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Vedrørende: Bruk av Liverpool Care Pathway hos sykehjemspasienter med demens
Det vises til vår felles diskusjon på Soria Moria, 22.10.2014.
Nesten 50 % av den norske befolkningen dør på sykehjem. Dette krever tilstrekkelige ressurser og
kompetanse blant leger og pleiepersonale for å sikre gode dødsprosesser. Grunnen til vår bekymring
er fremfor alt knyttet til manglende eller mangelfull legeoppfølging, ofte i kombinasjon med
mangelfull kompetanse og ressurser blant pleiepersonalet. I lys av dette, kan innføring og bruk av
Liverpool Care Pathway (LCP) bli en «snarvei» til døden, før tiden har kommet.
I England konkluderer de med at LCP har blitt brukt som et alibi for mangelfull kompetanse om
palliative care, noe vi kan mer enn bekrefte for situasjonen i Norge. Når vi i mange kommuner har
etterspurt hvilken kompetanse de har for å sikre de alvorlig syke og døende gamle optimal
behandling, etikk og omsorg, har svaret ofte vært: «Vi har jo innført LCP, og det er det beste vi har»
En konkret aktuell situasjon. Sprek, aktiv, gammel dame på sykehjem med langtkommen demens.
Utvikler klare tegn til alvorlig pneumoni. Pårørende ber om vurdering og behandling. Legevaktslegen
kontaktes. Per telefon settes hun på tabletter med penicillin. Men hun tar ikke tabletter. Pårørende
ber om at hun får intravenøs antibiotikabehandling. Sykehjemmet sier at de ikke har kompetanse til
intravenøs behandling. Pårørende ber om at hun innlegges på sykehus til vurdering og behandling.
Sykehjemslegen ser til henne to dager senere på den ene dagen i uken det er legetilsyn på
sykehjemmet. Han har aldri sett henne før, selv om hun har vært på sykehjemmet i 6 måneder. Han
slår fast at det ikke er aktuelt å legge henne inn på sykehus. LCP etableres, uten at de pårørende får
informasjon om hva det innebærer. Hun dør en uke senere, og kommunikasjon og symptomlindring er
mer enn mangelfull.
Liverpool Care Pathway (LCP)
LCP er et float-skjema som skal sikre at de døende pasientene i deres siste levedager skal bli møtt
med god omsorg ved livets slutt, (palliative care, lindrende behandling) for fysiske, psykososiale og
eksistensielle problemer og behov. For mer info, se www.liverpool.care.pathway.helse-vest. LCP ble
utviklet for ca 25 år siden for alvorlig syke og døende kreftpasienter. Instrumentet har de siste ti år
fått bred oppslutning, fremfor alt i England, men også i Norge. Tiltenkt til kreftpasienter uten kognitiv
svikt, forutsetter LCP åpen, kompetent, forberedende kommunikasjon mellom behandlende lege,
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pleiepersonale, pasient og pårørende om utfordringene i livets siste fase, også en grundig og
kompetent vurdering av legen om denne pasienten virkelig er døende.
I England har det kommet rapporter om at LCP har vært startet uten at denne kompetente
legevurderingen har vært etablert, og at pasienter og pårørende ikke har vært informert om at
pasienten vurderes som døende, og/eller at LCP nå er oppstartet (Hughes et al. 2013, Seymour and
Horne, 2013) Etter store avisoppslag og faglige/etiske diskusjoner om disse utfordringer, er LCP nå
trukket tilbake i Storbritannia.
De siste årene har Helsedirektoratet støttet en satsing for implementering av LCP på Norske
sykehjem. Utviklingen i England har til nå ikke fått konsekvenser for satsingen på LCP i Norske
sykehjem. I det følgende ønsker vi å belyse hvorfor vi mener at denne satsningen er svært
problematisk og vi ber Rådet for legeetikk om en faglig diskusjon rundt dette temaet.
