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2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og

Side 1 av 3

negative funn.
Eldre som lever med uhelbredelig og kronisk kreftsykdom representerer en økende andel av
pasientene som mottar palliativ behandling og pleie i spesialisthelsetjenesten i Norge. Samtidig vet vi
lite om hvordan de erfarer det å leve med sykdommen generelt og deres erfaringer relatert til den
psykologiske funksjonen av eksistensiell meningsdannelse spesielt. I denne kvalitative studien ble 21
informanter, 12 menn og ni kvinner i alderen 70-88, intervjuet med en semi-strukturert guide. De ble
rekruttert mens de mottok palliativ behandling og pleie i spesialisthelsetjenesten. Forskerspørsmålet
var: Hvordan erfarer eldre å leve med uhelbredelig kreft i dagliglivet – med særlig vekt på erfaringer
relatert til den psykologiske funksjonen av eksistensiell meningsdannelse? Intervjuene ble analysert
med både data- og teoristyrte metoder. Hovedfunnet i studien var at majoriteten rapporterte en sterk
lenke til livet i hverdagen. Det innebar at eksistensiell meningsdannelse og resiliens representerte de
overordnede og nært forbundne prosessene for å forstå informantenes tilpasningsprosesser i
dagliglivet. Eksistensiell meningsdannelse inkluderte fire hovedområder: livssyn, verdier og mening i
livet, livsholdning, og forholdet til fremtiden og døden. Analyser av informantenes kulturelle forhold
og av deres ulike former for eksistensiell meningsdannelse bidro til en mer nyansert forståelse
av deres fortolkninger og erfaringer relatert til det å leve med uhelbredelig kreft. Majoriteten av
informantene rapporterte at eksistensiell meningsdannelse bidro til å fremme psykososial tilpasning
på følgende områder: kreftsykdommen, dagliglivet, relasjonene og omgivelsene. For en av
informantene bidro den eksistensielle meningsdannelsen til en forverring av livssituasjonen gjennom
en opplevelse av å ha mistet livsgnisten og ikke ha mere å gi til andre. Profesjonene i helsevesenet
kan nyttiggjøre seg denne typen av informasjon i planlegging av behandling og for å identifisere
ressurser relatert til psykososial, kulturell, og eksistensiell meningsdannelse med tanke på å støtte
eldre med kreft og for å styrke personens egne livsressurser.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Avhandlingen ble levert 13.06.15, og disputasen ble avholdt 16.10.16. Stipendperioden ble forlenget
med ett år begrunnet i et stort datamateriale og dermed tidkrevende analyser.
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