», ringte kreftforeningen og pasientombudet. «Æ tænkt da at æ skal ihvertfall 

gjøre mitt». 

 

 

Spørsmål 4: 
Har det kommet noe positivt ut av det å være syk for deg? 

 

Hos alle pasientene kom svaret på dette spørsmålet, enten det var «ja» eller «nei», uten nøling 

eller tenkepause. Hos flere av pasientene fikk jeg inntrykk av at spørsmålet vekket 

engasjement. Fem av pasientene svarte «ja», og en av pasientene svarte «nei».  

 

Jeg gjengir den første setningen i svarene til de som svarte «ja» på spørsmålet:  

«Ja, altså når det først skal være så gæernt, så vil jeg jo si det.», «Ja, altså det har det jo.», «Ja, 

det positive må være -», «Ja, det blir jo -», «Helt klart.» 

Pasienten med kroniske smerter svarte «nei», og hun utbrøt kontant: «Positivt ut av å være 

syk, nei! Absolutt ikke.». 

 

To pasienter sa uoppfordret at kunne de velge, så ville de jo valgt å være friske. Dette var ikke 

noe jeg spurte eksplisitt om, så kanskje alle ville sagt det samme hvis de ble spurt? 
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Likheter i svarene til de fem pasientene som syntes det hadde kommet noe positivt ut av å 

være syk: 

Det positive er at man ser ting på en annen måte/revurderer livsstilen sin. 

Pasienten med koronarsykdom sa at nå tenker hun mer over livsstilen sin: «Du kanskje tenke 

litt mere over ka du kan gjør og ka du bør spise ikke spise. Så det blir jo at du kanskje tenke 

litt mer over livssituasjonen din, da.» 

Pasienten med diabetes sa at sykdommen har fått ham til å ta mer vare på kroppen sin: «Det 

blir jo at du tar mer vare på kroppen din da, egentlig, når du er sjuk. Før så tenkte jeg liksom 

ikke noe på det. Det var jo sånn at når jeg først ble hanka inn så var jo sånn kanskje jeg kunne 

unngått det der. Haft en anna livsstil. Men, det er itte noe eg går og tenker på daglig, egentlig. 

En har fått det, og da får en bare lev med det.». 

Pasienten i rehabilitering etter brystkreft sa at hun ser ting på en annen måte: «Du begynne jo 

å sjå ting på en anna måte. Og du tenke litt annles. Det som e for mæ da, det æ synes er fint, er 

på en måte enna finer, og motsatt, og persona æ lika dom lik æ og persona æ ikke er så 

begeistra for dom kan æ skuffe unna.» 

 

 

Det opplevdes positivt og gav mestringsfølelse å finne strategier for å takle livet med sykdom. 

Pasienten med angst sa at han har flere strategier for å «holde ut» angstanfall. Han har 

kommet fram til dette av egne erfaringer eller av å høre hva andre har opplevd: «Jeg husker 

fra et TV-program hvor det var en som fortalte om sitt opphold i konsentrasjonsleir under 

krigen og han var jo kommet hjem her og det var mange år senere. Og så forteller han at han 

har vært nede i byen og så fikk han et fryktelig angstanfall, og skjønte ikke hvorfor det 

skjedde, men så tenkte han gjennom det hele, og så luktet det så veldig bensin, akkurat der og 

da. Og det var også tilbake til konsentrasjonsleiren og en opplevelse han hadde derfra. Så da 

satte angsten seg i han der i byen nettopp på den tidligere erfaringen. Det var noe som jeg 

syns det var ålreit å ta med meg når jeg plutselig fikk kjempeangst og tenkte: Hva opplevde 

jeg det siste sekundet før jeg ble så redd?» 

 

Pasienten med Crohns sa at hun bruker planlegging som en strategi, og at «planmessighet» 

var en personlig egenskap hun var sterk på også før hun fikk Crohns. Hun har laget en score 

der hun hver dag tracker dagsform med fem datapunkter. «Jeg har god oversikt over egen 

sykdom og har datagrunnlag til å bli tatt på alvor av leger selv om jeg ikke kjenner de, når jeg 

må etablere ny relasjon.»  
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Scoren har også hjulpet henne til å se at det har gått bra før og kommer til å gå bra igjen: «Jeg 

har datagrunnlag nok til å se at okay, nå er jeg inne i en dårlig periode, men jeg vet at etter 

hver dårlige periode så har det gått oppover igjen. Det er bare et spørsmål om tid. Så jeg har jo 

kunnet bruke den der planmessigheten til å si at det kommer til å gå bra, det går over denne 

gangen her også.» Hun nevnte også humor rundt sykdommen som en strategi som hjelper 

henne å takle den. 

 

Det opplevdes positivt å kunne bruke sykdommen konstruktivt for seg selv og andre.  

Pasienten med Crohns skriver blogg om det å leve med kronisk sykdom, og er opptatt av å 

formidle rundt sykdommen: «Jeg vil at det skal være litt enklere å kunne fortelle om [Crohns 

sykdom] uten at folk skal bli så veldig pinlig berørt eller ikke vite hva det er, for det blir 

dobbelt slitsomt som kronisk syk å skulle alltid forklare hva det er og alltid skulle forsvare 

sykdommen sin. Poenget er at det går an å bruke sykdommen sin positivt også, både for seg 

selv og for andre.» 

