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Erfaringer fra Rogaland  

• Helse Fonna: Haugesund og Suldal kommune 

 

• Helse Stavanger: 12 kommuner ( av 17) 

– Medikamenter 

– Legens rolle 

– Har vi felles forståelse ? 

– Tverrfaglighet 

– Samtaler om behandlingsintensitet  forutsetter kompetanse i 

palliasjon og etisk refleksjon. 

– Hvem kan vi kontakte når en ikke kommer i mål? 

– Er pårørende godt informert og ivaretatt 

– Refleksjon etter dødsfall 

 

 
 

 



Erfaringer fra Boganes 

• Hvordan har utviklingen vært den siste tiden? 

• Hva har endret seg? 

 

• Hva håper du på? 

• Hva er du bekymret for? 

 

• Hva er viktig for deg (nå)? 

• Det som skjer nå: hva gjør det med deg? 

 

 

 

 

 



• Identifisere, kartlegge, tiltak 
• Vurder behandlingsintensiteten 
• Gjenkjenne mulige vendepunkter 
• Hva skal vi gjøre hvis? 

Fokus på livskvalitet 
Hva er viktig for deg (nå)? 

Er pasienten døende? 

Er det behov for å avtale evt. medikamenter ved livets slutt?  

tid 

funksjon 

Er det behov for å starte med LCP 

Er det behov for å seponere ikke 
hensiktsmessig medikasjon? 

 



Hvilke elementer tas i bruk først ? 
(ofte før oppstart LCP skjema) 

 

• Vurdere alle mulige reversible årsaker 

• Seponere ikke essensiell medikasjon 

• Tidlig oppstart med subkutanpumpe ved 
svelgvansker eller ved kvalme/oppkast 

• Avtaler eventuell medikasjon for døende 

• God informasjon/dialog med pasient og 
pårørende om sykdomsforløpet og forventet 
utvikling 

• Kartlegging og ivaretagelse av  spesielle 
behov 



Er pasienten døende? 

Hva taler for? 

Hva taler imot? 

Har det noen konsekvenser? 

Hvordan skal jeg formidle dette? 

 

 

 

 



Er pasienten døende?   
Vurder et kompleks  av faktorer/kjennetegn 

• Sykdomsrelaterte faktorer 
– Mulige reversible tilstander 

• Pasienten 
– Funksjonsstatus, hva sier pas ?, symptomer,.. 

• Personalet 
– Teamarbeid, kompetanse, ressurser 

– Hva sier personalet ? 

• Relasjon til pårørende 
– Familierelasjoner 

• Utviklingen over tid 
– Hva er annerledes nå enn før 



Hvis pasienten er døende,  
når starte med LCP ? 

 

Timer eller dager 

Pasient ? 

Pårørende ? 

Personalet? 

De siste dagene 

- Medikamenter ? 

Utviklingen? 

LCP 
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  ? 

  ? 





Kommunikasjon 
Mål  7 Hvordan pårørende skal informeres ved forandring i  

pasientens tilstand  
                          
Mål 8 Pårørende er gitt informasjon om sykehjemmet 
 
 
Mål 9 Pasientens (fast)lege er klar over pasientens 

tilstand 
    Hjemmesykepleien er informert 
 
Mål 10 Plan for videre behandling og pleie er forklart for og  
                           drøftet med:   
   10.1 Pasienten 
   10.2 De pårørende 
 
Mål 11 De pårørende gir uttrykk for at de forstår hva som 
   er planen videre 
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LCP 

• Forutsetter en god beslutningsprosess.  

• Må kun tas i bruk når alle er enige. 

• Regelmessige samtaler og vurderinger basert på 
utviklingen over tid, og spesielt de siste dagene 

• Mangfold i meninger og holdninger og erfaringer  

• LCP er å lage en ny tverrfaglig ”pleieplan”  med en 
annen mal og andre mål og 
problemområder/fokusområder 

• Situasjonsetikk 

• Nye medlemmer i teamet: da starter deler av 
prosessen på nytt.  

• Teamet er ikke bedre enn det svakeste ledd 

 



Takk for oppmerksomheten 


