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• Hvorfor faglig råd 

• Mål og målgruppe 

• Prosess

• «Oversikt» over rådene 

Presentasjon  



• Variasjon i praksis: Klagesaker og medieoppslag knyttet 
til utfordringer i livets sluttfase

• Fagrapport om lindrende behandling, Helsedirektoratet, 
2015: Behov for en retningslinje i lindrende behandling i 
livets sluttfase uavhengig i diagnose

• Senter for omsorgsforskning: «Det er behov for faglige 
råd fra sentrale myndigheter for å løfte fram hva som er 
god standard for omsorg mot livets slutt i samsvar med 
evidensbasert kunnskap»

• NOU-palliasjon 2017:16: Etterlyser diagnoseuavhengig 
retningslinje som omfatter tidlig palliasjon og palliasjon i 
livets sluttfase

Hvorfor 



• Bidra til å redusere forskjeller og 
hjelpe helsearbeidere å: 

– gjenkjenne når pasienten nærmer seg 
livets slutt 

– ivareta kommunikasjon

– vurderinger innen væske og ernæring 

– yte omsorg som er forsvarlig og 
kunnskapsbasert  

Mål 



• Siste uker, dager og timer

• Uavhengig av diagnose

• Pasienter over 18 år

• Involvering av og støtte til pårørende

• Kommunale helse- og omsorgstjenesten 
og i spesialisthelsetjenesten

Råd for livets sluttfase  - når, hvem og hvor 



• Faglige råd

• Bygge på kunnskapsoppsummeringer og guidelines 

• «Care of dying adults in the last days of life» - NICE 

• Bredt sammensatt arbeidsgruppe 

• 26 råd 

– tilpasset norske forhold 

– tilpasset andre «normerende produkter» 

• Retningslinjer, råd, Håndbøker mm

Framgangsmåte og metode 



• Mange plager er diagnoseuavhengig
– dødsprosessens varighet kan variere

– nødvendig med kunnskap om naturlig 
sykdomsforløp

• Ikke utsett pasient for plagsom eller 
nytteløs behandling 
– lindre plager, øke velvære og unngå ytterlige 

plager 

Pasienter i livets sluttfase



• Kommunikasjon og samvalg

• Erkjennelse av at livet går mot slutten 
og at døden nærmer seg 

• Mat og drikke når døden er nært 
forestående 

• Symptomlindrende behandling i livet 
sluttfase
– https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-

faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-sluttfase

Områder det gis råd  

https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-sluttfase


• Ivareta pasient og pårørendes behov for 
samtale og informasjon i livets sluttfase 

– Begrunnelse og kunnskapsgrunnlag for vurderinger 

– Praktisk informasjon om hvordan «utføre/gjøre» 

– Lenker til diverse nyttige verktøy mm

– Referanser 

– https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-
faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-sluttfase

Kommunikasjon og samvalg
– eksempel på et råd 

https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-sluttfase


• Omfatter 

– ulike diagnoser

– steder/nivåer i helsetjenesten 

• «Siste tiden» - avgrenset 

– forhåndssamtaler 

• Svak dokumentasjon noen områder   

«Utfordringer»
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