 

Hvorfor pasienten som svarte «nei» på spørsmålet, ikke syntes det hadde kommet noe positivt 

ut av å være syk: 

Pasienten med kroniske smerter, som svarte «nei» på spørsmålet, utdypet dette slik: «Jeg 

hadde jo et liv en gang. Og det forsvinn jo mer og mer og mer. Og det e så mye du må legge 

bort. For da greier du ikke mer, og da greier du ikke mer. Æ skulle vore så frisk at jeg vore i 

jobb. Så å være syk det e en forferdelig dum og vanskelig tilstand.» 

 

Pasienten med kroniske smerter hadde altså opplevd at hun måtte legge bort aktiviteter som 

kunne gitt en følelse av mestring og mening, på grunn av sykdommen. Hun hadde vært 

uføretrygdet i 29 år og hadde måttet legge bort «mer og mer og mer» ettersom årene gikk og 

symptomene forverret seg. Altså en gradvis følelse av at livet er nedadgående. For å beskrive 

følelsen brukte hun et så sterkt uttrykk som at livet forsvant. 

 

 

 

 



 40 

2.2.2. Intervjuer med fastleger 

 
Spørsmål 1: 
Oppleves det som viktig for lege-pasientforholdet at samme lege følger pasienten 

gjennom hele sykdomsforløpet? (Hvorfor/begrunn) 

 

Begge fastlegene jeg intervjuet syntes det var viktig at samme lege følger pasienten.  

 

Begrunnelsene var samstemte:  

Det er viktig for pasientene å kunne føle seg trygg på legen sin. 

Den ene fastlegen sa: «Jeg tror det har en betydelig placebo-effekt. At pasienten føler seg 

trygg og vet at dette er legen min og kan stole på at hun eller han blir ordentlig ivaretatt. 

Slippe å tenke på hvem treffer jeg nå og er det en som er flink, er det en som har satt seg inn i 

journalen». Den andre fastlegen sa: «Det blir jo en helt egen dynamikk mellom lege og 

pasient når forholdet varer over mange år», og nevnte også at det er viktig å «finne klarhet i» 

en eventuell misstemning: «Hva er det som skurrer? Kan vi gjøre noe med det?» 

 

Kontinuitet gjør det medisinsk-faglig lettere å følge en pasient med en kronisk tilstand. 

Den ene fastlegen mente at kontinuitet i lege-pasientforholdet er «en positiv faktor for at det 

skal bli faglig bra, for at oppfølgingen skal være god.» Hun sa at man «lettere ser det faglige 

hvis man har sett på fra starten av» og at fra legens synspunkt er det mye lettere å jobbe når 

du slipper å ta alt fra starten av hver gang.  

Den andre fastlegen mente at «hvis noen får en alvorlig sjukdom eller en sjukdomstilstand 

som skal føljes gjennom mange år så har det stor betydning for egentlig både lege og pasient 

at man kjenner kvarandre og at man får fulgt forløpet.» 

 

Begrunnelsene fastlegene jeg intervjuet gav på spørsmål 1 samsvarte med begrunnelsene 

pasientene gav; flere av pasientene trakk fram at de føler trygghet i å ha den samme legen, at 

det er viktig at legen blir kjent med deres personlige sykdomsbilde og livssituasjon, og at med 

samme lege slapp de å forklare sykehistorien sin på nytt igjen hver gang.  
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Spørsmål 2: 
Etter din erfaring, hva er viktig for pasientene i sitt sykdomsforløp ut over de rent 

medisinske vurderingene? 

 

Begge fastlegene trakk fram at det er viktig å kunne stole på at legen gjør ting på en ordentlig 

måte og at legen viser omsorg og interesse. 

Begge fastlegene syntes også det er viktig at legen har et bredere fokus enn det rent 

medisinske. Begge sa at det er viktig at pasientene enkelt kan komme i kontakt med legen 

hvis noe skjer.  

 

Hva fastlegene erfarte som viktig for pasientene utover det rent medisinske: 

Det er viktig å kunne stole på at legen gjør ting på en ordentlig måte. 

Den ene fastlegen sa at i et alvorlig sykdomsforløp er det viktig for pasienten å «være trygg på 

at vedkommende får så god behandling som mulig» og at pasienten kan «stole på at denne 

legen faktisk gjør det på en ordentlig måte.»  

Den andre fastlegen trakk fram viktigheten av et godt lege-pasientforhold: «Av og te så gjør 

jeg naturligvis ting som man i ettertid skjønner at det burde jeg håndtert annerledes. Men det 

takler et godt lege-pasient forhold, for pasienten vet jo at jeg prøver jo etter beste evne.» 

 

Det er viktig at legen viser omsorg, interesse og gir trygghet. 

Den ene fastlegen mente at det viktigste er «at man kjenner seg sett og respektert, verdsatt for 

den man e». Dessuten mente hun det var viktig at pasientene  følte «trygghet på at man kan 

fortelle om de bekymringan man har». Den andre fastlegen trakk fram viktigheten av «omsorg 

og interesse, særlig når det er alvorlig sykdom.» 

 

Det er viktig at legen har et bredere perspektiv enn det rent medisinske.  

Den ene fastlegen mente at i et alvorlig sykdomsforløp er det viktig at fastlegen har et «bredt 

perspektiv», blant annet med å hjelpe pasienten å forholde seg til NAV: «Det er veldig viktig 

for pasienten å kunne være trygg på at ja, jeg må forholde meg til NAV, men det hjelper legen 

meg med. Legen vet når vi må søke, legen vet hvordan dette skal gjøres og sånn.». 

