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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

Bakgrunn
• Vanskelig å finne riktig intensitet/nivå på medisinsk behandling av pasienter med svært begrenset levetid.
• Moderne medisin har gjort det mulig å opprettholde livet hos personer som ellers ville kommet til å dø.
• Pasientens preferanser knyttet til behandling og omsorg i livets sluttfase vil gjøre at pasientens autonomi kan
bli bedre ivaretatt og også lette beslutningsprosesser (knyttet til eventuell begrensning av medisinsk
behandling for pårørende og helsepersonell).

• Fokus: pasienter med høy alder, eventuelt i kombinasjon med alvorlig og uhelbredelig sykdom.
• «Helsepersonell på en hensynsfull måte skal sørge for at de pasienter som ønsker det, gis mulighet til å
tilkjennegi sine ønsker og verdier rundt livets avslutning.»
– Kjennskapen er dog ofte både mangelfull og vanskelig tilgjengelig når aktuelle situasjoner oppstår.

Formål med prosjektet
«Forhåndssamtaler for eldre pasienter med alvorlig sykdom på sykehuset»
• Kommunikasjon
– Å gi kronisk og alvorlig syke pasienter muligheten til å snakke om den siste fasen av livet og om
døden.

• Andre betegnelser: «avklarende, forberedende, eller forhåndssamtale» («Advance Care Planning»)
• Denne veilederen er først og fremst beregnet på eldre (geriatriske), alvorlig syke pasienter (som er
innlagt på sykehus) og er ment å være til hjelp for helsepersonell, pasienter og pårørende i
planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av slike samtaler.

Mandat
• Utvikle en fagprosedyre for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av
«Forhåndssamtaler» ved Oslo Universitetssykehus.
• Fagprosedyren utvikles innen nettverket for kunnskapsbaserte fagprosedyrer og
ønskes publisert på nettsiden (http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer)
–
–
–
–
–

Kunnskapskilde
Arbeidsmanual
Basis for utdanning
Verktøy for trening i eget fag
Informasjon til pasientene
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Mål
1. Utarbeide en veileder for «Forhåndssamtaler»
- Veilederen skal ha relevant bakgrunnsinfo for den som leder samtalen

2. Utarbeide informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende om
«forhåndssamtale»
3. Lage rutiner for
– Dokumentasjon i journalen (DIPS)
– At dokumentasjonen av «forhåndssamtaler» følger pasienten på tvers av ulike behandlingsnivåer

Bakgrunn for forhåndssamtaler
•

Hva er en forhåndssamtale?

•

Når er det aktuelt med en forhåndssamtale?

•

Dokumentasjon av forhåndssamtale

•

Manglende samtykkekompetanse og
pårørendes rolle

•

Pasientens ønsker og verdier står sentralt

Veileder for
forhåndssamtaler
• Vi ønsker en forhåndssamtale med deg. Er det i
orden?
• Hvordan ønsker du å få informasjon, involvere
familien, og hvordan ønsker du at fremtidige
beslutninger skal tas?
• Hvordan er tilstanden din nå og hvilke utsikter
tenker du at du har videre?
• Hva er viktig for deg?
• Hva skjer videre?

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?

Pilotprosjekt (n=12)
(9 pas. på sengepost – «planlagt/m brosjyre» : 3 pas. på poliklinikk – «spontant»)

Opplevelse av samtalen

• 11/12 takket ja
•

• 1/12 takket nei –
vedkommende syntes det var
«for mange samtaler» på
sykehuset og ønsket ikke
forhåndssamtale

11/11 ga uttrykk for at det var viktig å
snakke («forhåndssamtale»)
– ikke minst da fokuset på sykehuset hovedsakelig
ligger på «akutte» hendelser («her og nå») fremfor
eksistensielle eller generelle betraktninger som
«livskvalitet».

•

11/11 pasienter (inkl. pårørende til 3
pasienter med demens diagnose) beskrev
samtalen som en positiv opplevelse
– Ingen opplevde samtalene som
krenkende eller støtende.

Pilotprosjekt: N=11 (8 sengepost - 3 poliklinikk)
Dokumentasjon

Kommunikasjon
•

4/11 pasienter ga spontan uttrykk for overraskelse over at «dette» ble tatt
opp.

•

11/11 opplyste generelt om mangelfull informasjon (3 pas.-demens
diagnose)

•

11/11 ga uttrykk for at det var viktig, interessant og nyttig for dem å
snakke om disse emner.

•

3/11 kritiserte spesifikt manglende involvering eller opplevde å ikke bli
hørt/tatt på alvor.

•

11/11 fikk info og sa at de skjønte at samtalene bør gjentas
–
–

3/11 var usikker om det var behov for flere samtaler (3 pas-demens diagnose)
1/11 ga uttrykk for at vedkommende ikke så nødvendigheten med å snakke flere
ganger

•

11/11 var inneforstått (og støttet*) at
samtalenotatet (utkomme av samtalen) deles
med behandlere/omsorgspersonal

•

9/11 ønsket kopi av journalnotatet (2 pasienter
med demens diagnose ønsket at pårørende får
kopi)

*for å fremme dialog mellom ulike
behandlere/omsorgspersoner

Pilotprosjekt: N=11 (8 sengepost - 3 poliklinikk)
Medvirkning
• 10/11 ønsket at pårørende blir konsultert dersom
man ikke kan redegjøre for seg selv
• 1/11 sa at det ikke var nødvendig

