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Terminalfase som prosess  
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Hva betyr:  
pasienten er terminal? 

 
Det blir ofte sagt: 

– ”Han har ikke lenge igjen å leve” 

– ”Videre tumorrettet behandling er uaktuell fordi pasienten er 
(pre)terminal”   

 

Terminalfasen har 2 deler:  

1.  Pasienten er døende.  

     Dette forutsetter at alle mulige reversible 
årsaker til pasientens tilstand er vurdert. 

2.  Terminalfasen som prosess: fra å opprettholde viktige 
livsfunksjoner til fokus på en verdig avslutning 

 
 

 

 



Terminalfasen som prosess 

• Ofte er det en periode hvor en har behov for fokus på forskjellige 
utviklinger samtidig  
 

• sentralt i denne delen av terminalfasen er at en gradvis endrer fokus fra å 
opprettholde viktige livsfunksjoner/aktiviteter ( for eksempel mat, drikke, 
trening) og ha håp om å leve en stund til,  til å innse at livet begynner å 
ebbe ut og at en begynner å legge til rette for at livet kan avsluttes på en 
verdig måte i tråd med pasientens ønsker, og på en måte som gjør at 
pårørende kan mestre denne fasen best mulig.  
 
 

• Terminalfase er den perioden med irreversibel funksjonstap som oppstår 
før døden. 

• ”terminal phase” : dager, uker 
• I litteraturen kan ”terminal care” eller ”end of life care”  beskrive en mye 

lengre periode  



Et felles språk 
• Hvor i sykdomsforløpet er pasienten? 

• Hva har endret seg den siste tiden? 

• Hva er hensiktsmessige tiltak nå og i tiden 
framover 

• Hva kan vi gjøre noe med ? 

– En positiv formulering 

– Utsagnet forplikter. Er vi i stand til å gjøre noe 
med det som kan gjøres noe med? 

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

– Hvem bestemmer om vi er kommet imål? 

 

 



Gjenkjenne vendepunkter 

• Gjenkjenne viktige hendelser/mulige ”turning 
points”/vendepunkter 

• Redefiner behandlingsmål sammen med pas og 
pårørende og personalet: 

 – hva er realistisk å forvente?  

 - hva gjør vi hvis? 

 

 

 



AMBER stands for: 
•Assessment 
•Management 
•Best practice 
•Engagement 
•Recovery uncertain 

•patients being treated with greater dignity and respect 
•greater clarity around patients' preferences and plans about how these can be met 
•improved decision making 
•a positive impact on multi-professional team communication and working 
•increased nurses’ confidence about when to approach medical colleagues to discuss treatment plans 
  lower emergency readmission rates 



Ambercarebundle 

http://www.ambercarebundle.org/about/how-teams-use-amber.aspx 
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Når kan det være behov for 

samtale med legen? 

Hvem bestemmer om det er behov for en samtale? 

Hvor mye haster det å ha en samtale? 
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Hvordan har utviklingen vært 

den siste tiden? 



Å se i samme retning 

 

Synsfeltet endrer seg 

 

 Behov for endring av fokus 

Bjørn Fransgjerde  

 

http://www.panoramio.com/photo/25292224
http://www.panoramio.com/photo/25292226


Avklare behandlingsintensitet 

Er det behov for en samtale med pårørende? 

Du sier at du 

merker at du blir 

svakere, og at du 

orker mindre.  

Har du snakket 

med familien din 

om det? 

Hva sier de? 



Velvære- lidelse 

Scott Murray, http://ebookbrowse.com/murray-scott-patterns-of-
social-presentation-pdf-d424824492  
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Velvære -lidelse 

Scott Murray, http://ebookbrowse.com/murray-scott-patterns-of-

social-presentation-pdf-d424824492  
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Jeg forstår ikke hva det er 

som skjer med meg 

Er det noe spesielt du tenker på? 

Hva har endret seg den siste 

tiden? 

 Hva gjør det med deg? 

 



Å ha fokus på det vi kan gjøre noe 

med 

Du sier at du 

har lyst å 

komme hjem.  

Hva skal til for at du klarer det? 

 



Jeg er så trett, tror du det går over? 

Lurer du på hva som kommer til å skje med deg  framover  

Hva sier familien din?  

I går og i dag orket jeg ikke å gå 

en liten tur, har bare vært på 

rommet og ligget for det meste. 

Jeg er så trett.  

Tror du det går over? 

Det er jeg 

usikker på.  

Vi skal se om 

det er noe vi 

kan gjøre noe 

med. 

Men vi kan 

nok ikke 

gjøre noe 

med selve 

sykdommen. 



Å bevare håpet 

3 typer sykdomsfortellinger  

  ( Arthur W. Frank ):  

• Restitusjonsfortellinger 

– Jeg var frisk, jeg er syk , jeg blir frisk  

• Kaosfortellinger 

• Søk”-Fortellinger : tema på leting etter ny 

mening 

 

– Sitert av Oddgeir Synnes, 2012 

 



Når livet går mot slutten 

Er det noe du lurer på? 