Den andre fastlegen sa: «Du kan jo ha en sykdom som i seg sjøl er veldig enkel definerbar 

rent medisinsk. Men så kan det vøre så mange sosiale og psykiske, psykososiale problem 

knytta te det, som ikke nødvendigvis kan sies å være direkte medisinsk relatert, men det hører 
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med i det store bildet.» Hun mente at «det e en stor fastlegeoppgave» å «ta med helheten i et 

menneskes liv og ikke bare det rent medisinske.» 

 

Det er viktig å være trygg på at man kan komme i kontakt med legen. 

Den ene fastlegen sa: «Det er viktig for pasienten å kunne ha en viss fleksibilitet, si at noe 

skjer, at du får kontakt med legen, at når du sender en melding eller ber legen ringe, at legen 

responderer.» Den andre fastlegen sa: «Det er ofte viktig å vite at man kan komme i kontakt 

med legen, at det ikke blir kanskje uka å vente på å få en time, at man har et kontrollopplegg, 

at det settes opp oppføljingstima i en fastsatt plan.» 

 

På dette spørsmålet samsvarte svarene fra legene og pasientene: Det er viktig at legen bryr 

seg, viser omsorg, får pasienten til å føle seg trygg og ser pasienten som menneske.  

De fleste pasientene trakk også fram viktigheten av at kost- og livsstilsråd føltes personlig 

relevante for dem, og tiltak de selv gjorde for å takle sykdommen. 

 

 

Spørsmål 3:  
Hva er din erfaring med hvordan pasientenes livssituasjon virker inn på 

sykdomsforløpet? 

 

Begge fastlegene mente at ressursene pasienten har rundt seg; relasjoner, jobb og økonomi, 

har mye å si for sykdomforløpet. 

 

Ressursene pasienten har rundt seg påvirker sykdomsforløpet: 

Den ene fastlegen sa: «Hvis en pasient lev i en stabil situasjon, gode relasjona til de nærmeste 

rundt seg, har jobbsituasjon eller hvertfall en situasjon økonomisk som ikke man treng å vør 

redd for at skal gå gæli på no vis, så e jo det bra for sykdomsutviklinga, sånn som jeg ser det. 

Jo mer utrygghet og usikkerhet du har på livsområdan dine, jo vanskeligar blir jo og et 

sykdomsforløp, vil jeg si. Igjen, har du de trygge ramman rundt livet ditt så takle du gjerne en 

sykdomssituasjon bedre.» 

Hun trakk fram at sykdommen og livssituasjonen påvirker hverandre gjensidig: «På den anna 

side så kan jo det å da få en sykdom, sykdomssituasjon, når du har alt trygt og godt rundt deg, 
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så kan jo det og vøre noe som får systemet til å vakle litt, det at du kanskje gjennom 

sykdommen får framkalt usikkerhet eller utrygghet i relasjona, da.» 

 

Den andre fastlegen fortalte om en pasienthistorie der livssituasjonen hadde hatt stor 

innflytelse: Hun fylte inn et skjema til sykehuset for en gravid pasient. «og så skrev jeg på 

det: ja, pasienten har mista jobben og samboeren har kasta henne ut, hun har ikke noe sted å 

bo. Men det har vel ikke så mye å si for svangerskapet, svangerskapet er normalt, skrev jeg. 

Så gikk det ikke mer enn et par uker, så fødte jo hun altfor tidlig, og det var sikkert fordi hu 

var i full krise. Så sånt vet man egentlig, at livssituasjonen virker mye inn.» 

 

På dette spørsmålet samsvarte svarene fra fastlegene og pasientene: Ressursene en pasient har 

rundt seg; personlige relasjoner, jobb og økonomi, har mye å si for sykdomsforløpet. 

Alle pasientene nevnte dessuten ting de selv gjorde for å mestre sykdommen, som 

livsstilstiltak eller å ta kontakt med pasientforeninger. 

 

 

Spørsmål 4:  
Hva er din erfaring med om det kommer noe positivt ut av å være syk for pasientene?  

 

Begge fastlegene trakk fram det å tenke over og ta vare på relasjoner til de nærmeste og 

prioritere det som betyr noe: 

Å tenke over hvordan man har det i nære relasjoner. 

Den ene fastlegen fortalte at noen pasienter sier at de har lært «hvor viktig det er å ta vare på 

relasjoner». Den andre fastlegen sa at «det å havne i en uavklart sykdomssituasjon [kan ]gjøre 

at man må begynne å tenke over livet på nytt. Tenke over hvordan man har det i sine relasjona 

til de nærmeste». 

 

Å prioritere det som betyr noe for en. 

Den ene fastlegen sa at hun stadig hører pasienter si at «de jekka ned tempoet litt og tok seg 

tid til å ha andre verdier enn bare å stresse rundt og få gjort mest mulig.» 

Den andre fastlegen sa at alvorlig sykdom som kreft kan få pasientene til å spørre seg selv: «E 

det virkelig det her jeg vil prioritere å bruke resten av livet mitt på?» Hun mente at «da kan en 

sykdom bli det som gjør at en tar de valga som i neste omgang føre te et bedre liv. Det var 
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kanskje ikke sånn man hadde tenkt det skulle bli, men det var slik det vart. Og så åpne det av 

og te nye døra.» 

 

På spørsmålet om det kommer noe positivt ut av å være syk, la en av fastlegene til: «Jeg vil 

ikke si at det som regel gjør det, jeg tror de fleste har det bedre å være frisk enn å være syk.» 

