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Hovedbudskap

Sykepleiere erfarer at det er ulike faktorer som bidrar til at pasienten får en
verdig siste tid i hjemmet. De ulike faktorene henger tett sammen med
hverandre. Relasjon og relasjonsbygging blir sett på som noen av det mest
essensielle. Disse faktorene kan skape et viktig grunnlag for blant annet
kommunikasjon og samhandling, trygghet, respekt og verdighet.

Målet med palliativ pleie er å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten i livets
siste fase. I Norge er det omkring 15 prosent som dør i sitt eget hjem.
Undersøkelser viser at det er �ere som ønsker dette enn som får tilbud om det (1).

Slik kan pasienten få en
verdig siste tid i hjemmet
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Lege og professor Per Fugelli uttalte følgende: «Ta døden tilbake, den er en dypt
personlig eiendel. Har du vært et myndig menneske på jorden så skal du for faen
føre også i siste dans» (1, s. 196). Det �nnes ingen fasit for hva som er betegnelsen
på en god og verdig død. Livets siste fase er individuell og eies av den enkelte (2).

Å få lov til å dø hjemme kan for mange være naturlig og føles riktig å gjøre. I
hjemmet er det lettere å tilrettelegge for personlige ønsker som pasienten måtte
ha. I tillegg får de nærmeste tilbringe den siste tiden sammen med pasienten på
sine egne premisser (3, s. 186). Pasient- og brukerrettighetsloven (4) lovfester vår
rett til å bli behandlet med respekt, verdighet og medbestemmelse i utformingen av
tjenestetilbud.

I en o�entlig utredning fra 1999 står det følgende: «Erklæring om den døendes
rettigheter» fremhever viktigheten av å bli behandlet som et levende, selvstendig
individ med behov for å bli behandlet med respekt, verdighet og håp både før,
under og etter at døden inntre�er (5).

Meld. St. 24 (2019–2020) legger vekt på at man skal ha større valgfrihet og
mangfold i tjenestetilbudene innenfor lindrende omsorg og behandling. Et
satsingsområde er palliativ pleie i hjemmet med sykepleiere som er ansatt i
hjemmebaserte tjenester (6).

Hensikten med litteraturgjennomgangen som denne fagartikkelen er basert på, var
å belyse sykepleieres erfaringer med faktorer som bidrar til å gi pasienter en verdig
siste tid i hjemmet.

Litteraturgjennomgangen ble gjennomført våren 2022 som en bacheloroppgave i
sykepleie. Vi utførte strukturerte søk i databasene Ovid Medline og Embase i januar
2022. Søkeordene som ble brukt, var home care services, nurses, home nursing care,
district nurse, palliative care og terminal care.

Metode



Som �gur 1 viser, �kk vi et relativt høyt antall tre� på artikler ut fra søkeordene (n
= 810). Vi vurderte kritisk tjueen artikler ved hjelp av sjekklister fra
Helsebiblioteket (7). Åtte artikler ble ekskludert.

De tretten artiklene vi valgte å inkludere, var alle publisert i vitenskapelige
tidsskrifter mellom 2011 og 2021. For å øke sjansene for overførbarhet til norske
forhold inkluderte vi studier fra Vest-Europa, med en hovedvekt på studier fra
Skandinavia (n = 9).

Alle studiene ble utført etter forskningsetiske retningslinjer og prinsipper, som
blant annet innebærer frivillig, informert samtykke og en rett til å trekke sin
deltakelse når som helst i prosessen (8).

Funnene fra de tretten inkluderte artiklene ble fortolket og sammenfattet med
utgangspunkt i Evans metode (9) og resulterte i følgende tre hovedfunn: 1) «En
nær relasjon til pasienten skaper dypere forståelse», 2) «Bidra til å bevare den
enkeltes livskvalitet» og 3) «Pasientens ønsker, mål og muligheter i fokus».

Resultater
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Gode relasjoner mellom sykepleieren, pasienten og pårørende var en avgjørende
faktor for god palliativ pleie i hjemmet (10–18). Sykepleierne erfarte også at det var
viktig å kommunisere godt med de pårørende siden de var en viktig del av
pasientenes liv og hjemmemiljø (10–13,14–18).

For å bygge en god relasjon og bli godt kjent med pasienten måtte sykepleierne vise
at de hadde tid til pasienten og medfølelse og sammenheng i pleien. Pasienten og
de pårørende må møte den samme sykepleieren, og ikke en ny hver gang. Gjensidig
respekt og at sykepleieren så mennesket bak lidelsen, bidro til å gi pasienten en
følelse av trygghet og tillit (10, 12–14, 16, 19).

I tillegg var det viktig at sykepleieren var trygg i sin egen rolle og hadde god
fagkompetanse og erfaring for at pasienten skulle føle seg sett, forstått og trygg (10,
12, 13, 16, 18–20). For eksempel var det lettere å snakke om eksistensielle temaer
som livet og døden hvis det var en trygg relasjon mellom sykepleieren og pasienten
(13, 16, 17).

I samtaler og tunge stunder i den palliative pleien ble det ansett som viktig at
sykepleieren ga pasientene rom for å vise følelser, og møtte dem med nærhet og
omsorg på den enkeltes premisser (12, 13, 15, 16, 18).

Det var ikke all kommunikasjon som ble uttrykt gjennom ord. Både kroppsspråk og
det nonverbale språket ble fremhevet som essensielt (13, 15, 18). Samtidig
poengterte sykepleierne at humor kunne brukes for å lette på stemningen, og at det
kunne være lindrende for pasienten å få le. Det var imidlertid viktig å være bevisst
på humorens kontekst og at det foregikk på pasientens premisser (13, 18). 

Pasientens livskvalitet opprettholdes med integritet og verdighet. Sykepleierne må
ha respekt for at de er i pasientens hjem med vedkommendes pårørende og
familiestruktur (12, 14, 18, 19, 21).

Sykepleierne erfarte at pasienten kan få en følelse av en normal tilværelse og
livskvalitet ved å oppfordre pasienten og de pårørende til å ta en selvbestemt del av
ansvaret for pleie og omsorg under veiledning (12, 16–19, 21). Det må imidlertid
fortløpende vurderes om det på noe tidspunkt føltes som for mye ansvar, eller om
de følte at de �kk for lite støtte og selvbestemmelse ble forminsket. (12, 14, 16, 18–
22).

En nær relasjon til pasienten skaper dypere forståelse

«Sykepleierne poengterte at humor kunne brukes for å
lette på stemningen.»

Bidra til å bevare den enkeltes livskvalitet



Mange pasienter er mer redd for smerter enn for selve døden. Derfor må
sykepleieren kunne sørge for tilstrekkelig symptomlindring og best mulig
livskvalitet for den palliative pasienten (10, 11, 13, 16, 17, 19, 20).

Like viktig som å lindre eventuelle fysiske utfordringer var å lindre emosjonelle
utfordringer (13, 15–17). Flere sykepleiere beskrev at pasientene måtte få «leve helt
frem til døden inntra�», og at de måtte være oppmerksom på å bevare pasientens
håp, drømmer og livskvalitet (12, 18, 21). 

For å kunne utøve helhetlig sykepleie til pasienten var sykepleierens
samarbeidsevne ansett som en viktig del i den palliative pleien. Det innebar å
etablere et godt samarbeid med pasienten og de pårørende (10, 16, 17, 19–22) samt
et tverrfaglig samarbeid med relevante profesjoner og tjenester (10, 12, 14, 16–22).

Sykepleierne erfarte at det var avgjørende at de fant den rette måten å møte hver
enkelt pasient på, at de lyttet aktivt til pasienten, og tilrettela for at pasienten selv
kunne bestemme (12, 13, 15–18, 22). Det var essensielt å se hele mennesket og bli
kjent for å kunne gi dem hjelpen de trengte (12, 18, 19, 22). Dermed kan
sykepleieren fokusere på pasientens ønsker, mål og muligheter.

God planlegging var en viktig faktor når det skulle legges til rette for en god
hjemmedød. Planleggingen burde skje sammen med pasienten og de pårørende, på
pasientens premisser og i god tid før pasienten ble for redusert. God planlegging
fremover så tidlig som mulig i forløpet ga forutsigbarhet og var samtidig med på å
sikre at pasientens ønsker ble hørt (10, 11, 16, 17, 20).

Flere sykepleiere fremhevet at det var viktig å skape et godt miljø som var tilpasset
hver pasients behov (10, 15, 20). Selv om sykepleierne ikke syntes omgivelsene i
hjemmet var gunstige for å utøve sykepleie, var det likevel viktig at de fokuserte på
at hjemmet var den beste plassen å være for pasienten (21).

I studiene vi inkluderte i vår oppgave, var et gjennomgående funn at det er
nødvending med god kommunikasjon og trygg relasjonsbygging. I praksis har vi
sett at god kommunikasjon er en viktig faktor for å bygge en relasjon. Det er viktig
at en sykepleier er til stede i samtalen, som er bevisst på sine
kommunikasjonsegenskaper og hvordan de kan påvirke relasjonen.

«Flere sykepleiere beskrev at pasientene måtte få ‘leve helt
frem til døden inntra�’.»

Pasientens ønsker, mål og muligheter i fokus

Diskusjon
God tilnærming og kommunikasjon kan skape trygghet



Sykepleieren har makt til blant annet å velge mellom å lytte til pasienten eller å
overhøre det som blir uttrykt (23). Funnene våre viser at tillit var en viktig faktor
for å kunne bygge en relasjon. For at pasienten skal kunne oppleve en verdig siste
tid i hjemmet, må sykepleieren være klar over dette maktforholdet og bevisst på
tilliten vedkommende har som profesjonsutøver (3).

Funnene viser også at trygghet er en grunnleggende faktor for palliativ pleie i
hjemmet og for en verdig siste tid for pasientene. Vi har erfart fra praksis at
trygghet kan bidra til å skape nære relasjoner og føre til bedre utøvelse av sykepleie.
I tillegg har vi sett at pårørende har en essensiell rolle i den palliative pleien i
hjemmet (3).

Pasienter i livets siste fase kan ha mange spørsmål, tanker og følelser knyttet til
meningen med livet og hvordan tiden fremover kan bli (2). I henhold til funnene
våre må sykepleieren ha etablert en god relasjon med pasienten for å kunne ha
samtaler om eksistensielle og spirituelle temaer. Samtaler om livet og døden kan
være utfordrende for sykepleiere, som må være oppmerksom på sin egen
forforståelse og re�eksjoner om døden (3).

NOU 1999: 2 viser til «Erklæring om den døendes rettigheter», der den enkelte har
rett til å uttrykke sine tanker og følelser omkring sin forestående død på sin egen
måte (5). Funn i vår oppgave som er støttet av teori (23), viser at det er viktig at
samtaler om dype og vanskelige temaer foregår på pasientens premisser.
Pasientene har individuelle behov for å uttrykke seg og vise følelser, og
sykepleieren må se den enkelte.

For å bidra til å bevare pasientens livskvalitet er det avgjørende å lindre pasientens
symptomer. Både fysiske, emosjonelle og eksistensielle symptomer preger den
palliative fasen. Når pasienter lider som følge av sykdom og sorg, gir det mening å
lindre ved å fremme opplevelsen av håp (24).

Hva som gir håp og mening, er svært individuelt. Sykepleierne i studien erfarte at
de kunne ivareta pasientens verdighet og integritet gjennom økt oppmerksomhet
på autonomi og brukermedvirkning, og ved å la pasientene få «leve helt frem til de
dør».

Sykepleierne erfarte også at det var viktig å støtte opp om pasientens håp på en
realistisk måte. Det understrekes i sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer, hvor det
står at «sykepleieren skal understøtte håp, mestring og livsmot hos pasienten» (25).

«Samtaler om livet og døden kan være utfordrende for
sykepleiere.»

Sykepleiere bidrar til å sikre verdighet og livskvalitet



I pasient- og brukerrettighetsloven er også brukermedvirkning, pasientenes
selvbestemmelsesrett, myndiggjøring og retten til informert samtykke sentralt (4).
Sykepleierens oppgave blir å tilrettelegge for at den enkelte pasienten skal kunne
leve sitt liv og ta egne valg så langt det lar seg gjøre (26).

Funnene våre speiler viktigheten av dette. Pasientene skal etter «Erklæring om den
døendes rettigheter» ha rett til å bevare sin individualitet og ikke dømmes for sine
valg, selv om det går imot andres oppfatninger (5).  

Pasienter som er under palliativ behandling, har rett til en palliativ plan som skal
utvikles i samarbeid med pasienten og eventuelt pårørende. Planen skal bidra til å
sikre verdighet, forutsigbarhet og en helhetlig tjeneste (26).

Det palliative forløpet for pasienter som ønsker å dø i hjemmet, kan by på mange
utfordringer. Et tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjoner vil kunne bidra til å
gi en helhetlig og personsentrert pleie (26).

Døden er et tema som i dagens samfunn kan være vanskelig å prate om, men som
er en naturlig del av alle menneskers liv. For en sykepleier kan møtet med døden og
pasientens siste fase i livet være en del av arbeidshverdagen. Det er derfor
nødvendig å ha forståelse for samt kunnskap og erfaring om temaet for å kunne
utøve en verdig og helhetlig sykepleie til disse pasientene.

Vår litteraturgjennomgang viser at sykepleiernes evne til å skape en trygg relasjon
med pasienter og pårørende samt en god kommunikasjon var viktige faktorer for at
pasienten skulle få en verdig siste tid i hjemmet. En gjensidig relasjon bygd på tillit
var avgjørende for at pasienten skulle føle seg trygg.

Pasientens verdighet ble ivaretatt ved å se den enkelte pasientens ønsker, behov og
muligheter og gi vedkommende mulighet til å få leve helt frem til døden. Lindring
av symptomer er viktig for pasientens verdighet, slik at vedkommende slipper
unødige lidelser.
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FAGUTVIKLING

Liverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan og
dokumentasjonsmetode som fører til bedre omsorg og
behandling i livets siste dager.