HVOR MANGE personer med demens dør HVOR i Norge?
I Norge dør 47 % av befolkningen på sykehjem. Det utgjør sirka 18 000 årlige dødsfall. Anslagsvis 80 %
av dem har en eller annen form av kognitiv svikt og ca. 60 % av dem har Alzheimers sykdom (AD).
Aktuelle data fra dødsårsaksregister viser at om lag 720 pasienter døde med/pga. AD i 2010, noe som
tyder på at demens er underrapportert som dødsårsak (Daltveit et al. 2012). På tross av at de fleste
dør pga. hjertesvikt eller lungebetennelse, er det lav bevissthet rundt at AD er en dødelig sykdom.
Det er sannsynlig at mange flere dør med en slik diagnose. I tillegg trenger pasienter med senil
demens/andre former av kognitiv svikt omsorg i livets slutt. Bedrede rutiner for diagnostisering og
kvalitetssikring av dødsattesten kan gi svar på hvordan AD for disse dødsfallene fordeler seg mellom
underliggende/medvirkende dødsårsaker. Nederlandske publikasjoner viser at 6 % av befolkningen
dør pga. AD og at 92 % av personer med demens dør på sykehjem. Vi mangler slike data for Norge.
Kommentar: For å kunne estimere omsorgs- og behandlingsbehov for pasienter med demens trenger
Norge register for sykehjemspasienter og personer med demens.
NÅR og HVORFOR bør vi starte med forberedende samtaler så tidlig som mulig?
Studier viser at pasienter ønsker at legen tar opp vanskelige tema så tidlig som mulig, men
aksepterer at legen ikke har tid og da ønsker pasienten ikke å spørre (Detering et al., 2010;Johnston,
1996;Johnston et al., 1995;Ramsaroop et al., 2007). Det vises også at pasienter med demens ofte
ikke er forberedt på sykdomsforløpet; de blir ikke spurt om preferanser, verdier og veivalg, noe som
fører til uheldige og tilfeldige avgjørelser og behandling i livets slutt (De et al., 2014;Vandervoort et
al., 2014a;Vandervoort et al., 2014b). For norske forhold er det uklart om sykehjemslegen/fastlegen
følger de nasjonale anbefalinger som gis i Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende
Behandling (IS 2091, rev 07/2013). Vi har all grunn til å tro at det ikke er etablert standard for
forberedende samtaler (Advance Care Planning, ACP) i livets slutt for pasienter med demens på
Norske sykehjem.
Slike samtaler bør gjennomføres så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Prinsipielt bør alle pasienter
med demens - uavhengig graden av demens - sammen med sine pårørende delta i slike samtaler
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(Allen et al., 2003) for å danne grunnlag for tillitt, trygghet og gode prosesser når livets slutt nærmer
seg. Den behandlende legen har ansvar for etiske avgjørelser og ACP. Pleiepersonalet kan ta opp
forberedende samtaler etter gitt opplæring men de er ikke autorisert til å ta etiske avgjørelser.
Kommentar: Gjennom Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende Behandling har vi i
Norge anbefalinger for forberedende samtaler (ACP) og avgjørelser i livets slutt – også for pasienter
med kognitiv svikt. Det er uklart hvorvidt dette er implementert og brukt på sykehjem.
Smertevurdering og –behandling i livets slutt hos pasienter med demens
Smertevurdering og smertebehandling hos pasienter med demens er utfordrende fordi pasienten
med moderat og alvorlig demens mangler hukommelse, språk, og forventning rundt smerte
opplevelsen (Corbett et al., 2012). Derfor trenger man en stedfortreder (proxy tester) med kjennskap
til pasienten og opplæring i smertevurdering. Det er krevende at pasientens typiske smerteatferd kan
ligne på demensatferd, og at personale kan feiltolke observasjonene. Dette betyr at en pasient som
virker urolig, apatisk, eller agitert blir behandlet med beroligende medikamenter istedenfor
smertemedisin (Husebo et al., 2011, 2013a, 2013b). Systematisk vurdering av smerte og
behandlingseffekt etter gitt medisin er en forutsetning for adekvat terapi. Hos personer med demens
som ikke er døende bør det brukes MOBID-2 smerteskala, som er metodeutviklet og testet (validitet,
reliabilitet, responsiveness) etter COSMOS anbefalinger (Husebo et al., 2010, 2014). Derimot
foreligger ingen prospektive studier som evaluerer smerte og smertebehandling hos døende
pasienter med demens.