 

Alle pasientene svarte uten nøling eller tenkepause på dette spørsmålet. Begge fastlegene 

hadde en tenkepause før de svarte. Begge fastlegene og fem av pasientene mente at det kan 

komme noe positivt ut av å være syk.  
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2.3. Diskusjon av metoden for intervjuer 

 
2.3.1. Refleksjoner rundt antall pasienter og leger 

intervjuet 
 

Jeg intervjuet seks pasienter og to fastleger. Grunnen til at jeg valgte å intervjue flere 

pasienter enn leger, er at jeg på forhånd antok at svarene fra pasientene kom til å være mer 

ulike seg imellom enn svarene fra legene. 

Når det gjelder pasientene, antok jeg for det første at pasienter med ulike sykdommer ville 

svare ulikt, og for det andre at ulik livssituasjon og personlighet ville føre til ulike svar. Når 

det gjelder legene, antok jeg at siden fastlegene hadde kommet i kontakt med et bredt utvalg 

av pasienter, ville deres erfaringer i større grad ligne hverandre.  

 

Etter å ha gjennomført intervjuet, ser jeg at begge fastlegene kom inn på de samme punktene i 

svarene. Det var ingen store forskjeller eller uenigheter i svarene. 

 

De seks pasientene jeg intervjuet svarte ganske likt på de tre første spørsmålene og ulikt på 

det siste spørsmålet: Alle pasientene svarte «ja» på at det var best å ha samme lege gjennom 

hele sykdomsforløpet. Alle pasientene trakk fram de samme tingene som viktige i 

livssituasjonen: Relasjoner, jobb og økonomi. På spørsmål om hva som er viktigst utenom det 

medisinske, la pasientene vekt på ulike ting, men jeg kunne trekke ut generelle ting som gikk 

igjen i svarene.  

På spørsmål om det kommer noe positivt ut av å være syk, svarte fem av pasientene «ja» og 

en av pasientene «nei». Pasienten som svarte «nei» sin opplevelse hang sammen med at hun 

måtte legge bort aktiviteter som kunne gitt mening og følte seg passivt styrt av sykdommen. 

Kanskje en annen person som svarte «nei» ville oppgitt en annen grunn? Ville en annen 

person med kroniske smerter, men med ulik personlighet og livssituasjon også svart «nei»?  
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2.3.2. Refleksjoner rundt rekruttering av pasienter 
 

Jeg rekrutterte pasienter som hadde andre fastleger enn de legene jeg intervjuet. Jeg tror det 

var positivt, fordi det å rekruttere pasienter via fastlegene deres kunne vært en suggererende 

faktor som ville påvirket svarene til pasientene. Dersom intervjuene hadde foregått på 

fastlegekontoret, ville pasientene sannsynligvis assosiert «lege» med «fastlege» i større grad. 

 

På forhånd antok jeg at pasienter med ulike sykdommer opplever sykdomsforløpene ulikt, og 

at dette ville føre til at svarene ble ulike mellom pasienter fra de ulike sykdomsgruppene. 

Imidlertid ble jeg overrasket over hvor likt pasientene svarte på de tre første spørsmålene; om 

det er viktig at samme lege følger opp pasienten, hva som oppleves viktig i sykdomsforløpet 

utover det rent medisinske og hvordan livssituasjonen påvirker sykdomsforløpet.  

 

På det siste spørsmålet; om det har kommet noe positivt ut av å være syk, svarte fem av 

pasientene «ja» og en svarte «nei». I hvor stor grad var det de kroniske smertene og i hvor stor 

grad livssituasjon og personlighet, som påvirket svaret til pasienten som svarte at det ikke 

hadde kommet noe positivt ut av å være syk? De samme refleksjonene gjelder for så vidt for 

pasientene som trakk ut positive erfaringer fra det å være syk. Fordi jeg kun rekrutterte én 

pasient fra hver sykdomsgruppe, kan jeg ikke trekke noen slutninger om hvordan akkurat 

disse sykdommene påvirker pasienter. Her kunne det vært interessant å få med flere ulike 

sykdomsgrupper og flere pasienter fra hver gruppe. 

 

Svakheten med kun å intervjue pasienter med kronisk/alvorlig sykdom er at intervjuet ble 

fokusert rundt opplevelser knyttet til denne ene sykdommen. Mennesker som ikke opplever 

kronisk, alvorlig sykdom, har også en relasjon til fastlegen og en opplevelse av helsevesenet 

som er summen av legebesøk for små og store problemstillinger gjennom livet. Jeg tok ikke 

med dette aspektet i oppgaven min. Ville fastlegen fått en større plass i svarene hvis jeg hadde 

intervjuet pasientene i et sykdommer-og-legebesøk-gjennom-livet-perspektiv? 
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2.3.3. Refleksjoner rundt gjennomføring av intervjuene 
 

På spørsmål nr. 1 (om det var viktig å ha samme lege) spurte en av pasientene om jeg mente 

fastlegen eller spesialister? Jeg svarte «begge deler», for å holde spørsmålet åpent. Dette 

kunne vært presisert i spørsmålet.  

Spørsmål nr. 1 kunne vært formulert annerledes. Siden mange pasienter må behandles og 

følges opp både i primær- og sekundærlinje-tjenesten, er det ikke realistisk å svare på om de 

ville ønsket å ha en lege hele veien. Jeg kunne heller spurt: «Er det viktig for deg at legen 

kjenner deg/at du har et personlig forhold til legen(e)?».   

 

På spørsmål nr. 3 kom tre av pasientene inn på at sykdommen også påvirker livssituasjonen. 

En av pasientene spurte da hun fikk høre spørsmålet: «Ikke omvendt, da?». En annen pasient 

sa: «Livet som ikke er kobla på sykdom, hvis man ser livet for seg og sykdommen for seg?». 