Død Palliasjon Kvalitet

God lindrende behandling og pleie i livets sluttfase har stor betydning for pasient
og pårørende: «Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som
lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave å kjenne til
hva som forårsaker smerte og plager, og hvordan vi kan behandle disse plagene
e�ektivt. Det som skjer de siste timene før et menneske dør, kan lege mange
tidligere sår, eller forbli som uutholdelige erindringer som forhindrer veien
gjennom sorg»(1, s. 1).

Optimal behandling, pleie og omsorg for døende og deres pårørende fordrer
kunnskap, kompetanse, empati og engasjement hos alle involverte parter. Bruk av
standardiserte tiltaksplaner i tillegg kan bidra til kvalitetssikring.

Liverpool Care Pathway, LCP, er en internasjonal anerkjent tiltaksplan for å
kvalitetssikre omsorgen til døende og deres pårørende. Planen gir evidensbasert
veiledning til de ulike aspektene ved omsorg for døende (2). LCP tiltaksplan
fungerer som retningslinjer for pleie og omsorg, og som dokumentasjonsverktøy
(3).

Palliasjon
Kvalitetssikrer omsorg til
døende
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LCP kan anvendes til døende pasienter i sykehus, ved palliative enheter, sykehjem
og i hjemmet, og er uavhengig av pasientens diagnose. Tiltaksplanen kan brukes av
alle profesjoner innen helse og omsorg, og er rettet mot de siste levedøgnene.

Liverpool Care Pathway er copyright-beskyttet. Alle steder i Norge der man bruker
LCP må registreres hos Kompetansesenter i lindrande behandling Helse Vest
(KLB), som har status som nasjonalt senter for LCP.

 

Prosjektet i Vestfold

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) har
lindring som et satsingsområde, og vi har gjennomført �ere kompetansehevende
tiltak for helsepersonell innen fagområdet. I evalueringen av
kompetanseprogrammet «Lindrende behandling til alvorlig syke og døende» i 2010
oppgir 84 prosent av deltakerne at de er opptatt av å kvalitetssikre pleieplanen i
livets sluttfase, samt å bedre dokumentasjonen (4). Implementering av Liverpool
Care Pathway kunne bidra til å imøtekomme dette. Prosjektet omfattet fylkets 14
kommuner, samt onkologisk-palliativ seksjon ved sykehuset i Vestfold HF. Målet
var å ta i bruk LCP tiltaksplan ved alle forventete dødsfall.

Hensikten var å øke kompetansen hos personalet. Vi ønsket å kvalitetssikre
behandling, pleie og omsorg for døende og deres pårørende ved å sikre en mer
helhetlig tilnærming og bedre dokumentasjonen av observasjoner og tiltak.

 

Organisering

Både institusjoner og hjemmebasert omsorg ønsket å implementere Liverpool Care
Pathway. Ledelsen i hver kommune inngikk en skriftlig avtale med USHT om å
delta i prosjektet. Innen hjemmebaserte tjenester ønsket man at prosjektet skulle
forankres også hos kommuneoverlegen, for at fastlegene lettere kunne involveres.
Ved sykehuset ble forankring av prosjektet gjort ved seksjonsoverlegen.

Prosjektet ble administrert av USHT-V, ved prosjektleder i 50 prosent stilling.
Prosjektgruppe og styringsgruppe ble opprettet, med representanter for
fagpersoner og administrativ ledelse i deltakerkommunene. I prosjektperioden har
prosjektleder hatt jevnlig kontakt med nasjonal LCP-koordinator for veiledning og
erfaringsutveksling.

 



Omfang

Vestfold har 36 sykehjem, hvorav 32 har deltatt i LCP-prosjektet. Ett sykehjem
hadde implementert LCP før prosjektet, og ved de resterende sykehjemmene har
man planlagt implementering. Ti av kommunene har også implementert Liverpool
Care Pathway i hjemmebaserte tjenester. Det er planlagt å implementere LCP i de
resterende hjemmetjenestene etter at prosjektperioden er avsluttet. I tre
kommuner er LCP tatt i bruk ved �ere bofellesskap for demente og
døgnbemannete boliger.

På sykehuset i Vestfold er Liverpool Care Pathway implementert på onkologisk-
palliativ seksjon. Planen er at LCP også skal tas i bruk på andre aktuelle
sengeavdelinger på sykehuset.

 

Implementeringen

I samråd med USHT ble det i hver kommune eller på hvert brukersted etablert
LCP-ansvarlige kontaktpersoner. Dette er ressurspersoner innen lindrende
behandling, som i stor grad ble rekruttert via eksisterende interkommunalt
fagnettverk i lindring. De LCP-ansvarlige ressurspersonene har hovedsakelig
ivaretatt implementeringen på egne arbeidsplasser. Prosjektleder har ved
etterspørsel bistått med undervisning og oppfølging for å sikre implementering på
alle brukersteder, uavhengig av størrelse og ressurstilgang. For å kunne ivareta
implementeringen i de �re største kommunene, har man med tilskuddsmidler
frikjøpt en ressursperson i 20 prosent stilling.

Ved implementeringen anbefales det å bruke en ti-trinns modell i kontinuerlig
prosess, utviklet av Central Team i England (2).



I Vestfold ble implementeringssirkelen fulgt fra start til audit i prosjektet. Hvert
brukersted ble oppfordret til å ivareta de resterende trinnene, fastholde og
videreføre bruken av LCP, med mål om optimal omsorg for døende og deres
pårørende.

 

Base Review

Base Review er en gjennomgang av dokumentasjonen av omsorgen ved livets slutt
før innføring av LCP, for å bli klar over kvaliteten på den eksisterende
dokumentasjonen (3).



Fem store brukersteder i Vestfold utførte Base Review. Funnene var
sammenfallende, uavhengig av pasientens diagnose og typen avdeling.
Dokumentasjonen var svært mangelfull når det gjaldt behov og tilstand i livets
sluttfase. Med unntak av pasientens fysiske smerte, var de færreste av
fokusområdene i LCP-planen beskrevet. Journalene gir ikke nødvendigvis et riktig
bilde av den behandling og pleie den enkelte pasient �kk. Sannsynligvis utføres det
mange sykepleie-  
tiltak som aldri dokumenteres.

 

Undervisning

Ansatte i direkte pasientpleie �kk to timers obligatorisk fellesundervisning av
implementeringsansvarlig på sin arbeidsplass. Powerpointpresentasjon om
Liverpool Care Pathway, opplæring i bruk av tiltaksplanen og undervisning i
lindrende pleie var på agendaen. Det ble vektlagt betydningen av å tilpasse
behandling, omsorg og informasjon etter den enkelte pasients behov.
Gjennomsnittlig har 80–85 prosent av ansatte på alle brukerstedene deltatt på
undervisningen (5). Først etter gjennomført undervisning kunne de respektive
stedene ta i bruk LCP i praksis.

 

Informasjon til leger

En forutsetning for å kunne ta i bruk LCP er at også legene har god kjennskap til
tiltaksplanen, inkludert medikamentell behandling for å lindre symptom i livets
sluttfase. Medikamentanbefalinger er utarbeidet av Kompetansesenter i lindrande
behandling Helseregion Vest og Sunniva senter for lindrende behandling,
Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen (3). Anbefalingene er kun veiledende, og
det er pasientens lege som må forordne type medikament og dose nøye tilpasset
den enkelte pasients behov!

Det har vært en utfordring å nå alle legene med informasjon og undervisning.
Fastlegene og de �este kommuneoverlegene ble informert på e-post i tillegg til at
informasjonsmapper er levert personlig på mange legekontor. LCP-
ressurssykepleiere har informert i allmennlegeutvalg eller andre møtearenaer for
kommunens fastleger, og det er gjennomført samarbeidsmøter med aktuelle
fastleger for pasienter som ønsket å dø hjemme.



Sykehjemslegene ved noen sykehjem har deltatt på undervisningen for personalet. I
tillegg har prosjektgruppen laget informasjonsmapper til sykehjemslegekontorene,
som inneholder informasjon om LCP samt medikamentanbefalingene.

Sykehusets aktuelle leger deltok på intern fagdag for seksjonen, der blant annet
LCP var tema. Forelesere var sykehjemslege ved USHT-V som har mye erfaring i
bruk av tiltaksplanen, sammen med prosjektleder og seksjonens LCP-ansvarlige
ressurssykepleier.

 

Erfaringer

Prosjektet er godt mottatt av både fagpersoner og administrativ ledelse i
kommunene. Å ta i bruk et verktøy som LCP, bidrar til en felles standard på
omsorgen, samt bedret dokumentasjon av tiltakene som utføres. Det er viktig å
være bevisste på at LCP kun er et hjelpemiddel, og at omsorgen for døende ikke
automatisk bedres kun ved bruk av LCP-planen.

Prosjektet oppfattes som relativt lite ressurskrevende, fordi innholdet er kjent og
brukt i praksis allerede. Generelle tilbakemeldinger er at prosjektet har medført en
mer bevisst måte å observere og imøtekomme behovene på, og at observasjoner og
tiltak blir satt i system. Selv om tiltaksplanen er et skjema, vektlegges den enkelte
pasient med individuelle behov, inkludert omsorg for pårørende.

Hva har LCP- implementeringen medført i Vestfold?

 

Kompetanseheving

Allerede i opplæringen ga mange uttrykk for at undervisningen i seg selv var et
kompetanseløft. LCP bidrar til årvåkenhet hos helsepersonell når det gjelder
observasjoner og vurderinger av hva som kan forårsake pasientens plager.
Eksempelvis at mange døende utvikler urinretensjon, som kan være en viktig årsak
til uro som ikke lar seg lindre medikamentelt (2). I tillegg gir LCP påminnelser om
blant annet viktigheten av munnstell, leieforandringer og bruk av
sirkulasjonsmadrass.

Bruken av LCP har også avdekket behov for økt kompetanse på konkrete områder,
for eksempel subkutan administrasjon av medikamenter. Mange brukersteder har
gjort tiltak for å heve kompetansen på �ere områder.



Liverpool Care Pathway har bidratt til en mer helhetlig behandling og pleie. Økt
kompetanse i observasjon og kunnskap om hvordan man best kan lindre ulike
plager har ført til større bevissthet og engasjement hos personalet. Det har blitt
mer rutine å gjennomføre samtaler om åndelige og eksistensielle behov hos
pasienter og deres pårørende. Bruk av tolketjeneste for fremmedspråklige blir nå
oftere vurdert.

 

Bedre informasjon til pårørende

LCP tiltaksplan etterspør essensielle temaer, for eksempel om pasient og
pårørende er klar over diagnosen og at pasienten nå anses for å være døende. Dette
fordrer kommunikasjon med pasient og pårørende. Man fokuserer mer enn
tidligere på samtale med de pårørende om hva som kan forventes i den siste fasen
av pasientens liv. Økt kunnskap hos personalet har ført til bedret informasjon og
derved forutsigbarhet for pårørende. Det kan virke som LCP også har bevisstgjort
personalet på samtaler med de pårørende om deres tanker, bekymringer og behov i
situasjonen. Mange pårørende har gitt uttrykk for en positiv opplevelse av å få
jevnlig og god oppfølging.

 

Større åpenhet om døden

LCP har medført at døende pasienter på avdelinger hvor palliasjon er mindre
vektlagt enn det er på lindrende enheter, får mer kvalitetssikret symptomlindrende
behandling, pleie og omsorg i livets siste fase. Dette gjelder også pasienter som dør
av alderdomssvakhet uten spesielle diagnoser, og pasienter med kognitiv svikt.

Re�eksjon og evaluering av pleien som utøves gjøres også i større grad enn før
LCP-implementeringen. Det er større åpenhet rundt døden, både mellom
helsepersonell og overfor pasienter og pårørende. LCP har bidratt til re�eksjon
over dilemmaer relatert til livets sluttfase, eksempelvis spørsmål om når medisinsk
behandling skal avsluttes, hvem skal få informasjon, og når er det riktig eller ikke
riktig å informere en pasient om at døden nærmer seg. LCP har ført til �ere
spørsmål på en positiv måte, større ydmykhet og færre selvsagte svar hos
personalet. Implementeringen har også minnet oss på hvor viktig det er med
re�eksjon etter dødsfallet; hva gjorde vi bra, og hva kan vi forbedre.



Det å være et tverrfaglig team som sammen vurderer om pasienten er døende, gjør
både sykepleiere og leger tryggere. Sykepleiere forteller at det å ivareta døende
oppleves mindre tyngende og ensomt ved bruk av LCP. Med begrensete muligheter
til å bygge klinisk kompetanse i pleie av døende, opplever også sykepleiere at LCP
tilbyr et trygt rammeverk, ved at tiltaksplanen minner helsearbeiderne på viktige
fokusområder. LCP beskrives som «godt for uerfarne».

 

Bedret dokumentasjon

Overgangen fra elektronisk til papirbasert pasientdokumentasjon har bydd på ulike
reaksjoner. Innvendinger har vært at papirdokumentasjon og muntlige rapporter er
tilbakeskritt, og at oversikten og helheten kan bli borte når dokumentasjonsform i
et sykdomsforløp endres. Etter en tids bruk synes imidlertid de �este at LCP-
planen er en god måte å dokumentere på. Erfaringsutsagn er at nattsykepleiere som
har ansvar for mer enn én avdeling på sykehjem, synes det er lettere å få oversikt
over situasjonen til en døende pasient når all dokumentasjon �nnes i ett
papirdokument.

De �este brukersteder melder tilbake at dokumentasjonen har blitt mer detaljert og
systematisk. Dette bekreftes ved audit, som hittil er gjennomført ved to
brukersteder, med Base Review som evalueringsgrunnlag. Fortsatt er det
forbedringspotensial, og audit bør gjennomføres jevnlig på brukerstedene som
utførte Base Review.

Et ankepunkt mot tiltaksplanen var at setningsformuleringene kan være gjenstand
for misforståelser. Dette bekrefter at opplæring i bruk av planen er en forutsetning.