Kommentar: Undervurdering og feil-behandling av smerte er et hyppig problem på sykehjem.
Systematisk opplæring i forbindelse med MOBID-2 smerteskala bør innføres i alle norske sykehjem.
Det er stort behov for nasjonale anbefalinger for smertebehandling hos pasienter med demens. Det
foreligger ingen prospektive studier for å evaluere smerte hos døende pasienter med demens.
Symptomvurdering og – behandling ved livets slutt hos pasienter med demens
De fleste døende pasienter kan oppleve plagsomme symptomer som dyspné, dødsralling, kvalme,
angst, og uro. Vurdering og behandling av disse symptomene er mye omtalt hos kreftpasienter. Men
erfaringer fra kreftpasienter kan ikke overføres uten videre til personer med demens (Kendall et al.,
2014). Innenfor demensomsorg er dette et forsømt område, fordi «point of no return» er vanskelig å
estimere og innhenting av samtykke til studiedeltagelse er komplisert. På nåværende tidspunkt har vi
ikke prospektive data (kun få retrospektive) om hvordan personer med demens dør (Vandervoort et
al., 2014b;Vandervoort et al., 2013). Det foreligger ikke intervensjonsstudier som undersøker
behandlingseffekter. Mangel av testete instrumenter (van Soest-Poortvliet et al., 2013) åpner for
«synsing og mening» i behandlingsteamet, mangelfull rapportering, feiltolking og feil behandling.
Kommentar: Dette er et forsømt område. Erfaringer fra kreftpasienter kan ikke overføres uten videre
til pasienter med demens. Det er stort behov for kliniske, prevalens- og intervensjonsstudier som gir
informasjon om hyppighet av symptomer, behandling og effekt av behandling. På nåværende
tidspunkt kan det ikke gis anbefalinger for symptomevaluering og – behandling.
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Mangel av kunnskap gir grobunn for uheldige anbefalinger
LCP ble utviklet i England for døende kreftpasienter som er i stand til å gi selvrapport til personale
med kompetanse i palliative care. Etter flere uheldige situasjoner med feil-bruk av instrumentet og
feil-behandling på sykehus ble LCP trukket tilbake i England (Neuberger et al., 2013, Hughes et al.,
2013, Seymour and Horne, 2013). Tallrike publikasjoner viser diskusjonen blant tilhengere og
motstandere.
LCP-sykehjem ble innført og brukes i norske sykehjem - også for pasienter med demens.
Instrumentet er ikke testet i klinisk kontrollerte studier på sykehjem, og det foreligger ikke
metodestudier som inkluderer pasienter med demens. Samtidig oppfordres innledningsvis i
brukerveiledningen at instrumentet skal brukes uavhengig av diagnosen. Vi er ikke kjent med andre
instrumenter som vurderer symptomer/sykdommer (f.eks. depresjon, livskvalitet, søvnproblemer,
smerte) hos kognitiv intakte i samme format også hos personer med demens.