Jeg kunne ha tatt med «har sykdommen påvirket livssituasjonen» som et eget spørsmål. 

I ettertid tenker jeg at det kanskje ville vært bedre å stille et åpent spørsmål: «Har 

livssituasjonen din påvirket sykdommen?» istedenfor å spørre: «Hvordan har livssituasjonen 

din påvirket sykdommen», slik som jeg gjorde.  

 

«Livssituasjon» er et ord som vi sjelden bruker i dagligtale. Det oppsto en liten tenkepause 

spesielt på dette spørsmålet. Var det fordi ordet «livssituasjon» er et diffust og abstrakt 

uttrykk som alle kan legge litt ulik betydning i? På den annen side var nok fordelen med å 

bruke et diffust uttrykk som «livssituasjon» at alle la i ordet det som var viktig for dem, og det 

var jo det jeg ønsket.  
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3. Oppsummering og konklusjon 

 
3.1. Oppsummering av litteraturstudien 
 
Litteraturstudien omhandler tekster skrevet av tre leger og en sykepleier i tidsrommet 1860 til 

2004.  

 

Den eldste teksten, fra 1860, er Florence Nightingale´s «Notes on Nursing». Jeg har valgt å 

fokusere på Nightingale´s betraktninger rundt klinisk observasjon. For å illustrere dette har 

jeg inkludert noen av de eksemplene fra boken hennes som jeg syntes var relevante for vår 

tid: At gjennomsnitt kan forlede oss vekk fra observasjon av den enkelte pasienten, at mange 

pasienter ikke får i seg nok næring fordi måltidene ikke tilpasses deres behov, og betydningen 

av å begrense støy og skape en god atmosfære i sykerommet. Underernæring, for eksempel i 

sykehjem kan være et problem i vår tid også. 10  

 

Nightingale mente at omsorg for pasienter er å være lydhør overfor pasientens problemer og å 

bruke kreativitet og utholdenhet for å finne løsninger. 

Nightingale var opptatt av hva livssituasjonen hadde å si for sykdom. Hun så på sykdommer 

som adjektiver som beskriver kroppens reaksjoner på livssituasjon, istedenfor å se på 

sykdommene som isolerte enheter i seg selv.  

 

Det neste sammendraget baserer seg på flere tekster av William Osler, i hovedsak artikkelen 

«The natural method of teaching the subject of medicine» fra 1901. I sammendraget har jeg 

fokusert på Oslers betraktninger rundt at det var viktig for studentene å kunne følge samme 

pasient gjennom hele sykdomsforløpet for å få interesse for å behandle hele mennesket, ikke 

bare sykdommen, og praktisk erfaring i klinisk observasjon og undersøkelse. Osler mente at 

slike dybdeerfaringer med noen få, vanlige sykdommer ville gjøre det lettere å kjenne igjen 

generelle sykdomsprinsipper også ved andre sykdommer og å fortsette å lære av pasienter 

gjennom hele livet.  
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Med begrepet «the natural method of teaching» mente Osler læring gjennom pasientkontakt. 

Han mente at bøker og forelesninger var støttemateriale og at «the best teaching is that taught 

by the patient himself.» 

 

Den tredje teksten, fra 1952, er «Pasienten og Lægen» av Trygve Braatøy. Braatøy mente at 

det personlige lege-pasientforholdet står i fare for å skyves i bakgrunnen av medisinsk-

teknologisk utvikling og helsebyråkrati. I sammendraget har jeg valgt å fokusere på to ting: 

For det første det som kan knyttes til klinisk observasjon. Braatøy mener at kontinuitet i lege-

pasientforholdet er viktig fordi det gjør oss i stand til å utnytte observasjonskvaliteter som 

ville gått oss forbi hvis vi bare så pasienten en gang, som endringer i mimikk og bevegelser.  

Det andre jeg har valgt å fokusere på er Braatøys betraktninger rundt helsepolitikk og 

moderne medisin, fordi dette var temaer jeg selv synes er viktige og som setter problemene 

Braatøy tar opp (tidspress og samlebånds-konsultasjoner) i en større kontekst. Braatøy mener 

at forskning starter med observasjoner i klinikken, og at det er viktig for god klinisk praksis at 

legen har tid og mulighet til å være nysgjerrig på pasienten som menneske.  

 

Den siste teksten er basert på en bok med et utvalg tekster («Selected writings 1958-2004») 

skrevet av Cicely Saunders mellom 1958 og 2004. Saunders regnes som grunnleggeren av 

hospice-bevegelsen i moderne palliativ medisin. I sammendraget har jeg oppsummert 

bakgrunnen for at hun dedikerte seg til palliativ medisin, hvordan St. Christopher´s hospice 

ble grunnlagt og drevet, og Saunders´ meninger og visjoner. Hospicets mål var at pasienten 

skulle bli lindret for fysiske plager i så stor grad at pasienten og familien skulle få frihet til å 

bruke den gjenværende tiden på best mulig måte. Saunders´ så på smerte som en opplevelse 

som berører hele mennesket. Hun var opptatt av pasientenes verdighet og av at pasienten 

måtte føle seg som en aktiv deltaker i livet sitt. 

Cicely Saunders´ fokus på praktiske detaljer i pasientomsorgen, minnet meg om Florence 

Nightingale, som la vekt på å tilpasse omsorgen til den enkelte pasienten gjennom klinisk 

observasjon, «a little ingenuity, and a great deal of perseverance.» 
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3.2. Oppsummering av intervjuene 
 
På spørsmål nr. 1, om det oppleves viktig for pasientene at en og samme lege følger dem 

gjennom hele sykehusforløpet, var jeg interessert i å finne ut om pasienter opplever den 

mellommenneskelige relasjonen med legen som sentral, eller om det viktigste er å oppleve at 

«behandlingsapparatet» fungerer. 