 

I hjemmebaserte tjenester



Å innføre Liverpool Care Pathway i hjemmetjenesten har vært spennende og
utfordrende. Undervisningen til helsepersonell ble gjort som ved institusjonene, og
personalet rapporterer om økt kompetanse. Informasjonen til fastlegene og den
praktiske tilretteleggingen i hjemmetjenestens travle hverdag har krevd
tålmodighet. Stort sett har legene vært positive til LCP, men kompetansen om og
engasjementet for denne pasientgruppen har vært ulik. Forordning av anbefalte
medikamenter til lindring i livets sluttfase, eksempelvis Midazolam og Robinul, har
iblant vært en utfordring ettersom mange av fastlegene har lite erfaring med
bruken av disse medikamentene fra sin praksis. Medikamentanbefalingene med
doseringsforslag har vært en nyttig veileder. Noen leger har deltatt på fagdagene,
der bruk av disse medikamentene har vært et tema. I tillegg har sykehjemsleger
med erfaring i bruk av aktuelle medikamenter, ved etterspørsel veiledet fastleger
som vil anvende medikamentene til pasienter som ønsker å dø hjemme.

Ikke alle kommunene har hatt forventete dødsfall hos hjemmeboende i
prosjektperioden, og følgelig ikke fått anvendt LCP-planen i praksis.

 

Tidspunkt for å ta i bruk LCP

Hvordan avklares situasjonen rundt en pasient som skal dø hjemme, og når skal
man ta i bruk LCP-planen? Samarbeidet med fastlegene er en forutsetning for at
LCP skal være et nyttig redskap, også for god dialog om svært viktige spørsmål når
livet går mot slutten. Målet er at det etableres kontakt med fastlegen i god tid før
LCP er aktuelt. Med utgangspunkt i pasientens situasjon kan samtalen dreies inn
på tanker om tiden framover. Erfaringsmessig vet vi hvor nødvendig disse
samtalene er både for pasienten, de pårørende og pleiepersonalet.

Vurderingene er alltid vanskelige og ekstra utfordrende i hjemmebaserte tjenester
der fastlegen ikke er tilgjengelig til enhver tid. Vi har erfart at vi iblant har ventet
for lenge med oppstart av LCP. Men det har også forekommet at LCP-planen har
blitt tatt i bruk, men midlertidig avsluttet ved ny vurdering, fordi pasientens
tilstand har bedret seg.

I hjemmetjeneste, så vel som på institusjoner av ulik størrelse inkludert lindrende
enheter, har tiltaksplanen gjennomsnittlig vært i bruk ved 60–65 prosent av alle
dødsfallene. Det rapporters om ulike årsaker til at planen ikke har vært anvendt ved
alle dødsfall, men årsaken er hovedsakelig at pasientens tilstand har blitt raskt
forverret, slik at dødsfallet kom brått. Fra alle stedene presiseres det at selv om
tiltaksplanen ikke har vært brukt, har «LCP-tankegangen» vært i personalets
bevissthet vedrørende helhetlig lindring og ivaretakelse.



 

Oppbevaring av LCP-planen

Skal LCP-planen oppbevares i pasientens hjem eller på personalets kontor? Det ser
ut til å være enighet om at den bør være på kontoret. Dette er av hensyn til
taushetsplikten, med tanke på besøkende i hjemmet, og til rapporten mellom
vaktskiftene, som baseres på dokumentasjonen i LCP-planen. I hjemmetjenester
med store avstander beskrives rapport mellom vaktskiftene uten EPJ som et
praktisk problem.

I tilknytning til LCP-prosjektet har man i mange kommuner laget et
medikamentskrin som inneholder de �re anbefalte medikamentene. Målet er å
sikre optimal symptomlindring i livets sluttfase hos hjemmeboende pasienter.
Skrinet oppbevares på kommunal legevakt eller sykehjem, og medikamenter kan
utleveres i henhold til gjeldende prosedyrer.

 

Informasjon

God informasjon og kommunikasjon er viktig for at pårørende skal forstå hva som
skjer og klare å være hos den døende den siste tiden (2). I LCP tiltaksplan blir det
jevnlig etterspurt om informasjon er gitt til pasient og pårørende. I tillegg til
samtale kan brosjyren «Når livet går mot slutten», utgitt av Kirkens Bymisjon,
benyttes for informasjon om hva som kan forventes når livet nærmer seg slutten.

LCP-prosjektet i Vestfold synliggjorde behovet for skriftlig informasjonsmateriale
til etterlatte i forbindelse med dødsfall. Ny «Etterlattemappe» til bruk i
kommunehelsetjenesten er utarbeidet, etter idé og kopitillatelse fra KLB
Helseregion Vest. Første opplag av etterlattemappene er betalt av prosjektmidler og
distribuert til alle brukerstedene.

 

LCP på sykehuset

Etter implementering av LCP på seksjon onkologi og palliasjon har tiltaksplanen
vært anvendt ved cirka halvparten av alle dødsfall. Hos pasienter innlagt på en
spesialavdeling kan symptombildet endres raskt, og det kan være vanskelig å
vurdere om situasjonen skyldes reversible årsaker eller om pasienten er døende.
Dette, i tillegg til at det kan oppstå akutte hendelser, gjør at LCP ikke har vært
brukt ved alle dødsfallene.



Tilbakemeldingene på LCP er stort sett positive. Men det er uttrykt misnøye med
at planen ikke er tilgjengelig i sykehusets elektroniske dokumentasjonssystem. Man
arbeider med å få dette gjort. Personalet gir positiv tilbakemelding på at LCP
fokuserer på det som er viktig for pasienten de siste timene og dagene. Fordi all
ikke-essensiell behandling er seponert, har sykepleierne bedre anledning til å
fokusere på lindrende tiltak. Kommunikasjon er essensielt i LCP tiltaksplan, og
synliggjør den fortløpende dialogen som bør være mellom pasient, pårørende, lege
og sykepleier. De eksistensielle behovene hos både pasient og pårørende blir bedre
ivaretatt etter LCP-implementeringen.

Vår erfaring er at LCP er et verktøy som sikrer grunnleggende sykepleie og
kvalitetssikrer at pasient og pårørende blir ivaretatt på best mulig måte.
Avdelingens leger syns det er et godt verktøy når det er igangsatt, og
behandlingsmålene er tydelige for alle involverte. Det er sykepleierne som foreløpig
må være pådrivere for å ta i bruk LCP.

 

Oppsummering

Behovet for optimal symptomlindring i livets sluttfase er ikke et nytt tema, men
innføring av LCP har gitt økt bevissthet på temaet. Personalet har blitt skolert i
måter å lindre symptomer på, blant annet at de anbefalte behovsmedisinene må
være tilgjengelig, og hvordan man administrerer disse.

Andre synlige konsekvenser av LCP-implementeringen er en større bevissthet på
kommunikasjon og de viktige samtalene med pasient og pårørende. I tillegg bedre
lindrende behandling på alle avdelinger, blant annet fordi helsepersonell blir
påminnet viktige observasjonsområder. Personalet på langtidsavdelinger for
somatikk og demens har nå mer fokus på optimal lindring i livets sluttfase for disse
pasientgruppene.

Ved å ta i bruk LCP ved forventete dødsfall, blir god behandling, pleie og omsorg
satt i system. Kvalitetssikret omsorg i livets sluttfase, uavhengig av pasientens
diagnose og oppholdssted, synes å være nærmere nå enn før LCP-prosjektet.
Dokumentasjonen har blitt bedret ved at måloppnåelse for behandling, pleie og
omsorg jevnlig skal dokumenteres i tiltaksplanen.

Via samtaler og et uformelt spørreskjema har brukerstedene gitt tilbakemelding om
at LCP fortsatt vil brukes uavhengig av prosjekt og oppfølging. Dette gir håp om at
Liverpool Care Pathway har kommet for å bli i Vestfold. ||||
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FAGUTVIKLING

Tiltak som kreftkoordinator og pakkeforløp skal hjelpe
pasienter i palliativ fase. Men det svikter i samhandlingen
mellom sykehus og kommune. 

Palliasjon Pasientforløp Dialog Samhandling

Målet med all palliasjon er å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten og dens
pårørende gjennom lindring av symptomer og plager (1). Mennesker i palliativ fase
grunnet kreft eller annen langtkommen sykdom vil vekselvis ha behov for tilbud
både fra kommune og spesialisthelsetjenesten (2).

Palliative forløp kan
gjøres bedre

http://www.helse-bergen.no/lindrendebehandling
https://sykepleien.no/search?search_keys=Palliasjon
https://sykepleien.no/search?search_keys=Pasientforl%C3%B8p
https://sykepleien.no/search?search_keys=Dialog
https://sykepleien.no/search?search_keys=Samhandling


Stortingsmelding 47 (2008–2009) «Samhandlingsreformen: Rett behandling – på
rett sted – til rett tid» ble behandlet og vedtatt av Stortinget våren 2010 (3).
Intensjonene i samhandlingsreformen er å sikre bærekraftig, helhetlig og
sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og
tilpasset den enkelte bruker. Videre legges det også føringer for mer
folkehelsearbeid, behandling, oppfølging og rehabilitering i kommunene.
Pasientene kommer tidligere tilbake til hjemkommunen, noe som krever mer
kommunikasjon mellom ulike faggrupper og koordinerte tjenester.

De siste årene har mange kommuner hatt egne kreftkoordinatorer. Kreftforeningen
har slike koordinatorer som et satsingsområde og gir økonomisk støtte til �ere
kommuner for å opprette eller drifte koordinatorstillingene. Intensjonen har vært å
bedre kreftpasienters livskvalitet der de bor (4). Kreftkoordinatorene skal være
synlige og lett tilgjengelige lokalt, både for kreftpasienter og deres pårørende. De
skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester knyttet til ulike diagnoser,
rehabilitering og palliativ omsorg. Videre skal de kunne veilede og gi råd (4).

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon (5) omfatter blant annet kjennetegn og
utfordringer ved palliasjon, faglige retningslinjer samt anbefalinger for organisering
og kompetanse. Hensikten med handlingsprogrammet er å bedre den palliative
omsorgen totalt og få god og lik behandling i hele landet (5).

I 2015 ble pakkeforløpene for kreft innført. Pakkeforløpene er nasjonale faglige og
normgivende standarder for pasientforløp. Eksisterende retningslinjer og plikter
bygget på gjeldende lover og forskrifter gjelder fortsatt både for helsepersonell og
pasienter (6).

Innføring av pakkeforløpene skal bedre samhandling innad i
spesialisthelsetjenesten og mellom fastlege og sykehus. Denne samhandlingen skal
gi pasientene trygghet og oversikt gjennom forløpet med informasjon og
pasientmedvirkning (7).

Eksisterende tiltak

Innførte pakkeforløp

«Forløpskoordinatoren har de�nerte oppgaver og
nødvendig autoritet til å lose pasienten gjennom
systemet.»



•

•

Et viktig tiltak i pakkeforløpene er tilsetting av forløpskoordinator ved alle
avdelinger som utreder og behandler kreft. Forløpskoordinatoren har de�nerte
oppgaver og nødvendig autoritet til å lose pasienten gjennom systemet, noe som
innebærer samarbeid med de ulike involverte fagpersonene. Arbeidet omfatter også
å sikre at forløpstider følges, og at kontroller og oppfølging ivaretas. Pasienters
opplevelse av sykdom er individuell og samsvarer ikke alltid med funn og
vurderinger (8).

Prosjektet vårt er et utviklingsarbeid der tre forskere har hatt samtaler med alvorlig
syke pasienter og deres pårørende i palliativ fase i livet. Hensikten med prosjektet
var å få frem pasienters og pårørendes opplevelser og tanker om samhandling
mellom ulike faginstanser gjennom den palliative fasen. Målet er å se på hvordan
samhandlingen kan optimaliseres for å sikre kvalitet på tjenestene som utøves.

Vi ønsket å �nne svar på følgende spørsmål:

Hva er det gode pasientforløpet for kreftpasienter i en palliativ fase?

Hvilken betydning har en koordinator for samhandlingen mellom de ulike
o�entlige instansene og pasientene i det gode pasientforløpet?

Vi har gjennomført prosjektet med en todelt datainnsamling bestående av
kvalitative data og kvantitative data, som først er analysert hver for seg, men
avslutningsvis sett i en sammenheng (9). Vi innhentet de kvalitative dataene
gjennom dialogsamtaler med pasienter og pårørende i ulike faser av det palliative
forløpet. Hensikten med dialogsamtalene var å forstå situasjonen de var i ved å
lytte og spørre for å få innsikt i situasjonen deres.

Vi brukte kvantitativ metode for å svare på en antakelse om at det er behov for
kreftkoordinator til alle kreftpasienter. Vi benyttet et enkelt spørreskjema med sju
spørsmål med svaralternativene «ja», «nei» eller «vet ikke». Spørsmålene var rettet
mot pasienters behov og nytte av å ha kreftsykepleier eller kreftkontakt i
hjemkommunen eller når de var på sykehuset.

Først foretok vi spørreundersøkelsen blant kreftpasienter som �kk behandling i
kreftpoliklinikker. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge kreftpasienters
ønsker og behov for kreftkoordinator ute i kommunene og innad i
sykehusavdelingene.

Prosjektets hensikt 

Problemstilling

Metode

Datasamling og kontekst



Senere gjennomførte vi dialogsamtalene med 22 pasienter og pårørende. Hensikten
var å få frem hva respondentene opplevde som det gode palliative forløpet. Flere av
pasientene i studien var gått fra aktiv til palliativ behandling og trengte hjelp til å
mestre den nye, utfordrende livssituasjonen.

Respondentenes kjønnsfordeling i dialogene var lik. Aldersgruppen for menn var
fra 37 til 80 år, der gjennomsnittet var 70 år. For kvinnene var alderen fra 45 til 89
år, med gjennomsnitt på i overkant av 58 år. Ti av respondentene døde i løpet av ett
år. Fem hadde en rask sykdomsprogresjon, der det kun gikk måneder fra diagnosen
ble stilt, til døden inntra�. De andre fem hadde hatt sykdom og blitt behandlet i
over ett år.

I den kvalitative delen ble informantene informert, og frivillig skriftlig informert
samtykke ble innhentet før dialogstart. Dialogene ble behandlet kon�densielt, og
respondentene er anonymisert i skriftlig fremstilling av materialet. Vi benyttet
et spørreskjema godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) for å
teste ut antakelsen om behov for kreftkoordinatorer.

