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Hva når samtalen blir personlig og
utenfor min komfortsone?
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Fastlege, Lillestrøm Legesenter
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Disposisjon – «Er det mer du vil snakke om?»
• Hva når samtalen blir personlig og utenfor min komfortsone?

– Video, kasuistikker, smarttelefon (kahoot, mentimeter) – gjennomgående i alle leksjonene
– Artikkel: forsker Elisabeth Assing Hvidt, Månedsskrift for almen praksis 
– Spørreskjema om mening i livet (SoMe)
– Den eksistensielle samtalen i norsk allmennmedisin? “Fokusintervju med allmennleger” del I
– Sammenheng mellom sykdom og mening? - Pause

• Hva gjør jeg når pasienten vil snakke om døden?
– Formidling av sykdom som vil gi snarlig død
– Artikkel professor Niels Christian Hvidt, Månedsskrift for almen praksis
– Det religiøse bakteppet i Norge
– Eksistensielle grunnelementer i forståelse av pasienten
– Per dør - Pause

• Kan jeg snakke om mening og håp med den alvorlig syke pasienten?
– Per snakker: Gudestoffet som mennesket er skapt av (Boksehandske-engel)
– Hva vet vi om alvorlig syke menneskers eksistensielle verdier, mening og håp?
– Artikkel: What brings meaning to life in a highly secular society?
– “Fokusintervju med allmennleger” del II
– Oppsummering - lunsj
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John (38) har benyttet sin fastlege i mange år og framstår som sympatisk og stødig. Han jobber 
som snekker på større bygg og kan ikke huske at han har vært borte fra jobb. Han er aktiv i 
idrettslaget og kirka. I det siste har han imidlertid ikke følt seg frisk: energiløs og slapp, tendens til 
“tendinitt” i høyre håndled, periodevis svimmel og kvalm med hodepine. På direktespørsmål om 
depresjon svarer han nei og at han oppfatter seg som psykisk robust.

Ingen kliniske undersøkelser eller prøver har så langt avdekket noe galt.

John frykter at han er rammet av en alvorlig sykdom. – Jeg kan ikke dø nå!

Er det noe mer du vil snakke om? Når samtalen blir personlig.
Kasus 
I

1) Rollespill (2 stk.: pas. – lege) 2) Diskuter i gruppa (rundt bordet)
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• at uhelbredelig syke og døende skal oppleve livets sluttfase så trygg og 
meningsfull som mulig

trygg! meningsfull?
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Undersøkelser har vist, at en god lege-pasient 
kommunikasjon, herunder om eksistensielle og 
åndelige problemstillinger, gir:
1) bedre pasientopplevelser
2) bedre kliniske resultater
3) færre omkostninger

«The doctor drug» 

Legen selv og konteksten 
omkring lege-pasient kontakten
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Når ta i bruk the doctor-drug?
• Behandling av pasientens eksistensielle og åndelige 

utfordringer ved sykdom

• Legerapporterte hindringer:
– Bluferdighet
– Berøringsangst
– Utilstrekkelig undervist og trent («mangler åndsmuskel»)
– Manglende språk
– Biomedisinsk orientering
– Andre hindringer?

• Legers atferd har betydning for pasientens 
totalsituasjon
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Hva er åndelige og eksistensielle spørsmål?

• Religion og tro?
• Kultur og tradisjon?
• Aktiviteter som gir livet innhold?
• Rettferdighet?
• Selvforståelse?
• Relasjoner til familie og 

venner?
• Kunst?
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MENING I LIVET!
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Kommer legen i klemme mellom sykdom og 
mening? 
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WHO:
Helse er definert som en tilstand av fullstendig 
fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare 
fravær av sykdom eller lidelser

(VF) – Vilje til mening (1969)
Den (sykdom) har en mening hvis den endrer 
deg selv til det bedre

Viktor Frankl (VF) Sykdom er og blir et onde, en 
«pest og en plage», som når smerter preger livet 
og representerer alt fra et irriterende besvær til 
uutholdelige prøvelser.
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HUNT 3 (2006 – 2008)
NY Variabel: «Når det skjer onde ting i 
livet mitt, tenker jeg: Det er mening
med det»
Informanter: «Det er ingen mening
med det, men det kan bli en mening 
av det»
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Kan mening måles?
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SoMe 26 kilder til mening – påstander / dimensjoner
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Utvalgte spørsmål fra spørreundersøkelsen om mening i livet
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Besvar på Smart-telefon Stemmer
ikke

Stemmer 
litt

Stemmer 
bra

Stemmer 
helt

1. Jeg lever et rikt liv

2. Jeg lider under at jeg ikke finner noen 
mening med livet

3. Når jeg ser urett, griper jeg inn

4. Religion er en viktig del av livet mitt

6. Det er viktig for meg å granske meg selv 
og min oppførsel
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Holistisk:
fysisk,
sosial,
kulturell,

eksistensiell

Hva er allmennmedisinens
kjernekarakteristika?

https://play.kahoot.it/
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A biopsychosocial                    model composed of predisposing, triggering and moderating factors 
and morbidity (illnesses and health-care-services) used as basis of the approach in this survey.

exist
enti
al

Religious / 
existential

Biopsykososialt for snevert?
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Fastlegeforskriften av 2012 kapittel 1:§ 1. ”Formålet med fastlegeordningen er å sikre 
at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer 
bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til.” 

Målbeskrivelse 1.1 Definisjon (Norsk forening for allmennmedisin) 
… Legen skal se og behandle hele mennesket i sin sosiale kontekst, og fagområdet
allmennmedisin omfatter derfor kunnskap om individet, familien og samfunnet. …..