Samtykkekompetanse og
pårørende – kognitiv svikt
• 8/11 oppfattet samtykkekompetent
– 7/11 pasienter hadde dokumentert
kognitiv svikt
– 3/11 pasienter hadde demens diagnose
• Pårørende deltok hos alle 3 etter ønske fra
pasient
• Pårørende støttet at samtalen ble tatt på tross
av kognitiv svikt

Pilotprosjekt: N=11 (8 sengepost - 3 poliklinikk)
Utsikter?
• 4/11 sa at de vurderer seg i livets
sluttfase

Er du kjent med begrensninger iht
behandlingsmuligheter?
• 8/11 sa at de var klar over begrensninger

• 2/11 jeg er bedre (enn ved
innleggelse)
• 3/11 hadde ikke tenkt over det
• 2/11 hadde behov for mer
opplysninger

• 3/11 sa at de ikke hadde tenkt over det

Pilotprosjekt: N=11 (8 sengepost - 3 poliklinikk)
Hva er viktig for deg?
•

Å være sosialt/å være interessert/å kunne oppfatte
(3/11)

•

Å være sammen med ektefelle, å ha felleskap med
andre pasienter som er like mye «plaget», å kjenne frisk
luft (2/11)

•

Å være fysisk aktiv/en viss grad av mobilitet (3/11)

•

Bli frisk igjen og at legene ikke gi meg opp (1/11)

•

Har ikke tenkt over det (3/11)

Refleksjoner
•

Et tiltak som ikke burde være omdiskutert, men fast forankret

•

Viktig i samtalen er å finne ut
– hva gir livet verdi?
– hvilke innstillinger har pasienten til livet og til behandling (helsevesenet)?

•
•

Samtale-veileder er bra og dekker mye av det som er viktig å ta opp
Ikke alle spørsmål må stilles

•

•

Tidsbruk ++ (ca 1 time + per pasient)
(sentral aspekt)
– samtale + dokumentasjon
Forhold pasient-samtalepartner (observasjoner på sengepost)

•

Hvem bør få tilbud om samtalen – («alle» geriatriske/skrøpelige pasienter?)

Refleksjoner
Nytte av samtalen?
Er vi «høflige og respektfulle» fremfor generering av matnyttig info?
– Prosjekt forhåndssamtaler (på sykehjem) har vist mer konkordans i beslutningene
– Tiltaket kan forebygge mye på mange måter (dårlig livskvalitet, feil forvaltning av ressurser)

– Intensivleger og akuttmedisinere må bruke mye tid på å finne riktig behandlingsnivå hos en del
pasienter….
– Kan det ha en beroligende –positiv (tillitsskapende)- effekt (også i fremtiden) for pasienten og
pårørende når pårørende er med?
– Pasientens medvirkning
• «Endelig én person som tar seg tid….»

Refleksjoner
• Kognitiv svikt
– Samtalen er kompleks og omfattende – krever altså kognitive ressurser
– Mange pasienter mister evnen til abstraksjon (ikke fanget opp ved orienterende testing) og
«mister» dermed kanskje samtykkekompetanse til en slik eksistensiell samtale

– Arbeidsgruppa mente at «intakt samtykkekompetanse» ikke burde være en premiss for deltakelse ved
en slik samtale

• HLR/respirator hhv gjenopplivnings-diskusjonen må være (forbli) et underpunkt
– Arbeidsgruppa konkluderte med at fokus skal ikke bli på HLR med mindre pasienten selv bringer opp
temaet

• Blir det problematisk hvis man bruker forskjellige samtaleverktøy ?
spesialisthelsetjenesten – kommunehelsetjenesten – sykehjemsetaten…??

Modeller?
• Tverrfaglige/pleiepersonalet identifiserer pasienter som bør tilbys samtaler
• Bør samtalen gjennomføres to-delt?
1. Samtale med pleiepersonalet
2. Samtale med lege

• Samtaler kunne tilbys til alle pasienter ved utreise (oppfølgingstime på
poliklinikk med pårørende, eller oppfordring til primærlege)
– «Vi har lyst å unngå over- og underbehandling i helsevesenet og ønsker derfor din stemme og ta med
dine ønsker i betraktning»

Delmål/effektmål av et potensiell forskningsprosjekt
• Ønskelig å evaluere effekter av tiltaket i et eller flere forskningsprosjekt.

• Aktuelle effektmål kan være:
– Tilgjengelighet og kvalitet på dokumentasjon av opplysninger om pasientens preferanser og verdier knyttet
til behandlingsvalg i livets sluttfase
– Ivaretagelse av pasientens preferanser og verdier i beslutningsprosessen
– Hvordan tiltaket («Forhåndssamtaler») oppleves av pasienter, pårørende og helsepersonell
– Effekter av «Forhåndssamtaler» for pasientrelaterte utfall målt ved for eksempel:
•
•
•
•
•
•

antall HLRantall reinnleggelser i sykehus
antall innleggelser i intensivavdeling
antall som dør hjemme
bruk av palliative tjenester
overlevelsesdata eller livskvalitet, sammenlignet med pasienter som ikke har hatt «Forhåndssamtaler».

– Effekter på helsepersonellrelaterte utfallsmål som for eksempel kommunikasjonsferdigheter, selvopplevd
beslutningskompetanse, kjennskap til tiltaket, tilfredshet med tiltaket etc.

Takk for oppmerksomheten!
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