I hovedtrekk viser analysen av dialogsamtalene at det gode palliative forløpet
påvirkes av �ere faktorer. Spørreskjemaet viser ikke noe entydig svar på behovet for
kreftkoordinator.

75 kreftpasienter svarte på spørreundersøkelsen: 50 kvinner og 23 menn, mens to
ikke oppga hvilket kjønn de hadde. Ti av respondentene var i alderen 30–50 år, 38 i
aldersgruppen 51–70 år, og 27 var over 70 år. Respondentene ble spurt om behov,
nytte og ønske om kontakt med kreftsykepleier eller kreftkontakt (tabell 1).

Etiske overveielser

Resultater

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/hovik_det_gode_palliative_forlopet_tabell_1_fag.png?itok=r7m2ychn


Gjennom analysen av dialogsamtalene trådte tre temaer frem da vi spurte om hva
som hadde fungert bra, og hva som hadde fungert mindre bra: 1) ønske om å få
være hjemme, 2) ønske om kontakt med kreftkoordinator og 3) egen planlegging av
palliativ fase.

1. Ønske om å få være hjemme:

De aller �este respondentene ønsket at pasientene skulle være hjemme selv om de
var alvorlig syke og hadde begrenset kapasitet til å klare seg selv. Etter et lengre og
sammensatt rehabiliteringsopphold sa en pasient at «målet var å komme hjem,
neste mål er å bli enda bedre, men jeg vet hva som ligger bak og lurer».

2. Ønske om kontakt med kreftkoordinator:

Flere respondenter beskrev hvordan de hadde fått god hjelp og støtte av
kreftkoordinator, palliativt team og prest. Andre sa at de ville greie seg sjøl. En
pasient som opplevde en stor krise underveis i behandlingsforløpet, uttalte
følgende: «Samtale med palliativt team var nyttig og gjorde godt.»

En annen pasient fortalte at han hadde hatt kontakt med kreftkoordinator, men at
det var pause i kontakten nå, men uttalte: «Jeg regner med at hun kommer tilbake
nå som jeg er blitt syk igjen.» En annen respondent fortalte at kreftkoordinator
ikke holdt det hun lovet: «Hun ringte ikke opp igjen.» Pasienten måtte være sin
egen koordinator, og det tok på kreftene. Denne pasienten følte livet ble satt på
vent.

3. Egen planlegging av palliativ fase:

En pasient sa at når tiden var inne, var institusjonsopphold det eneste riktige.
Respondenten begrunnet det med at hun ikke ville være en belastning for familien.
Flere mente at det var godt å vite om at det fantes tilbud om opphold på sykehjem
den siste tiden, – de snakket da ut ifra erfaringer fra korttidsopphold tidligere i
sykdomsforløpet. En respondent orket ikke å ta stilling til hvordan livet skulle
avsluttes. En annen sa følgende: «Jeg går litt i den trua at jeg skal bli frisk igjen.»

Dialogsamtalene

«Pasienten måtte være sin egen koordinator, og det tok på
kreftene.»



Begrepet «palliasjon» forbindes ofte med en kortvarig lindring i livets sluttfase, der
behandling, pleie og omsorg er det sentrale. Den palliative fasen kjennetegnes ved
et komplekst sykdomsbilde på grunn av den aktuelle sykdommen, men også andre
plager kan virke inn. Symptombildet kan vise seg gjennom akutte tilstander som
tap av fysiske funksjoner og økt hjelpebehov. I dialogsamtalene spurte vi pasientene
om hva som har fungert bra og mindre bra i den palliative fasen samt hvordan de
planlegger avslutning eller palliativ behandling.

I dialogene med pasientene som har vært innlagt i sykehus, ga de uttrykk for at det
var en utfordring å tenke på hva som skulle skje videre. Følgende sitat kan illustrere
dette: «Jeg har det trygt og godt her på sykehuset, men jeg må komme meg videre,
aller helst hjem.»

En annen pasient uttrykte stor tilfredshet med å være i sitt eget hjem selv med
hjelp fra andre. Hun likte dårlig å tenke på at hun måtte over på institusjon hvis
hun skulle bli mer hjelpetrengende.

Hva betyr det å få være hjemme for en pasient med langtkommen sykdom? De
�este pasientene ønsket å få være hjemme selv om de var syke og hjelpetrengende.
15 respondenter bodde sammen med noen, mens sju bodde alene, noe som også ble
bekreftet i spørreundersøkelsen. Funn fra dialogsamtalene viser at de som bor
alene, tar del i planleggingen av livet «her og nå» og iverksetter nødvendige tiltak.
Det betyr at aleneboende pasienter i større grad må ta ansvar selv.

De pårørende ønsket også at den syke skulle få være hjemme den siste tiden, men
det viste seg å være vanskeligere å få til. De som ønsket å være hjemme den siste
tiden, og som hadde pårørende rundt seg, hadde tilsynelatende gode ytre ressurser.
Samtidig fremgikk det at de pårørende påtok seg en stor oppgave de ikke følte seg
komfortable med.

Birkeland og Flovik (10) hevder omsorgsoppgavene kan være mer omfattende enn
først antatt samt at det kreves mye av pårørende når en person ønsker å tilbringe
siste tiden av livet i hjemmet. Pårørende vil møte utfordringer der evner og
kompetanse blir satt på prøve. Enkelte pårørende vil føle seg forpliktet til å ta på
seg omsorgsrollen – rett og slett føle at de ikke har noe valg (11). En av
respondentene sa følgende:

Diskusjon

Ønsket å være hjemme

«De �este pasientene ønsket å få være hjemme selv om de
var syke og hjelpetrengende.»

Utfordringer i hjemmet



«Vi har ikke nok kunnskap til å ta det medisinske ansvaret for pasienten, vi vil så
gjerne, men innser at dette greier vi ikke alene.»

Pårørende kan ses på som «skjulte pasienter» (11), da de er disponerte for
depresjon og angst. Omsorgsbyrden kan videre føre til utmattelse og tretthet hos
den pårørende (10). En slik situasjon kan dermed bli et paradoks, da palliativ
omsorg har som mål å forbedre livskvaliteten til pasient og pårørende, samtidig
som den pårørendes evner og kompetanse ikke strekker til (10).

Andre pasienter uttrykte håp om å leve i mange år, selv med dårlig prognose. De
fortalte om planer med å utbedre bolig eller et ønske om å delta i
familiebegivenheter, ferieturer og liknende. Nielsen og Sørensen (12) beskriver
hvordan det døende mennesket forholdt seg til fortid, nåtid og fremtid. Uavklarte
forhold fra fortiden ble avrundet, og fremtiden ble planlagt med og fortalt til de
nærmeste, slik at nåtiden kunne leves intenst og tilstedeværende. På den andre
siden kan aleneboende pasienter møte andre utfordringer. En del pasienter bor
alene og har levd et liv uavhengig av andre. Dermed kan det være en utfordring for
disse personene å bli anbefalt å ta imot hjelp fra hjemmesykepleien når de blir syke.

En pårørende uttrykte som følger:

«Kreftkoordinator er gull verdt. Viktig med et telefonnummer der en kan nå en
person som kjenner pasienthistorien, og som kan være med og løse oppgavene når
problemene oppstår.»

En annen pårørende fortalte at kreftkoordinator gjorde en fantastisk jobb i den
palliative fasen.

Innføring av pakkeforløp i kreftbehandlingen medførte at alle pasienter skulle bli
tildelt en forløpskoordinator allerede under utredningen når det var mistanke om
kreftsykdom. I en rapport beskriver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
at e�ekten av koordinering av tiltak for kreftpasienter i kommunene vil øke
pasientens livskvalitet (13). Rapporten peker på at spesialutdannete
kreftsykepleiere kan gi en slik koordinert tjeneste basert på kompetanse og faglig
vurdering.

Pårørende

«Kreftkoordinator er gull verdt.»

Dagens praksis



I studien vår beskrev pårørende kreftkoordinatorene som en kjemperessurs, og de
uttrykte en takknemlighet for at kreftkoordinatoren tok tak i problemstillinger de
selv hadde erfart. Pårørende fortalte at kreftkoordinator viste vilje og innsikt til å
samhandle på ulike nivåer i det o�entlige tjenestetilbudet, noe som samsvarer med
funn hos Bjerkan og Skuldal (13). Noen pasienter uttrykte at de hadde god nytte av
palliativt team, og noen av enkelttilbud. Andre hadde utbytte av koordinerte
tjenester mellom palliativt team innad i sykehuset og kreftkoordinator ute i
kommunen.

Andre pasienter og pårørende sa at de hadde fått tilbud om kreftkoordinator, men
valgte å løse oppgavene selv da problemstillingene oppsto, noe som også kom frem
i spørreundersøkelsen vår. Det var uventet at så mange ikke ønsket kontakt med
kreftsykepleieren eller kreftkontakten i sin kommune. Noen pårørende var kritiske
til hjemmesykepleien i sin kommune og beskrev sviktende rutiner og systemer. Det
ble også rettet tydelig kritikk mot koordineringen mellom spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetjenesten. Fastlegens rolle oppfattes å være «enten eller»: Noen
pasienter og pårørende sa at de hadde tett og god oppfølging av fastlegen. Andre
uttrykte at de �kk tett oppfølging da de var under behandling på sykehus, eller da
de var på hospice, og derfor hadde de liten eller ingen kontakt med fastlegen.

Spørsmålet om hva som har fungert mindre bra, ga ingen entydige svar, men
pårørende beskrev at kvaliteten på system og struktur i den palliative prosessen
varierte mye. Oftest var det pårørende som uttalte seg, men noen pasienter klarte å
si noe om den palliative omsorgen, selv om de var svært syke.

En av de pårørende svarte at de påtok seg for stort ansvar for en alvorlig syk
pasient. Denne pasienten ble skrevet ut fra sykehus med mye sterke medisiner som
de pårørende skulle administrere og observere virkning og bivirkning av. Pårørende
uttalte i ettertid at de ikke hadde nok kunnskap til å gjøre de riktige
observasjonene, og ikke skulle hatt ansvaret. En annen pårørende opplevde at
vedtak om rehabilitering under opphold på sykehjemmet ikke ble fulgt opp.
Pårørende måtte etterspørre mål for oppholdet og opptreningen.

En pasient sa at han ble passivisert på sykehjemmet. Han ble utskrevet fra sykehus
til intermediærenhet på et sykehjem, og derfra til sykehjemmet i hjemkommunen.
På sykehjemmet var de for få ansatte til å ta hånd om pasienter som trengte
rehabilitering. Kommunene er gode på palliasjon, men mindre gode på
rehabilitering (13). Flere av pasientene følte seg utrygge da de hadde vært innlagt i
sykehjem. De fortalte om u�n oppførsel fra personalet da de ba om hjelp. De sa
også at de ikke �kk hjelp da de ringte på om natten, eller de ble utsatt for trusler og
sanksjoner fra pleiepersonalet på nattevakt.

Noe fungerte mindre bra



Slike fortellinger kom også frem av en studie gjort av Nåden og Lohne (14). En
annen pasient sa at helsepersonell har et forbedringspotensial når de møter den
frustrerte og engstelige pasienten. En annen pårørende sa at hun ikke turte å reise
bort en helg fordi hun var redd ektefellen skulle bli engstelig og urolig. Pårørende
blir dermed mer opptatt av å hindre uønskete hendelser enn å tenke på egne behov.

Noen hadde tatt stilling til å planlegge avslutning eller palliativ behandling, mens
andre ikke hadde gjort det. De �este ønsket å være hjemme så lenge som mulig med
tilrettelagte tjenester. Likevel viste det seg at de i livets sluttfase enten døde på
sykehus eller sykehjem. Flere av pasientene ble gradvis dårligere og hadde i
sluttfasen et kortvarig opphold på sykehjem. Noen pasienter �kk en akutt
sykdomsforverring og døde på sykehus, mens to døde hjemme.

De respondentene som ikke hadde tatt stilling til palliativ behandling og pleie,
ønsket ikke å planlegge noe som helst. De levde i håpet om at behandlingen skulle
hjelpe, eller at sykdommen skulle stabilisere seg. Når pasienter �kk spørsmål om
hva de ville ønske hvis de skulle få behov for pleie, svarte en pasient: «Det tenker
jeg ikke på.» En annen sa følgende: «Den tanken liker jeg dårlig.»

Kvåle (15) hevder at ikke alle pasienter ønsker å snakke om vanskelige temaer, og at
døende pasienter sliter med eksistensielle følelser (12). Flere av respondentene
fortalte indirekte at deres avslutningsprosess hadde startet. De var mennesker midt
i livet, og som «ryddet opp» etter seg. De hadde for eksempel avsluttet sin
Facebook-konto. En annen respondent hadde samlet barna og gjort opp status,
mens én planla sin egen begravelse og hadde bestilt prest.

De �este pasienter og pårørende beskrev at det palliativet forløpet hadde vært
godt. De var takknemlige og hadde stor nytte av kreftkoordinator. Pårørende
beskrev det gode palliative forløpet både fra et kortsiktig og langsiktig perspektiv.
Ingen palliative forløp utvikler seg likt; utfordringene pasient og pårørende står
overfor, er komplekse og sammensatte, og deres ytringer sier noe om svikt i system,
struktur og prosess.

Både i samtaler og spørreundersøkelsen var det noen som takket nei til involvering
fra det kommunale hjelpeapparatet. De ville klare seg selv så lenge som mulig. For
noen var derfor det å kontakte kreftkoordinator en terskel de måtte trå over . Etter
at de nye pakkeforløpene for kreft ble innført, kan det muligens føles lettere å ta
kontakt med kreftkoordinator eller forløpskoordinator grunnet klare og tydelige
retningslinjer samt rollebeskrivelser.

Planla avslutning

Konklusjon

«Ingen palliative forløp utvikler seg likt.»



Innføring av pakkeforløpene har satt kreftbehandling i system når det gjelder
utredning og behandling, men det gjenstår fortsatt en del i samhandlingen mellom
sykehus og kommuner. Tilbudet om forløpskoordinatorer til kreftpasienter i
sykehus og kreftkoordinatorer i kommunene varierer, og den ønskete e�ekten i
henhold til rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (13) blir
derfor mangelfull.
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FAGUTVIKLING

Hva styrker verdigheten
til kreftsyke kvinner som
ønsker å dø hjemme?
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Verdighetsbevarende omsorg er en viktig del av
sykepleien til hjemmeboende kreftsyke kvinner i palliativ
fase. For å sikre at kvinnene får behandling av høy
kvalitet må sykehus og kommunehelsetjenesten
samarbeide godt.