Ut fra det vi vet er det ikke mulig for primærkontakten (ofte helsefagarbeider eller ufaglært) å sette
kryss på Ja/Nei for å bedømme om en person med demens har smerte, dyspne eller kvalme. Det er
svært alvorlig at LCP-sykehjem inneholder en rekke anbefalinger som oppfordrer til feilvurdering og behandling; for å nevne noe: Pasienter med demens reagerer ofte med agitasjon, angst, og uro på
ikke-behandlet smerte. Behandlingsanbefaling i LCP er bruk av beroligende medikamenter – ikke
smertestillende. Om lag 60 % av pasientene utvikler dyspne (åndenød) i livets slutt, noe som trengs
kompetent legevurdering og behandling. LCP anbefaler beroligende og muskelrelakserende
medikamenter – ikke morfin.
Kompetent legetjeneste er mangelvare og de fleste sykehjem har legetilsyn en gang i uken – ofte kun
en halv dag. Pleiepersonalet har overtatt legenes rolle i forhold til etiske avgjørelser ved livets slutt,
avslutting av behandling, tilbakeholdelse av livsforlengende behandling og oppstart av behandling
med medikamenter. Vi er kjent med tilbakemeldinger fra ulike deler av landet hvor pleiepersonalet
angir at pasienter «settes på LCP», fordi legen ikke er tilgjengelig. Legen kan bli informert på telefon
og ser til pasienten neste gang han er på jobb – kanskje flere dager etterpå. Noe som er faglig og
etisk uforsvarlig innenfor alle andre deler av helsevesenet, blir til rutiner som er «godt nok» på
sykehjem.
Kommentar: Mangel av kompetent legetjeneste på sykehjem og mangel av validerte instrumenter
for å evaluere symptomer og behandlingseffekten hos døende sykehjemspasienter har åpnet for
innføring av LCP på Norske sykehjem. LCP er ikke utviklet og testet med inklusjon av personer med
demens og impliserer en farlig skråsikkerhet og muligens maktmisbruk blant pleiepersonale. Rapport
fra Kunnskapssenteret nr 18–2014: Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og
behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende gir en systematisk oversikt innenfor dette området
(se vedlegg). Kunnskapsoppsummeringen nevner ikke LCP som et av behandlingsalternativene.
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Avsluttende vurdering som grunnlag for videre diskusjon i Rådet for legeetikk:
o Nesten 50 % av den norske befolkningen dør på sykehjem. Dette krever tilstrekkelige ressurser
og kompetanse blant leger og pleiepersonale for å sikre gode dødsprosesser. Mangelfull
legeoppfølging kan betraktes som årsak for innføring og bruk av Liverpool Care Pathway (LCP).
o LCP-sykehjem er ikke utviklet og testet for pasienter med demens og impliserer en farlig
skråsikkerhet blant pleiepersonale, noe som kan åpne for terapeutisk nihilisme. Instrumentet
inneholder en rekke anbefalinger som oppfordrer til alvorlig feilvurdering og – behandling.
o Rapport fra Kunnskapssenteret 18–2014 nevner ikke LCP som vurderings- og
behandlingsalternativ.
o Det er stort behov for implementering av forberedende samtaler (ACP) og etiske avgjørelser i
livets slutt hos pasienter med demens, inkludert ansvarsfordeling. Her foreligger evidens-base og
internasjonal publiserte forskningsresultater og oversiktsartikler (se vedlegg).
o Det er stort behov for nasjonale anbefaling for smertevurdering og - behandling hos pasienter
med demens, basert på forskningsbaserte anbefalinger og oversiktsartikler.
o Det foreligger ingen «PICO» baserte anbefalinger for vurdering og behandling av symptomer
(f.eks. kvalme, angst, dyspne eller dødsralling) hos døende pasienter med demens. Det trengs en
forskningssatsing på metodeutvikling av et instrument for å evaluere symptomer og
behandlingseffekt hos døende sykehjemspasienter
o Det er omfattende behov for klinisk forskning, nasjonal veileder og systematisk implementering
av forskningsresultater rundt omsorg i livets slutt på norske sykehjem.
o Universiteter, høyskoler og kommuner bør samarbeide i denne prosessen.
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