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Forhåndssamtaler 

Hjelper pasienter til å formulere mål og preferanser for 

fremtidig medisinsk behandling og omsorg, og diskutere 

disse med helsepersonell og pårørende. (Rietjens et al., 2017)



Hva er viktigst?

Behandlingspreferanser

eller
Ta på alvor pasientens behov



Hvorfor forhåndssamtale?

• Samfunnet forventer det av oss

– Lovverk

– «Pasientens helsetjeneste»

• Faglige retningslinjer anbefaler det

• Styrker pasientdeltakelse i 

beslutningsprosesser



Utfordring for helsetjenesten 

«Hvis tidspunktet for å avgjøre 

behandlingsavslutning sammenfaller med 

tidspunktet for når organismen nekter å ta imot 

mer behandling, er som regel tiden utløpt for 

god kommunikasjon.»  (Wisløff, 2005)



Hvem er samtalene for?

Thoresen et al (2016):

• Beboere og pårørende visste ikke hva samtalen 

skulle handle om. 

• Beboere var stille under samtalene

• Sykepleiere likeså, mens legene snakket for det 

meste.

• Sosiale, psykologiske, spirituelle, eksistensielle, 

emosjonelle aspekter manglet eller ble lite inkludert i 

samtalene.



Til diskusjon

• I hvilken grad bør pasienter med demens 

delta i forhåndssamtaler?



«End of Life Communication in Nursing Homes 

– Patient Preferences and Participation»

Cluster 
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Kasuistikk 

Pasient som har demens og er rullestolbruker har 

forhåndssamtale sammen med datter, lege, sykepleier 

og primærkontakt. Et par uker etterpå får pasienten 

infeksjon i sår, blir dårlig og sendt til sykehus. 

Pasienten får sårrevisjon, men blir økende forvirret og 

dårligere allmenntilstand. Komparentopplysninger 

innhentes, det vises til forhåndssamtalen som gir 

tydelige signal om at pasienten ønsker å slippe 

livsforlengende behandling. Palliativ behandling blir så 

fokus. Pasienten dør på sykehjemmet noen dager etter 

utskrivelse.



Veileder i forhåndssamtaler

http://www.med.uio.no/helsam/tjenest

er/kunnskap/etikk-

helsetjenesten/forskning/publikasjon

er/2017/veileder-

forhandssamtaler.html

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/2017/veileder-forhandssamtaler.html


Lik ‘Etikk i helsetjenesten’ på 



Takk for oppmerksomheten!

Alle illustrasjonsfoto ved Kristin Ellefsen
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