Pasientforløp Palliasjon Verdighet Samhandling

Målet med prosjektet

Målet med ph.d.-prosjektet er å knytte forskning tettere opp mot de helse- og
omsorgsutfordringene som innbyggerne møter i sin hverdag i Kommune-Norge.
Kunnskap om hvilke faktorer som fremmer en verdig avslutning på livet, er
sparsom. I ph.d.-prosjektet undersøker og dokumenterer vi hvilke faktorer som
fremmer en verdig avslutning på livet for hjemmeboende, kreftsyke kvinner
over 65 år.

Kilde: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=631954

Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten innebærer komplekse samspill.
Fragmentering av helsetjenesten kan føre til at oppmerksomheten rettes fra
pasientene til andre viktige arbeidsoppgaver, noe som kan krenke pasientens
verdighet. Nasjonale politiske føringer og faglige råd legger vekt på å etablere en
pasientnær tilnærming. For at pasienter i palliativ fase skal føle seg sett og hørt i
sine ønsker mot livets slutt, er det avgjørende å sikre gode rutiner for samhandling
mellom tjenestenivåene.

Helse- og omsorgsmyndighetene ønsker å styrke kvaliteten og kapasiteten i den
kommunale palliative omsorgstjenesten, slik at �ere kan få en verdig død hjemme.
Det legges nå opp til at pasienter skal pleies hjemme så lenge som mulig, og nye
krav om økt kompetanse er en utfordring sykepleiere møter daglig.

«Det legges nå opp til at pasienter skal pleies hjemme så
lenge som mulig.»

https://sykepleien.no/search?search_keys=Pasientforl%C3%B8p
https://sykepleien.no/search?search_keys=Palliasjon
https://sykepleien.no/search?search_keys=Verdighet
https://sykepleien.no/search?search_keys=Samhandling


Pasienter som er i palliativ fase, har komplekse behov (1) som skal ivaretas
gjennom aktiv behandling, pleie og omsorg (2). Ph.d.-prosjektet «Den verdige
døden – verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende kreftsyke eldre
kvinner» (4) har til hensikt å utvikle ny kunnskap som kan anvendes i den palliative
omsorgstjenesten i kommunene. Prosjektets mål er å identi�sere og beskrive
faktorer som henholdsvis fremmer og krenker verdigheten til eldre, hjemmeboende
kvinner med kreftsykdom når livet går mot slutten. Vi vil drøfte sentrale
utfordringer og muligheter knyttet til helhetlig pasientforløp for pasienter i
palliativ fase som ønsker å dø hjemme i lys av Davina Allens Translation
Mobilisation Therory (TMT).

Verdighetsbevarende omsorg

Verdighetsbevarende omsorg er forankret i et menneskesyn som anerkjenner at
hvert enkelt menneske, i kraft av å være menneske, har en iboende verdighet
(verdighet, som noe som hører mennesket til), og samtidig anerkjenner at hvert
enkelt menneske har behov for å oppleve verdighet i sin hverdag (verdighet som
opplevelse). Dette innebærer humanistiske, etiske, faglige, juridiske og politiske
fordringer i alle former for mellommenneskelig samhandling (3, s. 93–107).

Det stilles store krav til sykepleiere når de skal planlegge og utøve sykepleie til
pasienter i palliativ fase, noe som innebærer komplekse observasjoner og tiltak. I
denne prosessen må sykepleiere blant annet ha god kompetanse innen tverrfaglig
samarbeid. Et pasientforløp involverer gjerne en rekke tjenesteytere, som for
eksempel lege, hjemmesykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og kreftkoordinator,
og behovet for å samarbeide og koordinere tjenestene blir svært tydelig sett fra
pasientens ståsted (5, s. 16).

Fragmentering av helsetjenesten er uheldig for den enkelte pasienten i palliativ
fase. Flere politiske dokumenter som «Sammen mot kreft: Nasjonal kreftstrategi
2013–2017» (6) og «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen» (7)
fremhever viktigheten av et helhetlig pasientforløp og verdien av pasientsentrert
omsorg.

Skal utvikle ny kunnskap

Helhetlig pasientforløp

«Fragmentering av helsetjenesten er uheldig for den
enkelte pasienten i palliativ fase.»



En viktig målsetting er også å forebygge at det utvikler seg store forskjeller i
tjenestetilbudet som gis her til lands, og å sikre denne pasientgruppen et helhetlig
pasientforløp. Handlingsprogrammet beskriver videre at kulturen innen norsk,
palliativ omsorg nettopp kjennetegnes ved helhetlig tilnærming til den alvorlig syke
og døende, og til hans/hennes pårørende. Koordinerte tjenester og systematisk
samarbeid på tvers av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
beskrives som viktige faktorer for å optimalisere samarbeidet. Men, i praksis, er det
slik vi oppfatter og erfarer samhandlingen rundt våre pasienter i den palliative
fasen?

I den senere tiden har man i helsesektoren hatt økt oppmerksomhet på
pasientperspektivet; pasienten blir i økende grad oppfattet som en viktig
samarbeidspartner. Som et resultat av den o�entlige utredningen «På liv og død –
Palliasjon til alvorlig syke og døende» (8) kom Helsedirektoratet (9) nylig med
nasjonale faglige råd som blant annet fremhever alvorlig syke og døende pasienters
rett til medvirkning. Pasientmedvirkning er i tråd med pasient- og
brukerrettighetsloven (9) og innebærer viktige etiske hensyn knyttet til målet om å
fremme en verdig død.

I St.meld. nr. 47 (2) «Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til
rett tid», understrekes det at kommunene har ansvaret for å gi helsehjelp og pleie-
og omsorgstjenester til pasienter som er de�nert som utskrivningsklare fra
sykehuset.

Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, har kortere liggetid på sykehus,
med tidligere utskriving av pasientene, økt behovet for komplekse helse- og
omsorgstjenester i kommunene.

 Å imøtekomme kravet om kortere liggetid fordrer tilgang til kvali�sert
helsepersonell til enhver tid, slik at både pasienter og pårørende skal føle seg trygge
ved utskrivelse (6). Riksrevisjonen (11) understreker at på tross av de store
endringene i helsetjenesten etter at samhandlingsreformen ble innført, �nnes det
lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene til pasientene som skrives ut til
kommunene.

Pasientmedvirkning

Utfordringer ved utskrivelse

«For tidlig utskrivning og mangler ved det kommunale
tjenestetilbudet er to viktige årsaker til at �ere pasienter
blir reinnlagt i sykehus.»



For tidlig utskriving og mangler ved det kommunale tjenestetilbudet er to viktige
årsaker til at �ere pasienter blir reinnlagt på sykehus. Kommunene mottar nå
pasienter som har fått behandling på sykehus – på et tidligere tidspunkt enn før,
men kommunene har i liten grad styrket sin kapasitet og kompetanse.
Riksrevisjonen hevder at samarbeidet knyttet til pasienter med behov for tjenester
fra både primær- og spesialisthelsetjenesten ikke er godt nok (11), noe som i stor
grad berører pasienter med behov for palliativ omsorg.

Sykepleiere i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten synes å ha
forskjellige kriterier for når de mener pasientene er utskrivningsklare. Sykepleiere i
sykehus, som ikke kjenner arbeidskulturen i hjemmetjenesten, kan fra sitt ståsted
synes å være for lite opptatt av det helhetlige og langsiktige pasientforløpet som må
planlegges for å kunne møte den enkelte pasientens behov etter utskrivelse.
Begrenset forståelse for det viktige arbeidet med å kartlegge pasientens videre
behov og ønsker kan dermed svekkes (12). Problemstillinger knyttet til forskjellige
arbeidskulturer er viktig å løfte frem, slik at én kan skape forbedrede
samarbeidsarenaer for sykepleiere som arbeider på sykehus og i den kommunale
helsetjenesten. Samarbeidsmøter kan for eksempel bidra til å utvikle felles
forståelse og rutiner for pasienter som blir de�nert som utskrivningsklare (12).

I forskningsprosjektet «Den verdige døden – verdighetsbevarende omsorg for
hjemmeboende kreftsyke eldre kvinner» er deltakerne kvinner, eldre enn 65 år, som
har kreftsykdom. Council for International Organizations of Medical Sciences
(CIOMS) de�nerer disse som sårbare pasienter (13). Groene og medarbeidere (14)
fant i sin studie en rekke utfordringer knyttet til sårbare pasienter som skrives ut
fra sykehus.

Ofte er det pasienten selv som har sykehusets skriftlige eller muntlige rapport med
seg hjem. Slike samhandlingsrutiner fører ofte til uheldige situasjoner som setter
pasientsikkerheten på prøve (14). For å sikre god og sikker �yt av
pasientinformasjon på tvers av nivåer ble det i 2005 innført et system med
elektroniske meldinger i Norge mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten (15).

 I tillegg til meldingsutvekslingen mellom helsetjenestenivåene har man erfart at
systemet bidrar til å sette i gang re�eksjon hos sykepleiere samt øke sykepleiernes
oppmerksomhet rundt pasientens behov.

Arenaer for samarbeid

Sårbare skrives ut

«Ofte er det pasienten selv som har sykehusets skriftlige
eller muntlige rapport med seg hjem.»



Studien til Hellesø og medarbeidere (15) konkluderer med at digitalisering av
pasientinformasjon har økt kvaliteten på pasientforløpene. Man ser likevel at e-
post og telefon er mye brukt for å kvalitetssikre helhetlige pasientforløp. Grunnen
til at e-post og telefon brukes, er at de forskjellige nivåene i helsetjenesten ser ut til
å benytte seg av datasystemer som ikke alltid er forenlige. I tillegg er det ikke alle
nyanser og beskrivelser av pasientsituasjonen som lar seg uttrykke i et
standardskjema (16).

Å opprettholde et helhetlig perspektiv på pasienten og deres pasientforløp er
utfordrende. Utfordringer kan oppstå på grunn av manglende �yt i forløpene, og
fragmenterte helsetjenester skaper brudd i samhandlingen (17). Pasientene
beskriver slike brudd som synlige problemstillinger, og situasjonen kan få et annet
søkelys enn mot pasienten – og dermed krenke pasientens verdighet.

Pasientene hevder at helsepersonell er altfor opptatt av sine egne profesjoner og
arbeidsområder, og at det er lite kommunikasjon og samhandling mellom
forvaltningsnivåene (18).

Utskrivningsplanlegging fra sykehuset innebærer et komplekst samspill, og ved
utskrivingen foregår mye av det vi kan kalle «usynlig arbeid» (5, s. 240). Mye av
arbeidet knyttet til utskrivningsprosessen foregår med andre ord «på siden
av» eller «i tillegg til» de formelle retningslinjene og de�neres som «usynlig
merarbeid» av Allen (19). Kirchho� (19) anvender begrepet «usynlig arbeid» om
arbeid som sykepleiere selv omtaler som upassende arbeid, som verken er ønsket
eller forventet av organisasjonen de arbeider for. Dette «usynlige arbeidet» reiser
spørsmål om hva som kan skje dersom det forventes at retningslinjene skal følges
slavisk (4). Men hva er nå dette «usynlige arbeidet» som preger hverdagen til
mange helsearbeidere, og som bidrar til å hemme implementeringen av helhetlige
og �eksible pasientforløp?

I arbeidet med å utvikle en teoretisk forståelse for hva et helhetlig pasientforløp
innebærer – og hva sykepleieres «usynlige arbeid» i denne sammenhengen handler
om, kan det teoretiske rammeverket Translation Mobilisation Theory (TMT) (21)
være et godt verktøy. Davina Allen formulerte denne sosiologiske teorien for å
forklare hvordan felles aktiviteter og handlinger kan utvikle seg i komplekse
situasjoner.

Brudd i samhandlingen

«Pasientene hevder at helsepersonell er altfor opptatt av
sine egne profesjoner og arbeidsområder.»

Usynlig arbeid

Økt forståelse



I palliative pasientforløp som krever god samhandling mellom sykehus og den
kommunale hjemmetjenesten, kan situasjonen være preget av uforutsigbarhet,
kompleksitet og oversiktlighet. Allen (22) hevder at ved å beskrive sykepleieres
organiseringsarbeid, kan vi lettere forstå bredden i sykepleien. Arbeidet som gjøres
av sykepleiere de�neres her som transformerende mobilisering, som betyr «å
omforme og å gi retning» og fremhever alle prosessene sykepleiere er en del av.
Teorien beskriver også hvordan sykepleierne bidrar til å binde sammen de ulike
delprosessene (22). Pasienter i palliativ fase som ønsker å reise fra sykehuset og
til hjemmet sitt, de�neres hos Allen som objektet i forløpet (objektformasjon),
mens translasjon er en mekanisme hvor de forskjellige leddene i
samhandlingsprosessen tilpasses objektet.

Det vil si at pasienten må bli sett med et holistisk perspektiv, og at det må utvikles
en felles forståelse av pasienten og dennes situasjon (22). Det kreves en rekke
aktiviteter og handlinger for å oppnå god samhandling i et palliativt forløp. Som
nevnt er mange av disse handlingene «usynlige», og sykepleiere utfører en stor del
av oppgavene gjennom pasientforløpet (4). Allen (22) kaller disse aktivitetene for
artikulering. Det vil si aktiviteter som brukes for å knytte sammen de forskjellige
leddene i et pasientforløp.

Et eksempel på en slik aktivitet kan være elektroniske meldinger som benyttes av
sykepleiere i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helsetjenesten, for å
samhandle og planlegge en utskrivelse av en pasient i palliativ fase. En annen
mekanisme omhandler helsepersonells evne til å re�ektere over egne handlinger og
andre profesjoners handlinger – gjennom samhandlingsprosessen. Denne
mekanismen de�neres som re�eksiv monitorering og kan bidra til å fremme
kvaliteten i gjennomføringen av det helhetlige palliative pasientforløpet.

