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• Frailty omfatter forhold som redusert selvstendighet i aktiviteter i dagliglivet, kognitive vansker, 
underernæring, depressive symptomer og polyfarmasi

– Økt risiko for komplikasjoner til sykdom og for bivirkninger av medisinsk behandling

– Økt risiko for død Clegg et al Lancet 2013
Wyller Tidsskriftet 2014

Frailty er et hovedkjennetegn ved en geriatrisk pasient



➢Kroniske sirkulasjonssykdommer (iskemisk
hjertesykdom, cerebrovaskulær)

➢Degenerative nervesykdommer

➢Nyresykdom

➢Respirasjonssykdom

➢Kreft

Dødsårsaker

Velkjente problemstillinger hos geriatriske pasienter 



Multimorbiditet

Fluktuerende og variable sykdomsbilder

Kognitiv svikt 

Flere sykehusinnleggelser i livets sluttfase

Overbehandling

Underbehandling

Pårørende



Lankan et al. Am J Respir Crit Care Med 2008

Sykdomsforløp Behandlingsstrategier 



Siden livskvalitet er subjektiv og derfor kun kan kartlegges ved å kommunisere med 
pasienten, blir gode ferdigheter i kommunikasjon spesielt viktig i møte med pasienter i 
palliativ fase…..

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 2015

• Det hjelper lite hvilken kvalitet vi legger i den rent medisinske håndtering hvis ”innpakningen” 
oppfattes feil. 

• Vår evne til å overlevere budskapet og inngå i dialog legger grunnlaget for samarbeidet 
mellom behandler og pasient/pårørende i det videre forløpet.

Håndbok i lindrende behandling UNN 2012



«Det å sikre god dialog og forståelse er et 
naturlig startpunkt i alle menneskelige 

relasjoner 
og i alt profesjonsarbeid med mennesker»

Eide & Eide 2007



Bernacki RE og Block S JAMA 2014

………



• >70% av pasienter ønsker palliasjon/fokus på lindring i livets 
sluttfase og aksepterer forkortet levetid

• Helsetjenester er -stort sett- lagt opp til livsforlengende 
behandling, med mindre en pasient (aktiv) velger bort denne 
opsjonen 

Barnato AE et al. Med Care. 2007
Bernacki RE og Block S JAMA 2014



Whilst participants agreed that high numbers of 
predominantly older inpatients in acute hospital 
settings have palliative care needs, understandings 
regarding whose responsibility it was to address those 
palliative care needs differed. 

Participants reported that amongst some health 
professionals, palliative care was seen as a service to 
be delivered by specialists and was not seen to be in 
the remit
of those providing acute care in hospitals

Consultant Geriatrician: ‘I think some 
doctors find it difficult to let go, some 
doctors find it uncomfortable to 
admit that the patient is going to die, 
they feel that they should carry on, 
doing all they can for them in
terms of investigations and 
treatment’ [interview 3]



Hva er palliasjon?
-Definisjon-

• Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. 

• Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme  symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot 
psykiske, sosiale og  åndelige/eksistensielle problemer.

• Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for 
pasienten og de pårørende. 

• Palliativ behandling og omsorg  verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en 
del av livet. 

European Association for Palliative Care (EAPC ) / Verdens helseorganisasjon (WHO) 



Noen begrepsforklaringer…



AD – Advance directives
• Et nedfelt forhåndsønske/-erklæring/-direktiv som gir pasienter en mulighet til å 

avstå fra livsforlengende behandling dersom de ikke selv er i stand til å 
tilkjennegi sin vilje. 

• Det kan også være å oppnevne en stedfortredende (surrogat, proxy) 
beslutningstager for situasjoner der man ikke selv er beslutningskompetent. 

• På norsk betegnes det ofte som «Livstestamente». 

• Andre engelseke betegnelser er “Living Will”, “Durable power of attorney for healthcare”, healthcare proxy, surrogate
decisionmaker». 

• Disse forskjellige betegnelsene er ikke helt identiske. 

Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende 
Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18–2014 



ACP – Advance care planning
• En kontinuerlig prosess hvor nåværende og fremtidige ønsker og preferanser («verdier 

og livssyn») for videre medisinsk behandling og pleie blir diskutert mellom personen og 
helsepersonell (spesielt med tanke på en situasjon hvor man ikke lenger selv kan 
uttrykke sine ønsker eller preferanser). 

• ACP kan inneholde forhåndsdirektiv (AD) knyttet til beslutninger om begrensning av 
medisinsk behandling (som gjenoppliving ved hjertestans, bruk av respirator, antibiotika 
eller kunstig væske og ernæring) eller at pasienten gir fullmakt til en annen person som 
kan ta behandlingsbeslutninger dersom man ikke selv kan (proxy, surrogat 
beslutningstager). 