 

To av pasientene opplevde ikke at de hadde fått kontinuitet i oppfølgingen, men begge sa at 

det ville vært det beste. De fire andre pasientene hadde fått kontinuitet i oppfølgingen og 

syntes at det var viktig. Der pasientene følte at en lege hadde betydd mye for dem, trakk de 

spontant fram denne legen med varme i stemmen. Det som hadde betydd mye var å bli sett 

som menneske, å bli sett for sine individuelle behov istedenfor bare å få standard-råd, og å 

føle at man kunne stole på legen. 

 

Ingen av pasientene nevnte fastlegen mer enn med et par setninger. Den legen pasientene 

fokuserte mest på var en spesialist. Det overrasket meg, fordi jeg tenkte at fastlegen som 

følger pasientene i stort og smått gjennom mange år, ville få et mer personlig forhold til 

pasientene enn en spesialist. Kanskje dette skyldes at jeg bare intervjuet pasienter med 

kroniske sykdommer, som hadde behov for regelmessig poliklinisk oppfølging fra 

spesialisthelsetjenesten? 

 

Begge fastlegene jeg intervjuet opplevde å ha en god relasjon med mange pasienter. Det kan 

tyde på at dersom jeg hadde intervjuet flere pasienter, ville flere ha trukket fram fastlegen som 

viktig. Jeg intervjuet pasienter med kronisk sykdom om oppfølgingen av deres kroniske 

sykdom – kanskje fastlegen ville fått større betydning dersom jeg hadde intervjuet pasienter i 

et livsløpsperspektiv? 

 

Jeg intervjuet for få pasienter til å trekke noen generelle konklusjoner. Etter å ha intervjuet 

pasientene, synes jeg det virker naturlig at spesialisten som følger opp en alvorlig sykdom får 

en spesiell betydning og tillit hos pasienten. Samtidig lurer jeg på hvorfor fastlegene ble lite 

nevnt i svarene? Som en av fastlegene påpekte i intervjuet, er det en fastlegeoppgave å hjelpe 
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pasientene med det helhetlige rundt kronisk sykdom, som for eksempel å forholde seg til 

NAV.  

 

Braatøy skrev på 1950-tallet at utviklingen innen medisinen gikk i retning av økt 

byråkratisering og økt tidspress. På grunn av tidspress er det ofte slik at prøver rekvireres og 

henvisninger sendes etter at pasienten har forlatt fastlegekontoret. Braatøy skriver at: «Hvis 

alle undersøkelser og prøver skjer ved hjelp av journal-lesing og kontorekspedisjoner utenfor 

pasientens synsfelt, påvirker det lite eller ikke hans holdning til hans egen tilstand.» Kanskje 

tidspress er med på å gjøre at mange pasienter rett og slett ikke får med seg hva fastlegen har 

gjort for å utrede tilstanden? 

 

Eller har fastlegene blitt lite nevnt i svarene fordi fastlegens «støttefunksjon» i stort og smått 

blir en rettighet pasientene ikke tenker over, mens sykehuslegen som trår til og «redder livet» 

ved alvorlig sykdom, får en spesiell betydning? På Braatøys tid utførte distriktslegene mange 

funksjoner innen akuttbehandling og småkirurgi som i dag ivaretaes av 

spesialisthelsetjenesten. Legen som kurerer sykdommen eller lindrer symptomene får kanskje 

en spesiell betydning for pasienten? 

 

Med spørsmål nr. 1 ville jeg undersøke om et personlig lege-pasientforhold oppleves like 

viktig for pasientene som Trygve Braatøy mente. Jeg fikk inntrykk av at svaret er «ja», fra 

pasientenes verbale og non-verbale svar. Der pasientene følte at en lege hadde sett dem som 

menneske, sett deres individuelle behov, og vært en de kunne stole på, trakk de spontant fram 

denne legen. 

 

 

På spørsmål nr. 2, om hva som oppleves som viktig i sykdomsforløpet utover det rent 

medisinske, var jeg interessert i hva legen kunne gjøre for å behandle hele mennesket, ikke 

bare sykdommen. Fordi jeg så det fra et i-fremtiden-er-jeg-legen-perspektiv, hadde jeg på 

forhånd trodd at pasientene kom til å svare ting som hadde med helsepersonell å gjøre, som at 

det var viktig at legen interesserte seg for hele mennesket, eller tilgang til kommunale 

helsetjenester. Men det viste seg ikke å stemme.  

Pasientene la vekt på ulike ting, ut ifra hva som føltes viktig i livet til hver og en. Det kunne 

være å få hjelp til kostveiledning og vektnedgang, å bli tatt på alvor av en lege etter å ha 
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tidligere opplevelser med at helsepersonell ikke brydde seg, å få hjelp til å takle angstanfall 

uten å måtte bruke medikamenter, eller å bli involvert i spørsmål rundt valg av behandling.  

 

Det som gikk igjen i svarene på spørsmål 2 var å bli møtt på en god måte av helsepersonell, å 

føle seg trygg, tatt på alvor og tatt vare på, og at behandling og informasjon føles rettet mot 

pasientens individuelle behov. Dessuten syntes de fleste pasientene at det var viktig å finne 

mestringsstrategier for å håndtere sykdommen i hverdagen, og å involveres i beslutninger 

rundt valg av behandling.  