Avslutningsvis vektlegger Allen i sin teori verdien av å gi mening til – som oppstår
når forskjellige profesjoner i pasientforløpet sammen makter å skape mening og
forutsigbarhet i pasientsituasjonen. Når de ulike profesjonene som deltar i
samhandlingen, mestrer de fem ovennevnte utfordringene, vil det skapes en
felles forståelse av den gjensidige avhengigheten som eksisterer mellom
profesjonene, og fremme samhandling av høy kvalitet til det beste for den enkelte
pasienten (22).

«Det kreves en rekke aktiviteter og handlinger for å oppnå
god samhandling i et palliativt forløp.»



For å sikre behandling, pleie og omsorg av høy kvalitet til pasienter i palliativ
fase som ønsker å tilbringe sin siste levetid hjemme, er det avgjørende å etablere
god kommunikasjon med pasienten og de pårørende om deres ønsker, behov og
forutsetninger (9). Avklarende samtaler med alvorlig syke pasienter bør gjøres på
sykehus i et relativt tidlig stadium, slik at planleggingen rundt utskrivelsen kan skje
på best mulig måte.

I prosjektet «Den verdige døden – verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende
kreftsyke eldre kvinner» er det en målsetting å oppnå økt kunnskap om
forberedende samtaler, som kan anvendes av de palliative omsorgstjenestene i
kommunene. Vi undersøker og beskriver erfaringer og perspektiver hos pasienter,
pårørende, fastleger og kreftsykepleiere i kommunehelsetjenesten. Det er �re
sentrale kilder, som fra sine ulike ståsteder vil kunne belyse sentrale utfordringer
og muligheter i den tverrfaglige og tverrsektorielle samhandlingen mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Nasjonale politiske føringer og faglige råd legger vekt på å etablere en pasientnær
tilnærming mellom helsepersonell og pasienter. En sykepleietjeneste med høy
kompetanse er viktig for å styrke målet. Sykepleierens viktige rolle vil bli enda
tydeligere om også sykepleiernes «usynlig arbeid» blir synliggjort.

Prosjektet vil kunne bidra med beskrivelser av hva som betraktes som «usynlig
arbeid» fra ulike profesjoner. Videre kan funn fra studien også bidra til økt
kunnskap knyttet til begrepet verdighetsbevarende omsorg, tidligere kjent fra
forskning innen omsorg for personer med demens (23).

Vi anser verdighetsbevarende omsorg som en viktig dimensjon i utøvelsen av
sykepleie til pasienter i palliativ fase som ønsker å tilbringe sin siste levetid
hjemme. Å utvikle ny kunnskap om hva som bidrar til å bevare deres verdighet, og
hva som bidrar til å krenke deres verdighet, bør etter vårt syn være en sentral
dimensjon i det kunnskapsgrunnlaget som kan anvendes i samhandlingen mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Da kan en samarbeidende
helsetjeneste etter vår oppfatning bli bedre i stand til å ivareta pasientenes rett til
en verdig død (24) – i samsvar med «Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere»
(25).

Verdighetsbevarende omsorg

«Vi anser verdighetsbevarende omsorg som en viktig
dimensjon i utøvelsen av sykepleie til pasienter i palliativ
fase.»
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FAGUTVIKLING

Sykepleiere som tar videreutdanning i palliasjon, får
kompetanse til å møte de ulike omsorgsbehovene til
uhelbredelig syke og døende pasienter.

Palliasjon Videre- og etterutdanning

Å bli diagnostisert med en livstruende sykdom stiller en overfor store og nye
utfordringer. Pasienter i palliativ fase er i alle aldersgrupper og med ulike diagnoser
som grunnsykdom. Det å skulle mestre en endret livssituasjon og sorgen over et
forventet og uunngåelig tap påvirker pasienten både kognitivt og emosjonelt.

Lindrende omsorg er et komplekst område av helsetjenesten som knytter sammen
medisinskfaglig behandling og sykepleiefaglig omsorg. Kompleksiteten innen
lindrende omsorg henger sammen med det aldersuavhengige, fokuset på den
individuelle pasienten, fokuset på de pårørende og det diagnoseuavhengige.

Sykepleiere møter pasienter i palliativ fase i alle områder i helsetjenesten, og det er
et økende behov for kompetanse innen lindrende omsorg for å gi pasienter i livets
sluttfase og deres pårørende et trygt, godt og nært helsetjenestetilbud (1–3).

Palliasjon: Å tåle den
andres lidelse krever
trygghet, mot og
kompetanse

Hva er lindrende omsorg?

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2193841/17102/Yrkesetiske-retningslinjer
https://sykepleien.no/search?search_keys=Palliasjon
https://sykepleien.no/search?search_keys=Videre-


Palliasjon kan kort de�neres som «aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter
med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid» (3, s. 20). Videreutdanning
innen lindrende omsorg bidrar til at sykepleiere opparbeider seg kompetanse til å
møte pasienters og pårørendes ulike behov for omsorg (2, 4–6). En faglig trygg
sykepleier vil i større grad mestre å bli værende i utfordrende situasjoner med
pasienter og pårørende (7).

Livsidealer og menneskesyn som er styrende i vårt samfunn, for eksempel retten til
lindrende omsorg og symptomlindring, gir oss en forsikring om og en rett til en
verdig livsavslutning (3, 8). Det har vært noe av det faglige grunnlaget for
videreutdanningen i lindrende omsorg som ble utarbeidet ved Universitetet i Agder
(UiA).

Videreutdanningen i lindrende omsorg ved UiA ble etablert i 2008 etter et uttrykt
behov for og ønske om mer palliativ kompetanse fra det kliniske feltet (9), initiert
av fylkesmennene i det som den gang var Aust- og Vest-Agder, via to
undervisningssykehjem fra hvert av de to tidligere fylkene.

Videreutdanningen ble utformet i samarbeid med kommunene på Agder, og
arbeidet ble ledet av UiA. Fagmiljøet ved Sørlandet sykehus og Kreftforeningen ble
fra starten av også involvert i samarbeidet. Relevant forsknings- og utviklingsarbeid
i alle disse miljøene har direkte og indirekte vært og fortsetter å være viktig for det
faglige innholdet i videreutdanningen (10–13).

Et tett samarbeid med det kliniske feltet er viktig for å imøtekomme
samfunnsoppdraget i tråd med Meld. St. 16 (14), Meld. St. 24 (1) og NOU 2017: 16
«På liv og død» Palliasjon til alvorlig syke og døende (3). For å forankre
videreutdanningen i det kliniske feltet ble det etablert en referansegruppe med
innslag fra ulike deler av helsetjenesten.

Referansegruppen har hele tiden blitt ledet av fagansvarlig koordinator for
videreutdanningen ved UiA. Videre har gruppen bestått av eksterne fagpersoner fra
kommuner, spesialisthelsetjenesten, Kreftforeningen, en studentrepresentant og
inntil nylig representanter fra fylkesmennene på Agder.

«Livsidealer og menneskesyn som er styrende i vårt
samfunn, gir oss en forsikring om og en rett til en verdig
livsavslutning.»

Regionen ønsket palliativ kompetanse



Mandatet for referansegruppen er å være et diskusjonsforum der faglige spørsmål
om videreutdanningens innhold drøftes. Referansegruppen skal sikre at
videreutdanningen forankres i samfunnets behov, erfaringskunnskap og nyere
forskning.

I 2010 ble det etablert et nettverk av universiteter og høyskoler som tilbyr liknende
videreutdanninger. Nettverket har bidratt til faglige re�eksjoner og drøfting av
blant annet læringsutbytte, innhold, studiepoeng, eksamener og
�nansieringsordning. Nettverket består i dag av representanter fra Nord
universitet, NTNU campus Gjøvik, VID campus Haraldsplass i Bergen, Lovisenberg
diakonale høgskole (LDH), Oslomet – storbyuniversitetet og UiA.

Målet med videreutdanningen er å heve og sikre kvalitet og kompetanse i regionen
relatert til uhelbredelig syke og døende og deres pårørende (4, 5). Økt kompetanse
vil kunne bidra til at forskningsaktiviteten økes.

Videre er det et mål å styrke pasientenes og de pårørendes opplevelse av lindring,
trygghet og nærhet i en vanskelig tid (15, 16). Det er viktig at pasientene skal kunne
få hjelp til siste stund og oppleve at de ikke blir sviktet.

Lindrende omsorg på videreutdannings- og masternivå ved UiA er et deltidstilbud
over to år for sykepleiere som er i relevant arbeid med palliative pasienter. Studiet
er inndelt i to deler à 15 studiepoeng.

Videreutdanningen gir studentene studiepoenggivende uttelling som etter søknad
kan anvendes i oppbygningen av en mastergrad. De 30 studiepoengene kan passes
inn som et fordypningsemne i masterprogrammet i klinisk helsevitenskap.

Det legges opp til at studentene møter nasjonal og internasjonal forskning gjennom
forskningsbasert undervisning og re�eksjonsarbeid relatert til pasientens
symptomlindring, pårørendes og etterlattes behov og sykepleierens utfordringer.

Studentene skal arbeide med studiekrav og eksamensoppgaver som bidrar til at de
utvikler ferdigheter i å systematisk søke, analysere og drøfte relevante
vitenskapelige artikler som kan belyse selvvalgte problemstillinger innen lindrende
omsorg. Den avsluttende prosjektoppgaven presenteres muntlig på fagseminarer
med inviterte gjester fra klinikken.

Samarbeidet med det kliniske er omfattende

«Studietilbudet har et omfattende samarbeid med det
kliniske feltet.»



På grunn av sin egenart har studietilbudet et omfattende samarbeid med det
kliniske feltet. For å tiltrekke oss eksterne dyktige forelesere har det vært en styrke
at UiA har etablert et nært samarbeid med ulike interesseorganisasjoner og det
palliative fagmiljøet.

Et eksempel er Driftsgruppe lindrende, som består av representanter fra Sørlandet
sykehus / Lindrende avdeling (Kristiansand), Kreftforeningen, fagnettverkene på
Agder og UiA (fagansvarlig for videreutdanningen). Driftsgruppen har årlig
gjennomført en–to fagkonferanser, som har vært en del av undervisningen.

Første år av studiet har overskriften «Lindring i et helhetlig perspektiv». Her er
blant annet organiseringen av det palliative tilbudet – både kommunalt, nasjonalt
og internasjonalt – i fokus. Videre er det viktig med re�eksjon rundt hvem
pasientene er, og hvilke muligheter og rettigheter de har til å velge hvor de ønsker å
dø.

Pasientenes og de pårørendes sosiale og juridiske rettigheter er viktige
undervisningstemaer, herunder også spørsmål om fremtidsfullmakt, testament og
arverett.

Symptomlindring, og da særlig smertelindring, er også et tema som vies mye plass.
Ut fra ulike kasuistikker legges det vekt på etiske utfordringer og etisk re�eksjon.
En tematikk som også trekkes inn, er møtet med pasienter fra andre kulturer og
med et annet livssyn.

Selv om lindrende omsorg er diagnoseuavhengig, er det likevel viktig med
fagkunnskap om symptomlindring spesi�kt knyttet til ulike diagnoser pasienter
kan ha. I begge studieårene har vi derfor forelesninger om pasienter med ulike
diagnoser som for eksempel demens, hjertesvikt, ulike former for kreft,
nevrologiske sykdommer og rusproblematikk.

Overskriften på det andre studieåret er «Pasientens behov – sykepleierens
utfordring». Lindrende omsorg er aldersuavhengig. Likevel har vi valgt å løfte frem
barnepalliasjon som et eget undervisningstema i andre studieår. Det samme gjelder
sorgarbeid med barn og unge.

Studiets innhold
Lindring i et helhetlig perspektiv

Pasientens behov – sykepleierens utfordring



Andre undervisningstemaer er eksempelvis «Hvordan utfordres eksistensielle og
åndelig behov i livets siste fase?» og «Hvordan bidra til pasienters og pårørendes
mestring av sykdom og lidelse?». Kommunikasjon er et hovedtema som vies både
undervisning og re�eksjon i gruppe. Temaet knyttes opp mot undertemaer som
«Møtet med pasienten i den palliative fasen» og «Forhåndssamtalen» (3).

Palliativ musikkterapi og oppmerksomt nærvær er i fokus i denne delen av studiet.
Søkelyset rettes også mot sykepleieren: Hvordan mestre å være nær i møtene med
pasienten i livets siste fase? Hvordan mestre å være en støtte for pårørende og de
gjenlevende? I denne delen – «sykepleierens utfordringer» – brukes det tid på
forhold rundt sykepleierens helse, stress og mestring.

Gjennom undervisning, øvelser og re�eksjon forbereder utdanningen studentene
på å våge å kjenne på pasientenes frykt og glede, usikkerhet og trygghet, og sinne og
ro. Det krever trygghet og mot fra sykepleierne å bli værende i nuet og tåle den
andres lidelse (17, 18). Tilbakemeldingen fra studenter har nettopp vært at de
gjennom videreutdanningen opparbeider seg en faglig trygghet i de utfordrende
møtene mellom liv og død.

Kravet for opptak til videreutdanningen er fullført bachelorutdanning i sykepleie
eller tilsvarende. Studenten må i tillegg ha minimum to års yrkeserfaring og være i
relevant klinisk arbeid. Studentene har vært fra både kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Majoriteten er fra kommunehelsetjenesten (19).

Ved oppstart i 2008 var videreutdanningen full�nansiert gjennom fylkesmennene i
Aust- og Vest-Agder via de to undervisningssykehjemmene nevnt over. For
studentene var det en god ordning som varte fra 2008 til 2012.

For de påfølgende kullene har videreutdanningen vært egen�nansiert, som betyr at
studentene enten selv �nansierer sine studier, eller at de gjennom søknad får
dekket utgiftene av sitt arbeidssted.

UiA er avhengig av å ha et visst antall studenter for å kunne gjennomføre
videreutdanningen. En forutsigbar �nansiering gjennom tilskudd fra det o�entlige
ville vært til fordel både for studentene og for tilbudet ved UiA og andre
universiteter og høyskoler.