• ACP kan også omfatte preferanser for hvor man ønsker å motta pleie i sluttfasen eller 
ønsker å dø.

Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende 
Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18–2014 



Utfordringer og barrierer !?
❖ Klinikeres motvilje og/eller manglende 

evne til å definere palliativ status

❖ Usikkerhet rundt prognose i denne 
gruppen 

❖ Manglende 
kommunikasjonsferdigheter

❖ Tidspress

❖ Bekymringer om å ta håpet

❖ Manglende kontinuitet

❖ Helsepersonell forventer at 
pasienten tar temaet opp mens 
pasienten forventer at legen gjør 
det

❖ Pasienter spør ikke

❖ Pasienter tørr ikke å spørre

❖ Pasienter vet for lite for å kunne 
stille spørsmål

❖ Pasienter er ikke klar for å 
spørre…

Janssen & McCormick. Clin Chest Med 2014
Moens et al. Journal of Pain and Symptom Management 2014

Sin et al. Eur Respir J. 2006
Traue et al. J Roy Soc Med 2005



Hva er så utfordrende med den «viktige samtalen»?

➢ Når?

➢ Hvordan?

➢ Med hvem»?

➢ Å føre en vanskelig –ubehaglig- samtale som berører helse, eksistens, etikk, juss

➢ Samtaleemne: livets slutt og døden

➢ Emosjoner

➢ «Kultur og verdier» - språk- og kulturforskjeller, hvordan defineres livskvalitet

➢ Hvilken pasientgruppe (gjelder det «kun» eldre pasienter)? 

➢ Endringer i samfunnet

➢ Forventinger, usikkerheter, uenigheter

➢ Implementering 

➢ Osv., osv.



Medvirkning, medbestemmelse, autonomi…..



• Hvis du ikke kan, eller ikke ønsker, å 
delta i beslutninger om hvilken 

behandling du skal få:

1. Hva må vi overveie?
2. Hvem kan vi rådføre oss 

med?

Mahon MM. J Pain Symptom Manage 2011

http://www.goldstandardsframework.org.uk/

http://www.goldstandardsframework.org.uk/


Friis P og Førde R, Tidsskriftet 2015



• Alvorlig syke og døende pasienter gjennomgår ulike faser og har ulike behov for 
informasjon og ulike ønsker for medvirkning

• Mange pasienter ønsker at legen tar vanskelige valg for dem og ønsker ikke å bli 
trukket inn i beslutningsprosessen. De vil kunne oppleve det krenkende å bli påtvunget 
spørsmål om de ønsker livsforlengende behandling, men kan likevel ønske å motta 
mest mulig informasjon. 

• Det er viktig å klargjøre hva den aktuelle pasienten ønsker av involvering og 
informasjon. 

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling 2013, Helsedirektoratet



Prosjektet – sammendrag (2015-2017)
«Forhåndssamtaler for eldre pasienter med alvorlig sykdom – føre var samtaler»

• En viktig del av kommunikasjonen med kronisk og alvorlig syke pasienter er å gi dem mulighet til 
å snakke om den siste fasen av livet og om døden.

• Helsepersonell må på en hensynsfull måte sørge for at de pasienter som ønsker det, gis mulighet 
til å tilkjennegi sine ønsker og verdier rundt livets avslutning, her kalt «Føre-var-samtaler». 

• Andre betegnelser på slike samtaler kan være «avklarende, forberedende, eller 
forhåndssamtale». På engelsk er brukes mest betegnelsen «Advance Care Planning». 

• Denne fagprosedyren er først og fremst beregnet på eldre (geriatriske), alvorlig syke pasienter og 
er ment å være til hjelp for helsepersonell, pasienter og pårørende i planlegging, gjennomføring 
og dokumentasjon av slike samtaler. 

• Det å ha hatt en slik samtale kan senere være til hjelp i beslutningsprosesser knyttet til det å 
finne riktig behandlingsintensitet og behandlingsnivå. 



Fremgangsmåte?

1. Identifiser pasienter (-tverrfaglig-)

2. Introduser tanken for pasienten og dele ut brosjyrer 
(pleiepersonalet)

3. Gjennomfør samtale (lege)

4. Dokumentasjon og videreformidling





Bernacki RE, Block S JAMA 2014



Pasient- og pårørendebrosjyre 



•Spørsmålene vil tilpasses pasienten

•Noen av spørsmålene kan være 
vanskelig å svare på og krever tid til å

•tenke seg om. 