… Allmennlegen skal ha en forpliktende rolle i forhold til sin pasientgruppe og ta vare 
på pasienten over tid, slik at pasienten kan føle seg trygg for at det er en lege som 
har oversikt over pasientens helseplager 

Generelle læringsmål 2.1: - Lege-pasientkommunikasjon og pedagogikk

Formålsbeskrivelse for norsk allmennmedisin

https://beta.legeforeningen.no/contentassets/7fcbe8daf06b4a1f8dfd15e934995d72/allmenn_2016_gyldig.pdf

Hva med eksistensielle utfordringer? 

Hva er god praksis – er eksistensielle spørsmål «innafor»?

Blir vi ukomfortable hvis pasienten utfordrer oss ut over helseplagene?

https://beta.legeforeningen.no/contentassets/7fcbe8daf06b4a1f8dfd15e934995d72/allmenn_2016_gyldig.pdf
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«Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin»
i Danmark:

«… personlige læger … (som) … integrerer fysiske, psykologiske, sociale, kulturelle 
og eksistensielle faktorer i den behandlingsplan, de sammen med patienten udarbejder, 
stryrket af den viden og tillid, der oppstår ved gjentagne kontakter»

Er samfunnets oppdrag til danske allmennleger mer omfattende enn til norske?

Er vi i Norge i utakt med Wonca?
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Allmennpraksis blir av mange pasienter sett på som et sted 
hvor man kan komme inn på spørsmål som:

1) Er det en mening med at jeg skulle bli syk?
2) Vil jeg kunne få mitt gamle liv tilbake
3) Vil jeg bli en belastning for min familie og mine venner?
4) Hvem kan hjelpe meg med å komme videre i mitt liv?
5) Hva hvis jeg dør av min sykdom? 

Hva mener pasientene?
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John (38) har benyttet sin fastlege i mange år og framstår som sympatisk og stødig. Han jobber som snekker på 

større bygg og kan ikke huske at han har vært borte fra jobb. Han er aktiv i idrettslaget og kirka. I det siste har han 

imidlertid ikke følt seg frisk: energiløs og slapp, tendens til “tendinitt” i  høyre håndledd, periodevis svimmel og 

kvalm med hodepine. På direktespørsmål om depresjon svarer han nei og at han oppfatter seg som psykisk robust.

Ingen kliniske undersøkelser eller prøver har så langt avdekket noe galt.

Etter flere konsultasjoner kommer det fram at han i en periode for ett år siden var forelsket i 
en kvinnelig kollega, at kona, som han er veldig glad i, reagerte sterkt og krevde separasjon. De 
har tre barn sammen og yngste sønn (17) døde av overdose for et halvt år siden. Han føler at han i 
løpet av kort tid har dummet seg, handlet mot sine verdier, mistet mye og at han er blitt alene om å 
ordne opp. - Får jeg nå som fortjent? Hva betyr dette for helsa mi?
- Fastlegen er den eneste jeg kan snakke med om dette!

Er det noe mer du vil snakke om? Når samtalen blir personlig.
Kasus 
I

1) Rollespill (2 stk.: pas. – lege) 2) Diskuter i gruppa (rundt bordet)
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Diskusjoner i to smågruppesesjoner på Lillestrøm Legesenter (12.01.18) og 
Fet Legesenter (07.02.18). Gjennomsnittsalder leger h.h.v. 52 og 39 år.

Den eksistensielle samtalen i klinisk praksis?
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Mening i livet
og alder

21

Steger et al, 2009

TO SMÅGRUPPER DEL I (Lillestrøm Legesenter (52) 12.02.18):
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Unge familier
o Tidsklemma gjør livet til bare stress
o "Brenner sitt lys i begge ender"; ta opp om det er slik de ønsker det?
Middelaldrene
o Praktiske konsekvenser av alvorlig sykdom for livet
Spesifikke sykdommer
o Sukkersyke; ta ansvar for livsstilsendringer og behandling
o Prostatakreft; glede seg over alle årene hvor funksjonene fungerte
o ALS (Amyotrofisk lateralsklerose): å gå gjennom utsikter og best mulige praktiske løsninger 
o Livstruende sykdommer som Diffus kutan systemisk sklerose med tvilsom effekt av 

behandling; skal jeg leve best mulig den tida jeg har igjen?

Alderdom
o Ærlige samtaler om gleder og vansker i livet
o Respekt for "mett av dage" utsagn ("Nå ber jeg til Gud om å få lov til å dø")
o Respekt for utsagn som "Jeg har hatt et fint liv, men nå er jeg klar for å dø"
o Støtte mestringsmuligheter for den som ønsker å leve videre
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TO SMÅGRUPPER DEL II (Fet legesenter (39) 07.02.18), 
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- Samtale om eksistensielle spørsmål bygger på lang tids kjennskap, tillitoppbygging og 
allianse. 
Samtaler med eksistensielle spørsmål 3-4 ganger daglig
o Få med seg de gylne øyeblikk ("nå er vi samme sted")
o Her ligger det noe under
o Kjørt seg fast i livet
o Villig til å snakke om liv og død; legen må overvinne egne barrierer
o Akutt alvorlig kreft; praktiske og følelsesmessig reaksjoner på å forlate familie, venner og 

jobb midt i livet: to leger reiste sammen på hjemmebesøk - meningsfullt 
o Tro og tvil; ingen vei utenom
o En lege hadde tre faktorer i hodet i disse samtalene: Noe å 1) leve av, 2) leve for og 3) leve 

med.

Ungdom
o Hva er meningen med livet?
o Hva er meningen med å gå på skole?
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Erfaringsutveksling
Hvilke tema er du 1) komfortabel med og 2) ukomfortabel med å ta opp med pasienten?

Ett svar fra hver gruppe. 



18.01.2019

13

25