«Det krever trygghet og mot fra sykepleierne å bli værende
i nuet og tåle den andres lidelse.»

Gjennomføringsgraden er høy



Kontinuerlig evaluering og revidering av videreutdanningens hensikt, innhold og
pensum og av forelesernes kompetanse er en stadig pågående prosess. Vi må stille
spørsmålene: Tre�er UIA regionens behov med det tilbudet som tilbys? Er
læringsmålene oppnåelige og relevante? Videreutdanningen ble senest
reakkreditert i desember 2018.

Frem til nå har 155 studenter gjennomført videreutdanningen.
Gjennomføringsgraden har vært høy. Studentene har i hovedsak vært fra
kommunene på Agder. I tillegg har studiet også hatt studenter fra tilstøtende fylker.

Hvordan møte og lindre pasientens ulike symptomer i den palliative fasen?
Hvordan møte og lindre pårørendes uro og angst for døden som er nært
forestående, og for tiden etter at deres nærmeste er død?

Hvordan våge å være nær i situasjonen, lytte til pasientens og de pårørendes
historie? Hvordan prioritere å bruke tid? I behandlingen av og omsorgen for
palliative pasienter og i arbeidet med palliativ utdanning er eksistensielle spørsmål
som disse nødvendige å re�ektere over.

Sitatet og tankene under er hentet fra en samtale om døden mellom forfatteren og
min datter (20). De illustrerer hvordan døden kan oppleves:

For �ere år tilbake satt jeg sammen med min datter på åtte år og så en innspilling
av Peer Gynt og Mor Åses død. Peer holder Mor Åse inntil seg, og hun dør i hans
armer. I etterkant snakket vi om det å bli syk, vi snakket om døden, om det å miste
noen og om sorg. Da var det hun sa på barns vis: «Ja, men mamma – ho døde jo
med kjærlighet!»

Det er ikke slik for alle at de har noen av sine kjære rundt seg når døden inntre�er.
Men uansett er palliasjon nødvendig.

Palliasjon kommer av det greske ordet pallium, som betyr ‘kappe’. I overført
betydning: å legge en lindrende eller beskyttende kappe rundt den som trenger det
i livets siste fase.

Avsluttende re�eksjoner
Palliasjon er nødvendig uansett

«Det er ikke slik for alle at de har noen av sine kjære rundt
seg når døden inntre�er.»



En pioner innen lindrende omsorg er Dame Cicely Saunders. Hun satte søkelys på
det unike mennesket med behov for lindrende omsorg: «You matter because you
are you, and you matter to the end of your life. We will do all we can not only to
help you die peacefully, but also to live until you die.» (21, s. 58)

Hennes hospice�loso� og begreper som «total care», «total pain», «teamwork» og
«trust» (21, 22) har vært fremtredende i planleggingen og gjennomføringen av
videreutdanningen.

Palliasjon er diagnoseuavhengig og aldersuavhengig. Fysisk symptomlindring er
viktig innen palliativ omsorg. Det er derfor nødvendig med faglig fordypning og
kunnskap knyttet til ulike diagnoser. Like viktig er imidlertid en faglig fordypning
og re�eksjon rundt de psykiske, sosiale, eksistensielle og åndelige dimensjonene
ved livet og døden.

Uavhengig av alder beskriver pasientens historie et helt liv, hvor både lidelse og
lindring er en vesentlig del. Hva kan bidra til livskvalitet for pasienten og
pasientens familie i denne livsfasen? Kanskje det en informant i en nylig publisert
studie om hjemmeboende kreftpasienters beskrivelse av sin hverdag i palliativ fase
uttalte: «Benytte dagen – ikke gjøre all verdens, men kjenne at du er her, og at det
gjør godt!» (12, s. 9)

Samhandlingsreformen (23) har ført til at kommunene har fått større ansvar for å
gi pasienter med palliative behov den omsorgen de trenger. Dette gjelder for �ere
avanserte tjenester, individrettet behandling og oppfølging der pasientene bor. Den
palliative pasienten får muligheten til å være i sitt hjem med sine nære rundt seg
den siste tiden av sitt liv. Målsettingen må være at helsepersonell i kommunene har
høy kompetanse innen fagfeltet palliasjon.

En stor takk til professor Mariann Fossum og førsteamanuensis Kristine Haddeland
(begge ansatt ved Universitetet i Agder) for gjennomlesning av og tilbakemelding på tekst.

1.         Meld. St. 24 (2019–2020). Lindrende behandling og omsorg – Vi skal alle dø
en dag. Men alle andre dager skal vi leve. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet;
2020. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-
20192020/id2700942/ (nedlastet 02.07.2021).

2.         Helse- og omsorgsdepartementet. Leve med kreft. Nasjonal kreftstrategi
(2018–2022). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2018. Tilgjengelig fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/266bf1eec38940888a589ec86d79da20/reg
jeringens_kreftstrategi_180418.pdf (nedlastet 02.07.2021).

Pasientens historie beskriver et liv

Referanser

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20192020/id2700942/
https://www.regjeringen.no/contentassets/266bf1eec38940888a589ec86d79da20/regjeringens_kreftstrategi_180418.pdf


3.         NOU 2017: 16. På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende. Oslo:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning;
2017. Tilgjengelig fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/ed91baf5d25945b1a0b096c0ce376930/no/
pdfs/nou201720170016000dddpdfs.pdf (nedlastet 02.07.2021).

4.         Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i
kreftomsorgen. Nasjonal faglig retningslinje. Oslo: Helsedirektoratet; 2015. IS-2285.
Tilgjengelig fra:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20han
dlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf (nedlastet
02.07.2021).

5.         Helsedirektoratet. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende
behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene. Oslo:
Helsedirektoratet; 2015. IS-2278. Tilgjengelig fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/a4b45c8f57e741bdbb3bfb32c6b9ef43/rapp
ort_hdir_palliasjonsrapport_160315.pdf (nedlastet 02.07.2021).

6.         Slåtten K, Fagerstrøm L, Hatlevik OE. Clinical competence in palliative
nursing in Norway: the importance of good care routines. International Journal of
Palliative Nursing. 2010;16(2):80–6. DOI: 10.12968/ijpn.2010.16.2.46753

7.         Solvoll BA. Erfaringer med å være pårørende når en nærstående er døende.
Nordisk tidsskrift for helseforskning. 2016;12(2). DOI: 10.7557/14.4056

8.         Whitman HH, Lukes SJ. Behavior modi�cation for terminally ill patients. Am
J Nurs. 1975;75:98–101.

9.         Hunstad I, Svindseth MF. Challenges in home-based palliative care in
Norway: a qualitative study of spouses’ experiences. International Journal of
Palliative Nursing. 2011;17(8):398–404. DOI: 10.12968/ijpn.2011.17.8.398

10.       Mikkelsen HET, Vassbakk-Brovold K, Berntsen S, Kersten C, Fegran L.
Palliative cancer patients’ experiences of participating in a lifestyle intervention
study while receiving chemotherapy. Cancer Nursing. 2015;38(6):E52–E58. DOI:
10.1097/NCC.0000000000000235

11.       Ruud CH. Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Aldring og helse. Tilgjengelig fra:
https://www.aldringoghelse.no/kompetanseressurser/palliasjon-ved-covid-19-i-den-
kommunale-helse-og-omsorgstjenesten/ (nedlastet 02.07.2021).

https://www.regjeringen.no/contentassets/ed91baf5d25945b1a0b096c0ce376930/no/pdfs/nou201720170016000dddpdfs.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a4b45c8f57e741bdbb3bfb32c6b9ef43/rapport_hdir_palliasjonsrapport_160315.pdf
https://doi.org/10.12968/ijpn.2010.16.2.46753
https://doi.org/10.7557/14.4056
https://doi.org/10.12968/ijpn.2011.17.8.398
https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000235
https://www.aldringoghelse.no/kompetanseressurser/palliasjon-ved-covid-19-i-den-kommunale-helse-og-omsorgstjenesten/


12.       Sønning HE, Fossum M. «Jeg gråter noen tårer hver dag.» En
fenomenologisk studie av hjemmeboende kreftpasienters beskrivelse av deres
livssituasjon i palliativ fase. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 2020;16(1):16.
DOI: 10.7557/14.4319

13.       Vassbakk-Brovold K, Berntsen S, Fegran L, Lian H, Mjåland O, Mjåland S, et
al. Lifestyle changes in cancer patients undergoing curative or palliative
chemotherapy: is it feasible? Acta Oncologica. 2017;57(6):831–8. DOI:
10.1080/0284186X.2017.1413247

14.       Meld. St. 16 (2016–2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Oslo:
Kunnskapsdepartementet; 2017.
https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/
pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf (nedlastet 02.07.2021).

15.       Boer D, Hofstede JM, de Veer AJE, Raijmakers NJH, Francke AL. Relatives’
perceived quality of palliative care: comparisons between care settings in which
patients die. BMC Palliative Care. 2017;16(1):1–8. DOI: 10.1186/s12904-017-0224-x

16.       Johansson CM, Axelsson B, Danielson E. Living with incurable cancer at the
end of life – patients’ perceptions on quality of life. Cancer Nursing.
2006;29(5):391–9.

17.       Gjerberg E, Lillemoen L, Førde R, Pedersen R. End-of-life care
communications and shared decision-making in Norwegian nursing homes –
experiences and perspectives of patients and relatives. BMC Geriatrics.
2015;15(1):103. DOI: 10.1186/s12877-015-0096-y

18.       Moir C, Roberts R, Martz K, Perry J, Tivis L. Communicating with patients
and their families about palliative and end-of-life care: comfort and educational
needs of nurses. International Journal of Palliative Nursing. 2015;21(3):109–12. DOI:
10.12968/ijpn.2015.21.3.109

19.       Røgenes GK, Moen A, Grov EK. Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold
som fremjar palliasjon i heimen. Klinisk Sygepleje. 2013;27(1). DOI:
10.18261/ISSN1903-2285-2013-01-07

20.       Sønning HE. «… han døde med kjærlighet»: en beskrivelse av sykepleierens
forventninger til seg selv i møtet med den døende pasient [hovedoppgave]. Oslo:
Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap; 1995. Tilgjengelig fra:
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061908057 (nedlastet
02.07.2021).

https://doi.org/10.7557/14.4319
https://doi.org/10.1080/0284186X.2017.1413247
https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
https://doi.org/10.1186/s12904-017-0224-x
https://doi.org/10.1186/s12877-015-0096-y
https://doi.org/10.12968/ijpn.2015.21.3.109
https://doi.org/10.18261/ISSN1903-2285-2013-01-07
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061908057


21.       Rønsen A, Jakobsen R. Å fullføre et liv: omsorg for døende og de som står
nær. 1. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2016.

22.       Krawczyk M, Wood J, Clark D. Total pain: origins, current practice, and
future directions. Omsorg. Upublisert versjon. Tilgjengelig fra:
http://eprints.gla.ac.uk/167847/ (nedlastet 02.07.2021).

23.       St.meld. nr. 47 (2008–2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling – på
rett sted – til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2009. Tilgjengelig
fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/
pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf (nedlastet 02.07.2021).

NYHETER

NYHETER

FAGUTVIKLING

I møte med døende pasienter trenger sykepleiere mer
enn teori- og prosedyrekunnskaper. 

Palliasjon Død Samarbeid Pårørende

Hjemmedød: – Flere
burde få muligheten

Hjemmedød: – Mor døde
i egen stue slik hun
ønsket

Møter døende med
modig nærvær

http://eprints.gla.ac.uk/167847/
https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf
https://sykepleien.no/search?search_keys=Palliasjon
https://sykepleien.no/search?search_keys=D%C3%B8d
https://sykepleien.no/search?search_keys=Samarbeid
https://sykepleien.no/search?search_keys=P%C3%A5r%C3%B8rende


Det overordnete målet for all palliasjon er god livskvalitet for pasient og pårørende
(1). Spørsmålet er imidlertid om vi har hoppet bukk over viktige forutsetninger for
å nå målet, både i utdanningen av sykepleiere og i organiseringen av
helsetjenestene til alvorlig syke og døende.

Dette skriver en etterlatt i et langt takkebrev vi �kk på Lindrende enhet ved Peer
Gynt helsehus i Moss kommune:

«Først av alt, takk for at dere skapte trygghet for pappa. Takk for at hans stemme ble hørt,
hans behov møtt og respektert og hans personlighet sett. Takk for at dere tok hensyn som
var viktige for ham og oss. Takk at dere gav god informasjon, men mest av alt var ærlige
og tilstede. Takk til dere som skapte bånd med ham som gjorde at han åpnet seg og snakket
om det som lå ham på hjertet. Det var veldig sjeldent at pappa gjorde det med noen, og det
var så godt for oss å vite at han snakket med dere (2)» 

Brevet berørte oss ansatte fordi vi som team og enkeltpersoner opplevde at en
utenforstående kom inn og så oss og satte ord på vår praksis på en måte som vi ikke
hadde erfart tidligere. Brevet beskrev betydningen av alle de gode relasjonene som
oppsto i avdelingen. I denne artikkelen ønsker jeg å utforske hva personlig
kompetanse og et relasjonelt perspektiv på palliativ omsorg og lindrende sykepleie
kan bety. Brevet brukes til å illustrere poenger i artikkelen. 

I forordet til masteroppgaven From scared to prepared? skriver Camilla Hardeland
om sin egen erfaring som livredd sykepleierstudent første gang hun var til stede
ved et dødsleie. Hardelands praksiserfaring motiverte henne til å undersøke
hvordan den norske sykepleierutdanningen forbereder studenter til palliativ
omsorg. I konklusjonen påpekte hun en viktig mangel i dagens norske
sykepleierutdanning, nemlig manglende oppmerksomhet på at studentens
egenskaper er viktige i palliativ omsorg, slik som personlige erfaringer, holdninger
til døden og egen dødsangst (3). 