 

Begge fastlegene nevnte at det var viktig for pasienter å bli møtt på en god måte, og at legen 

må ha et bredt perspektiv når det gjelder veiledning i forhold til NAV eller psykososiale 

problemer. 

Ingen av fastlegene nevnte eksplisitt at det er viktig for pasienten å finne mestringsstrategier 

for å håndtere sykdommen i hverdagen. Dette var et moment som de fleste pasientene la mye 

vekt på. Kan det være fordi fastlegene, som jeg, så dette spørsmålet ut ifra et hva-kan-vi-som-

helsepersonell-bidra-med-perspektiv?  

Etter å ha gjort disse intervjuene, kommer jeg i fremtiden til prøve å spørre hva pasientene 

selv opplever som viktig og være bevisst på pasientenes ressurser og mestringsstrategier.  

 

William Osler mente at en helhetlig tilnærming er viktig, og på bakgrunn av hans tekster 

ønsket jeg å belyse hva som oppleves viktig for pasienter utover det rent medisinske. 

Generelle ting som gikk igjen når det gjelder relasjonen til helsepersonell var å føle seg trygg, 

bli tatt på alvor og tatt vare på, at livsstilsråd og behandling føles relevante og at pasienten 

involveres i beslutninger. Når det gjelder hva pasienten selv kan gjøre, la de fleste pasientene 

vekt på det å finne mestringsstrategier for å håndtere sykdommen i hverdagen. 

 

 

På spørsmål nr. 3, om hvordan livssituasjonen virker inn på sykdomsforløpet, hadde jeg sett 

for meg at svarene kom til å variere veldig, siden livssituasjonen vår er personlig. Imidlertid 

trakk de fleste pasientene frem de samme tingene: Viktigheten av å ha trygghet og stabilitet i 

livet sitt; gjennom økonomi, jobb, personlige relasjoner, eller relasjoner til helsepersonell. 

Begge fastlegene la også vekt på det samme; viktigheten av ressursene pasientene har rundt 

seg. 
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Før jeg gjennomførte intervjuene, forestilte jeg meg at på dette spørsmålet kom pasientene til 

å snakke om momenter i livssituasjonen som hadde virket negativt inn på sykdomsforløpet. 

Jeg forestilte meg dette fordi jeg intervjuet pasienter med kroniske sykdommer eller 

livsstilssykdommer som blir forverret av overvekt, dårlig kosthold, og stress. Imidlertid 

overrasket pasientene meg med å fokusere overveiende på positive ting. Alle pasientene 

fortalte hva de selv gjorde for å mestre sykdommen, som livsstilstiltak. De som fortalte om 

negative opplevelser, tok også med hva de selv hadde gjort for å prøve å rette opp i 

situasjonen. F.eks. hadde pasienten i rehabilitering etter brystkreft, som opplevde å bli sendt 

hit og dit uten at noen tok tak i situasjonen hennes, kjempet for å endre situasjonen sin selv 

blant annet via å ta kontakt med pasientforeninger. 

 

Ingen av fastlegene kom inn på hva pasientene selv gjorde av livsstilstiltak eller kontakt med 

pasientforeninger for å endre livssituasjonen sin. Det har kanskje å gjøre med at ordet 

«livssituasjon» gir assosiasjoner til mer eller mindre uforanderlige ting som personlige 

relasjoner og økonomi. Pasientene virket derimot opptatt av å formidle positive endringer de 

selv hadde gjort, kamper de hadde kjempet; altså at de hadde vært en aktiv deltaker i det hele. 

Det fikk meg til å tenke på det Cicely Saunders skrev om betydningen av selvstendighet, og å 

føle at man er en aktiv deltaker i livet sitt.    

 

Tre av pasientene, og en av fastlegene, kom inn på at sykdommen og livssituasjonen påvirker 

hverandre gjensidig, altså at sykdommen også påvirker livssituasjonen.  

En av pasientene spurte da hun fikk høre spørsmålet om hvordan livssituasjonen hadde 

påvirket sykdomsforløpet: «Ikke omvendt, da?» Det er jo klart at en kronisk sykdom virker 

inn på, og kan forandre livssituasjonen. Jeg fikk inntrykk av at flere av pasientene kunne hatt 

lyst til å fortelle om det.  

 

På bakgrunn av Nightingale´s tekster ønsket jeg å undersøke hva slags elementer i 

livssituasjonen som føles viktige. De fleste pasientene kom inn på de samme tingene: 

Viktigheten av å ha trygghet og stabilitet i livet sitt; gjennom økonomi, jobb, personlige 

relasjoner, eller relasjoner til helsepersonell.  

Florence Nightingale så på sykdommer som adjektiv som beskrev kroppens reaksjon på 

situasjoner som underernæring, dårlige hygieneforhold og trangboddhet. Hun var aktivist for 

samfunnsmessige endringer.  
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Bare en av pasientene jeg intervjuet, diabetespasienten, kom inn på at livsstil (overvekt) hadde 

vært med på å utløse/forverre sykdommen. De andre pasientene kom ikke inn på «negative» 

livsstils-faktorer. Alle pasientene var mest opptatt det positive: Hvordan de klarte å takle 

sykdommen, ressursene de hadde rundt seg og livsstilstiltak de selv gjorde.  