Igår hadde jeg en god 

dag. Hadde besøk fra 

barnebarna og jeg 

satt litt ute i solen.  

Kommer jeg til å dø snart? 

 
Er det sånn du føler 

på kroppen? 

Hva gjør det med 

deg? 

Vil du at jeg skal si litt om hva som ofte skjer den siste tiden? 

 



Håp 

Har du det bra? 

Kan jeg få snakke litt med deg? 

Hun har ikke spist noe og nesten ikke drukket noe. 

Skal hun ikke få noe mat eller drikke? 

Hvor lenge tror du at hun har igjen å leve?  



Hva gjøres etter at samtalen er ferdig? 

 

Avtal at personalet spør etterpå hvordan 

pas /pårørende har det? 



Erfaringer med terminalfasen 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? 

 



Er pasienten døende? 

Hva taler for? 

Hva taler imot? 

Har det noen konsekvenser? 

Hvordan skal jeg formidle dette? 

 

 

 

 



” Hvordan mennesker dør,  

forblir som viktige minner 

 hos dem som lever videre. 
Både av hensyn til dem og til pasienten, 

 er det vår oppgave å kjenne til hva  

som forårsaker smerte og plager, 

 og hvordan vi kan behandle disse plagene effektivt.  

Det som skjer de siste timene før et menneske dør, 

 kan lege mange tidligere sår, 

 eller forbli som uutholdelige erindringer 

 som forhindrer veien gjennom sorg.” 

 

Cicely Saunders 



kreft 

Kronisk organsvikt 

Alderdom, demens 

Hvor i sykdomsforløpet er pasienten? 



Diagnose: døende 

Pas er døende 

død 

sorgarbeid 

bedring 

Diagnose ”pasienten er døende”: en viktig klinisk ferdighet 



     Utviklingen i  

     terminalfasen 

 

• Pas sykdomsutvikling er rask og uten tegn på 

effekt av behandling: 

• pas føler seg mer og mer svak, og trøtt, og slapp 

• mister interesse i mat og drikke 

• ofte bare interessert i kontakt med de aller 

nærmeste. 

 



Hva vet pasienten om sin 

situasjon ? 

• Frykt for forvirring, smerter, bli kvalt,  

• tungt å ta avskjed. 

•  Savnet om å ikke dele framtiden. 

• Bekymret om familien kommer til å 
klare seg bra.  

• Ønsker ikke å være til byrde 

• ønsker ikke å være alene 



Når døden nærmer seg, ser en ofte en 

del typiske endringer 

• Økt søvnbehov 

• Tiltagende fysisk svekkelse, økende behov for 
sengeleie 

• Avtagende interesse for omgivelsene. Mindre 
respons til de nærmeste 

• Svekket orienteringsevne, ofte periodevis forvirring 

• Tiltagende redusert interesse for å ta til seg mat og 
drikke 

• Problemer med å ta tabletter 

 
         First CJ, Doyle D. The terminal phase. I: Doyle D, Hanks G, Cherny NI et   al, 

red. Oxford textbook of  palliative medicine. 3. utg. Oxford: Oxford University 
Press, 2003: 1117–34. 



St. Benedict,  døde  stående i 547 



”De siste 48 timer” 

Ikke alle pasienter i terminal fase har alle funn : 

• noen er oppegående til siste dag 

• noen er våkne til de siste timene 

• noen spiser og drikker til siste dag 

• noen dør allikevel ”plutselig”.  

• hos noen varer terminalfasen mye lengre enn 48 

timer.  

 



Når terminal fasen varer lenger enn 

antatt 

• Er avgjørelsen som er tatt om at pas er 
døende riktig ? 

• Hva må vurderes når terminal fasen 
drøyer : 4 dager - 2 uker 

• Hva hvis pasient ikke er plaget ? 

• Hva er intensjonen med evt. tiltak 

• informasjon til pårørende og personalet 



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 



Når starte med LCP ? 

 når er pasienten døende? 

Timer eller dager 

Pasient ? 

Pårørende ? 

Personalet? 

De siste dagene 

- Medikamenter ? 

 

Utviklingen? 

  ? 

  ? 



3 typer sykdomsfortellinger 

 Arthur W. Frank  

• Restitusjonsfortellinger 

• Kaosfortellinger 

• Søk”-fortellinger : tema på leting etter ny 

mening 

 

– Sitert av Oddgeir Synnes, 2012 

 



Et møte med forskjellige verdisyn 

• Forskjellige behov i et multikulturelt 
samfunn: 
– Pasientens: fortelle sannheten? 