•Underveis i samtalen vil vi være var og 
sensitiv for dine tilbakemeldinger og 
reaksjoner. 

•Informasjon skal gis på en enkel og 
forståelig måte slik at du forstår hva du 
svarer på. 

•Pasienter (og pårørende) er forskjellige, 
har ulik livshistorie, diagnoser,

•sykdomsutvikling- og erfaringer. 

•Derfor vil samtalene også bli forskjellige

Pasient og pårørende brosjyre
Forhåndssamtaler

Geriatrisk avdeling, seksjon for 
akuttgeriatri
Medisinsk klinikk

Besøksadresse: 

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, 

bygg 3, inngang 3A (vis à vis Kiwi) 

Postadr: Postboks 4956 Nydalen, 

0424 Oslo

Telefon:  02770

Målgruppe: 

Faglig ansvarlig:

Trykk:

Foto:

Dato:

Revidert:



•En planlagt forhåndssamtale innebærer at 
du som pasient og/eller

•pårørende inviteres til å snakke om din 
nære fremtid, fremtidig

•helsehjelp og livets sluttfase. 

•En slik forhåndssamtale kan gi verdifull 
informasjon til ansatte, men

•samtalen er først og fremst en anledning 
for deg og dine pårørende til å fortelle hva 
du/de er opptatt av nå og fremover 
(spesielt dersom du blir for syk til å delta i 
beslutningen selv).

•Ved hjelp av noen overordnete emner med 
konkrete spørsmål til deg og/eller dine 
pårørende blir du invitert til å fortelle hva 
som er viktig for deg. 

•Vi er altså opptatt av å bli bedre kjent med 
deg og få vite mer om hva som er viktig for 
deg slik at vi, så langt

•det er mulig, kan ta hensyn til dine ønsker 
og verdier. 

•Det respekteres selvsagt at du kan endre 
mening og samtaler med deg, evt. dine 
pårørende, om mål med behandlingen og 
dine ønsker bør gjentas med jevne 
mellomrom eller ved forverring.

•Struktur for samtalen:

• Hvordan ønsker du å få informasjon, 
involvere familien og hvordan ønsker du at 
framtidige beslutninger skal tas?

• Hvordan er tilstanden din nå og hvilke 
utsikter har du videre?

• Hva er viktig for deg?

• Hva skjer videre?

•Under samtalen brukes hjelpe-spørsmål som kan 
gi deg som pasienten mulighet å utdype.

•For mange kan dette være uvanlige spørsmål å 
snakke om.

•

•Det kan derfor være fint å tenke over disse på 
forhånd, og gjerne snakke med dine pårørende.

•Tenk over om det er andre ting du ønsker å 
snakke om, og noter gjerne

•ned stikkord.

•Hvis du av en eller annen grunn ikke er i stand til 
å delta, kan det gjennomføres

•samtalen med din nærmeste pårørende som din 
stedfortreder. 

•Det betyr at pårørende skal formidle det som er 
viktig for deg.

•Det er den behandlingansvarlige legens ansvar å vurdere hva som er faglig 
og omsorgsfull diagnostikk og behandling i samråd med deg som pasienten, 
dine pårørende og resten av teamet rundt deg.

•Der du er for syk til å delta i beslutningsprosessen på egenhånd og det ikke 
er mulig å hjelpe deg slik at du kan delta, skal ansvarlig helsepersonell 
undersøke hva dine tidligere ønsker og verdier var. 

•Det skal legges stor vekt på pålitelig og relevant informasjon fra pårørende, 
et gyldig livstestament, eller helsepersonell som kjenner deg. 

•Hva er viktig for deg nå på veien videre?
•Har du tanker  om fremtiden og om livets sluttfase?

Forhåndssamtaler
En kontinuerlig prosess som skal bidra til god kommunikasjon og samarbeid om behandling

Vi ønsker å gi et tilbudt om dialog om hvordan du opplever din sykdom, og 
tanker du måtte ha om fremtiden og om livets sluttfase. 

Å delta i en forhåndssamtale er frivillig, og du kan takke nei.

























Videre plan 

• Pilotprosjekt - Utprøving hos 10 (20) pasienter

• Evaluering

• Registrere som kunnskapsbasert prosedyre

• Forskningsprosjekt?

Arbeidsgruppe: 
Pål Friis, Ola Schmidt Markali, Marte Mellingsæter, Unni Veirød, 

Oona Dunlop, Reidar Pedersen, Åse Skår, Marc Ahmed



BMJ 2010



Takk for oppmerksomheten!