 

Alle opplever vi jo negative ting som påvirker livet, så hvorfor fokuserte de fleste pasientene 

overveiende på det positive? Vi som samfunn ser på kronisk sykdom som noe negativt, så 

kanskje det dreide seg om verdighet for pasientene å trekke fram det positive, å vise at de ikke 

er «ofre» for sykdommen, men aktive deltakere i livet sitt? «Livsstilsykdommer» er ofte 

knyttet til skyld og skam for eksempel for å ha for «spist på seg sykdommen».11  Cicely 

Saunders skrev om at pasienter med kronisk eller terminal sykdom ofte føler skyld og skam 

for at de er syke. Kanskje det å knytte sykdom og «negative» livsstilsfaktorer til skyld og 

skam, kan ha vært med på å gjøre at ikke flere enn en pasient kom inn på dette?  

 

 

På spørsmål nr. 4, om det har kommet noe positivt ut av å være syk, lurte jeg på om de fleste 

pasienter med alvorlig sykdom synes at de kan trekke noe positivt ut av sykdommen sin. I 

motsetning til de andre spørsmålene, der jeg forestilte meg at svarene kom til å bli slik eller 

slik, visste jeg ikke hva slags svar jeg kom til å få her. Jeg var til og med litt redd for at 

pasientene skulle bli fornærmet over at jeg, overfor en alvorlig sykdom, spurte om de kunne 

trekke fram det positive.   

 

Jeg intervjuet for få pasienter til å kunne trekke noen generelle konklusjoner, men av de seks 

pasientene jeg intervjuet, svarte fem «ja» og en svarte «nei». Hos alle pasientene kom svaret 

på dette spørsmålet uten nøling eller tenkepause; det var enten helt klart et «ja» eller helt klart 

et «nei»; ingen sa «kanskje». Kanskje det å fokusere på det positive i seg selv er en 

mestringsstrategi? Hos flere av pasientene fikk jeg inntrykk av at spørsmålet vekket 

engasjement.  

 

Av de som svarte «ja» på spørsmålet, begrunnet to av pasientene det med at etter at de fikk 

sykdommen, har de tenkt mer over livssituasjonen sin og gjort livsstilsendringer.  

En pasient sa at hun hadde blitt mer bevisst på hvilke relasjoner som er viktige og ikke. 
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To av pasientene sa at det gav en mestringsfølelse å takle sykdommen og fortalte om 

mestringsstrategier de brukte i hverdagen. En av pasientene var opptatt av å formidle rundt det 

å leve med kronisk sykdom, blant annet via blogging.  

 

Fastlegene jeg intervjuet nevnte det å prioritere, eller tenke over hvordan man har det i nære 

relasjoner, som positive ting som kan komme ut av alvorlig sykdom. 

 

Cicely Saunders la vekt på viktigheten av å finne noe positivt, en mening og mulighet for 

personlig vekst, i kronisk eller terminal sykdom. Dessuten mente Saunders at det er viktig å 

oppleve mestring og å være en aktiv deltaker i livet sitt, ikke bare oppleve seg som en passiv 

mottaker av hjelp. Dette var tydelig da jeg snakket med pasientene. De fleste la vekt på 

positive livsstilstiltak de hadde gjort, at de hadde klart å takle og komme gjennom motgang, 

og at de hadde jobbet for å finne mestringsstrategier.  

 

For pasienten med kroniske smerter, som ikke syntes hun kunne trekke noe positivt ut av 

sykdommen, fikk jeg inntrykk av at det som gjorde henne motløs var den gradvise følelsen av 

nedadgående; altså at hun opplevde å måtte legge bort aktiviteter som kunne gitt en følelse av 

mening og mestring ettersom årene gikk og symptomene forverret seg. For å beskrive følelsen 

brukte hun et så sterkt uttrykk som at livet forsvant. 

Cicely Saunders skrev at at når pasienter ikke får til prestasjoner i aktiviteter, «doing» er det 

viktig å tenke på prestasjoner vi vanligvis ikke legger vekt på, i relasjoner og personlig vekst, 

«being».  

 

Saunders dedikerte mye av karrieren sin til behandling av pasienter med kroniske smerter. 

Hun skrev at ubehandlet kronisk smerte ofte fører med seg en følelse av depresjon og 

håpløshet som kan forsvinne hvis smertene blir tilstrekkelig lindret. Kanskje det bidro til 

håpløshets-følelsen pasienten jeg intervjuet kjente på? 
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3.3. Konklusjon 
 
Mitt utgangspunkt for intervjuene med pasienter og fastleger var: «Hva kan legen gjøre for 

pasienten?». Jeg ble overrasket over at pasientenes fokus viste seg å være på hva de selv 

hadde fått til, lært, slåss for eller forandret, stilt overfor sykdom og vanskeligheter.  

Jeg er blitt bevisst på at behovet for å gjøre noe aktivt selv, få et eierskapsforhold til 

sykdommen og på en eller annen måte klare å bruke det som har skjedd positivt, er mye 

viktigere enn jeg hadde tenkt over. Jeg tror utfordringen for meg når jeg skal ut og jobbe som 

lege blir å tøyle min egen impuls til gi råd og å finne løsninger. Jeg blir sannsynligvis til større 

hjelp dersom jeg i større grad klarer å være stille, lene meg tilbake og spørre hva pasientene 

selv opplever som viktig, og lytte til hva som er deres ressurser og mestringsstrategier.  

Dette, som jeg lærte av pasientene, er kanskje det viktigste jeg lærte av å gjennomføre denne 

oppgaven. Altså fikk William Osler rett da han sa: «The best teaching is that taught by the 

patient himself.» 
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medicine» (ref nr. 3). Teksten baserer seg også på boken Aequanimitas (ref nr. 4) og en bok 
og en artikkel med sitater av Osler (ref nr. 5 og 6).  
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