Én av konsekvensene når sykepleiere ikke evner å møte døende og deres nærmeste,
er handlingsvegring. I arbeidet med masteroppgaven snakket Kristin Aamold med
sykepleiere i hjemmesykepleien om deres utfordringer knyttet til alvorlig syke
kreftpasienter som ønsker å dø hjemme. Aamold oppsummerer: «Sykepleierne anså
det som viktig at pasienten skulle ha noen å snakke med. Sykepleierne mente
kvaliteten på sykepleien er avhengig av personlig og organisatorisk kompetanse. På
grunn av manglende kompetanse rundt de nære samtaler og pasientenes eventuelle
behov for en samtale, beskrev sykepleierne handlingsvegring …» (4, s. 2).

Hvordan forberede seg?



I de snart 20 årene jeg har vært engasjert i og jobbet innfor fagfeltet palliativ
omsorg, har jeg vært opptatt av hva som kjennetegner god sykepleie til alvorlig syke
og døende og deres nærmeste. Hva er profesjonell lindrende sykepleie? Min egen
erfaring er at jeg bruker «hele meg» i møte med døende og deres familie. Kunnskap
om smerte- og symptomlindring er bare en liten del av det jeg har med meg. Greta
Marie Skau skriver at profesjonell kompetanse er en kombinasjon av
yrkesspesi�kke ferdigheter (A), teoretiske kunnskaper (B) og personlig kompetanse
(C) (5).

Yrkesspesi�kke ferdigheter (A) vil for eksempel være god evne til å kommunisere
både med pasienter og pårørende, vurdere og observere symptomer og kliniske
endringer, kunne administrere smerte- og symptomlindrende behandling, gi god
grunnleggende sykepleie som et godt stell, forebygge trykksår, osv. 

Det teoretiske grunnlaget (B) favner vidt og handler blant annet om forståelse av
døden sett i lys av vår tid og kultur. Her �nner vi Cicely Saunders’ utvikling av
hospice�loso�en og begrepet «total pain» som bærebjelke for all palliasjon.
Likeledes er betydningen av tverrfaglig samarbeid, kunnskap om kommunikasjon,
mestring, håp, sorg og kriseteori inkludert i dette punktet. Teoretisk kunnskap
omfatter selvfølgelig kunnskap om dødsprosessen, medikamentell behandling av
smerter og andre plagsomme symptomer samt forståelse for spesielle palliative
utfordringer knyttet til ulike diagnoser.

Men hva er det utover gode sykepleieferdigheter og teoretisk kunnskap
sykepleieren bør ha av personlig kompetanse (C)?

 «Takk at vi �kk bli kjent med dere alle. At dere ikke var så profesjonelle i jobben at dere
ble fremmede, men mennesker vi lærte å sette pris på utover deres faglige dyktighet (2)»

Et menneske som skal dø, er mer enn en pasient med en alvorlig diagnose. Den
unike personen som sykepleieren møter, skal fullføre sitt liv om noen måneder,
uker eller timer og ta farvel med sine nærmeste. Det å følge mennesker på sitt mest
sårbare krever at sykepleieren har evnen og muligheten til å senke tempoet.
Sykepleieren må lytte med alle sine sanser for å �nne ut hva som er viktig for
akkurat han eller henne du har foran deg, akkurat nå. Evnen til ydmykhet oppøves; i
møte med døden har ingen kontroll, ei heller medisinen eller sykepleieren.

Bruker «hele meg»

Må senke tempoet

««Sykepleieren må være ærlig og ekte.»»



De mange møtene jeg har hatt, både som sykepleier på Hospice Lovisenberg og på
Lindrende enhet i Moss, med alvorlig syke og døende samt deres pårørende,
bekrefter stadig hva som er fundamentet for den gode sykepleien. I all sykepleie
handler det om å oppnå tillit og skape trygghet. Ikke minst er dette viktig når den
syke og de nærmeste er på sitt mest sårbare. Sammen med den syke forsøker
sykepleieren å hjelpe til med å �nne et slags fotfeste og holde fast i et håp – ikke
håpet om å bli frisk, men om gode dager, timer eller øyeblikk. Det handler om å
tilrettelegge for opplevelser og samvær med dem som betyr noe for den syke, noe
som gjerne kan inkludere et elsket kjæledyr.

«Takk også for at dere tok imot oss alle 4. Pappa, mamma, meg, men aller mest Vilja.
Takk for at familien �kk være sammen på tross av 4 ben og pels. Takk for at dere
inkluderte henne som det familiemedlemmet hun er for oss, og at hun var like velkommen
som oss.   
… takk Berit (hjelpepleier) for at du løftet Vilja til ansiktet til pappa den dagen han døde.
(2)»

Sykepleieren må være ærlig og ekte – hvis ikke avslører den døende og de nærmeste oss
med et skarpt blikk. Det kreves evne til modig nærvær (6) når dødsangsten rår,
fortvilelsen over alt man skal forlate overvelder eller når sorgen over alt man ikke skal få
oppleve er så altfor tung å bære. Det handler om evne til å lytte til den døendes fortellinger
om livet slik det ble, med gleder, sku�elser og sorger. Det handler om ydmykhet overfor
pasientens dyrebare tid og respekt for det enkelte menneskes valg når tiden er knapp.

Trygve Wyller utfordret for en del år siden fagfeltet med å hevde at vi hadde vært bedre
tjent med å innføre et relasjonelt perspektiv i motsetning til det mer objektiverende
medisinske tankegodset. Ved at sykepleieren ser seg selv i relasjon med den døende,
forhindres at pasienten blir et objekt (7).

Som sykepleier har jeg til tider følt meg både «naken» og sårbar i møte med døende. For
hva kan jeg som sykepleier egentlig tilføre? Det er jo den andre som kjenner hvordan døden
tar tak i kroppen og preger livet. Jeg er tilskuer, men blir deltaker i møte med den døende i
en erkjennelse av vår felles menneskelige sårbarhet. Den andres død aktiverer min
bevissthet om at jeg også har begrenset tid, jeg skal også dø (7). Wyller har et poeng; et
deltakerperspektiv kan gjøre oss til bedre hjelpere for alvorlig syke og døende.

Relasjonelt perspektiv

Standardisering



Begreper som i dag dominerer fagfeltet er «standard for palliasjon», «behandlingslinjer
for palliasjon», «symptomkontroll» og et nyere begrep jeg har lagt merke til: «palliatør».
Sykepleiere undervises i ulike smerte- og symptomkartleggingsverktøyer og standardiserte
tiltaksplaner som for eksempel ESAS, MOBID 2, LCP – nå «Livets siste dager» (8). Bruk
av skjemaer er ingen garanti for at den lindrende omsorgen blir god, eller for at pasienter
og pårørende føler seg godt ivaretatt eller opplever god livskvalitet.

Min erfaring er at ingenting er mindre standardisert enn det å møte mennesker som skal
dø. 

Det handler mer om kunst og �nfølelse og et teamarbeid der vi sammen lytter til
pasientens fortelling. Da kan vi �nne nøkkelen til hvordan vi som tverrfaglig team best
mulig kan hjelpe. Det er forsket mye på medikamentell smerte- og symptomlindring.
Samtidig er begrepet «total pain» helt sentralt i palliativ omsorg og medisin (11). Vi må se
alle fasettene (fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt) ved den enkeltes smerte og
symptombilde i lys av personens levde liv og historie og den aktuelle situasjonen.

Når man fokuserer på det relasjonelle perspektivet, kommer spørsmålet om hvilken
personlig kompetanse sykepleieren må ha for å kunne gi omsorg til den døende og de
pårørende.

Skau skriver: «Mens de to andre aspektene ved profesjonaliteten handler om allmenne og
yrkesspesi�kke kunnskaper og ferdigheter, handler vår personlig kompetanse om den vi er
som person, både for oss selv og i samspillet med andre. Den handler dermed også om
hvem vi lar andre få være i møte med oss, og om hva vi har å gi på et mellommenneskelig
plan. Våre verdier og holdninger, vår bevissthetsgrad, vår personlige modenhet og vårt
menneskesyn inngår i vår personlige kompetanse, sammen med egenskaper som varme og
empati, engasjement og forståelse, følsomhet og indre styrke.» (5, s. 61)

Et sitat til fra takkebrevet:

«Takk for at dere så oss i øynene når dere snakket med oss, og tok dere tid. Takk for at
dere aldri var påtrengende, men alltid tilstede. Takk for at dere har gitt oss gode minner
på et sted vi gruet for å være. …. Fordi dere gikk med oss den vanskeligste tiden vi har hatt,
og gav av dere selv. På en helt unik måte hver og en av dere. En med humør og latter, en
med visdom, en med kvikke kommentarer, en med ro og rom for hverdag, en med ekstra
faglig tyngde, en med trygghet og stødighet, en med oppmuntring og humor ... men alle
med smil, integritet, vennlighet og en sjelden, varm omsorg.» (2)

Personlig kompetanse

««I møte med døden har ingen kontroll.»»



Alle sykepleierne på Lindrende enhet er godt voksne, erfarne sykepleiere med
videreutdanning i palliativ omsorg. Skau påpeker at det tar tid å utvikle personlig
kompetanse, og det er dessuten vanskelig å telle, måle eller veie kvaliteten på den
personlige kompetansen, som for eksempel menneskelig dybde, visdom, erfaring, intuisjon
eller integritet (5). 

Camilla Hardeland undersøkte norsk sykepleierutdanning og konkluderte med at det bør
utarbeides et felles utdanningsprogram i palliativ omsorg for bachelorstudenter (2). Dette
programmet skulle gjentas �ere ganger i løpet av bachelorutdanningen. Blant annet
studentens personlige kvaliteter, holdninger til døden og dødsangst skulle tematiseres.

Som sykepleiere vil de �este av oss møte døden enten det er i hjemmesykepleien, på
fødeavdelingen, på kirurgien, i mottaket, i psykiatrien, på medisinsk post eller på
sykehjem. Jeg synes det er særdeles viktig å forberede sykepleiestudentene godt på denne
delen av sykepleien. Sykepleieres egen dødsangst og behov for å skyve temaet til side kan
igjen medføre at vi som sykepleiere ikke klarer å møte behovene til den alvorlig syke eller
døende, og at vi stilltiende samtykker i å opprettholde nytteløs behandling eller lider av
handlingsvegring (4).

Tuva Sandsdalen har sammen med forskerkollegaer gjort en stor internasjonal
oppsummerende studie med et brukerperspektiv på palliativ omsorg. Studien viser at
støtte og hjelp til å få leve et mest mulig meningsfylt liv var det viktigste for pasienter i
palliativ fase (9). Pasientene trengte en palliativ omsorg som fungerte som et støttende
system rundt dem. Både personalets tilnærming, selve omsorgsmiljøet og organiseringen
av hjelpetilbudet var viktig for pasientenes opplevelse av mening og livskvalitet (9).

De siste ti til femten årene ser vi at alvorlig syke og døende i stadig større grad sendes som
«pakkepost» mellom de ulike helsetjenestenivåene og helsetilbudene her i landet (10).
Mange pasienter jeg har møtt, har vært urolige og uttrykker redsel – ikke for døden, men
for å bli skrevet ut fra både korttidsposter på sykehjem og sykehusavdelinger. Med det
laveste tallet på hjemmedød i Europa vet vi at mange som ønsker å dø hjemme, ikke har de
trygge rammene rundt seg som de trenger for å få det til.

Hvis vi tar det relasjonelle perspektivet på alvor og ser det som betydningsfullt, hvordan
bør vi da organisere helsetjenestene til alvorlig syke og døende? Hvordan kan vi etablere
praksiser som stemmer mer overens med ønskene og behovene til de døende og deres
nærmeste? Og hvordan kan vi utforme fremtidens utdanningsprogram for
sykepleiestudenter slik at deres personlige kompetanse og holdninger til døden tas hensyn
til, og evnen til modig nærvær oppøves? 

Palliasjon i utdanningen

Meningsfylt liv

Konsekvenser av ny NOU



I mai 2016 oppnevnte regjeringen et nytt o�entlig utvalg som skal utrede og legge føringer
for fremtidens palliative omsorg og behandling i Norge. Det blir spennende å se hvilke
perspektiver som blir vektlagt i den nye NOU-en, og hvilke anbefalinger som vil bli gitt
både for organiseringen av det palliative tjenestetilbudet og for innholdet i fremtidens
sykepleierutdanning.

1. WHO og EACPs de�nisjon av palliasjon: Tilgjengelig fra:
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/1.innledning-revidert-
2009/de�nisjon-av-palliasjon (Nedlastet 19.06.2016).  
2. Brev fra etterlatt mottatt av personale på Lindrende enhet, Peer Gynt Helsehus i 2015.
Brevskriveren har godkjent bruk av brevet og lest artikkelen. Navn og andre opplysninger
som kan identi�sere pasient eller brevskriver, er forandret.   
3. Hardeland C. From scared to prepared? Masteroppgave ved UiO, Det medisinske
fakultet, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Oslo. 2009.  
4. Aamold K. Den alvorlige kreftsyke pasient.  Masteroppgave ved UiO, Det medisinske
fakultet, Institutt for helse og samfunn, Seksjon for sykepleievitenskap, Oslo. 2013.  
5. Skau GM. Gode fagfolk vokser. Cappelen Akademisk Forlag, 1999.  
6. Hospice Lovisenberg. Unik kompetanse og modig nærvær. 20-års jubileumskonferanse,
2014. Tilgjengelig fra: www.lds.no/media/1427/årsrapport-hospice-lovisenberg-2014.pdf
(Nedlastet 19.06.2016).  
7. Wyller T. «Eier du ikke skam i livet?» Hospicespråket mellom blottelse og snerpethet. I:
OMSORG nr. 1/2003 (62–66), Fagbokforlaget, Bergen. 2003.  
8. Oslo universitetssykehus. Tilgjengelig fra: www.palliasjon.no (Nedlastet 19.06.2016).  
9. Sandsdalen T, Hov R, Høye S, Rystedt I, Wilde-Larsson B. Patient’s preferences in
palliative care: a systematic mixed studies review. Palliative Medicine 2015;29(5) (399-
419).   
10. Trier EL. Døden på �yttefot. Kronikk i Halden Arbeiderblad 25.09.2013.  
11. Clark D. History and culture in the rise of palliative care. I: Payne S, Seymour J,
Ingleton C. Palliative Care Nursing. Principles and Evidence for Practice, 2. utg. Open
University Press, 2008.

Referanser