– Pårørendes: forskjellige behov, hvem tar avgjørelser, 
hvem skal få info 

– Personalets forventninger og kultur, bl.a om 
behandlingsintensitet 

• Relasjonsbygging  er ofte nøkkelen for å 
kunne gi god informasjon 



Tiltaksplan for døende 

pasienter  

 
Nasjonalt handlingsprogram med 

retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 

 

IK -1529,  

desember-2007, 

revidert juli  2013 

http://www.helsedirektoratet.no/publik
asjoner/nasjonalt-handlingsprogram-
med-retningslinjer-for-palliasjon-i-
kreftomsorgen-/Sider/default.aspx 
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”Tiltaksplan” for døende pasienter bør 

inneholde følgende elementer: 

• Pasient og pårørende er forberedt på at pasienten er 

døende og forstår innholdet i tiltaksplanen 

• Seponering av uhensiktsmessig behandling 

• Optimal lindring av plagsomme symptomer 

• Pasientens eksistensielle og åndelige behov er ivaretatt 

• Pårørende er inkludert og ivaretatt 

 

Nasjonalt handlingsprogram med  
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 



• Planene bør også inneholde klare retningslinjer i forhold 

til forventet utvikling og mulige komplikasjoner 

• Prosedyrer med medikamentforslag for vanlige 

symptomer som smerter, dyspnoe, forvirring, uro, angst, 

surkling og kvalme bør foreligge, og aktuelle 

medikamenter må være tilgjengelige. 

• Medikamentene bør kunne gis subkutant. Bruk av 

subkutan pumpe anbefales. 

• En bør få tilstrebe at pasienten kan få dø der 

vedkommende ønsker, og legge forholdene til rette for 

en verdig død 

 

”Tiltaksplan” for døende pasienter bør 

inneholde følgende elementer: 

Nasjonalt handlingsprogram med  
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 





Mål med standard: 

• Pasienten kan dø med verdighet 

• Pårørende og personalet  

 er godt ivaretatt 

• Ledere og helsepersonell: 

Bevissthet om  

-hvilke områder vi i dag yter god omsorg og 

behandling ved livets slutt og  

-på hvilke områder dette må forbedres 

 

 



Når en pasient er døende 

• Hvordan når vi målene? 

 

• Hva fungerer bra? 

• Hvilke utfordringer møter vi i hverdagen? 

• Hvordan kan vi bli flinkere?  

 

– Forberedelse 

– Tverrfaglig samarbeid  

– Kommunikasjon med pasient og pårørende 

 

 



 

Mål: 

 Pasienten opplever  

lindring av pustebesvær 

Dette innebærer at: 

• Pasienten slipper å være alene. 

• Årsak til pustebesvær er kjent.  

• Medikamentell behandling vurderes. 

• Skifte av leie vurderes. 

 

Symptomene: pustebesvær og surkling og angst og uro  



Hvilke erfaringer har dere? 

Når dere kommer i mål:  

-hva fungerer bra? 

       -hva er utfordringene? 



Mulige utfordringer 

ved pustebesvær og surkling 

• Pustebesvær skaper angst og uro hos pas og 
pårørende 

• Redd for å kveles 

• Surkling oppleves som ubehagelig for pårørende 
og personalet 

• Ingen plan for behandling av pustebesvær 

• Ingen plan for behandling av surkling 

• Ingen plan for behandling av angst og uro 

• Mangler erfaring i praktisk symptomlindring 

• Redd for respirasjonsdepresjon ved bruk av Morfin 

 

 



 Hvordan når målet: 

Pasienten opplever  

lindring av pustebesvær 
 

• Lag en behandlingsplan for pustebesvær 

– Fast medikasjon- oftest Morfin 

– Evt- medikasjon – oftest Morfin  

• Lag en behandlingsplan for surkling 

– Start tidlig nok (Robinul, Skopolamin) 

– En kommer ikke alltid i mål. 

• Avtal når evt. medikasjon kan gjentas? 

• Avtal hvem en kan kontakte når en ikke kommer i mål,  

• Hva med kveld/natt og helg? 





Jonas 80 år 

• Raskt progredierende ca.pulm. 

• Pas er døende, står på LCP 

• Kona og  2 voksne barn tilstede. 

• Pas surkler. 

• Spl. har gitt Robinul 1x med lite effekt 

• Pårørende føler at pas virker anspent og 

plaget.  

• Hva skal en gjøre?  



Surkling 

• En oppnår best effekt når en starter relativt tidlig 
med antikolinergika (Robinul, Skopolamin, 
Buscopan).  

• Ved manglende effekt av antikolinergika: ikke 
bruk det videre.  

• En ser på andre symptomer for å bedømme om 
pas er plaget: kvelningsfornemmelse, 
angst/panikk, uro eller tungpusthet.  

• Disse behandles medikamentelt med Midazolam 
og Morfin i tilstrekkelige doser.  

• Ved kvelningsfornemmelse, angst/panikk: 
Midazolam 2,5 mg sc.  

• Ta kontakt med annet kvalifisert personell, uansett 
tid på døgnet, når en ikke kommer i mål.  



 

 

Terminal uro/angst  

  

 
1. Midazolam  

ordineres som behovsmedikasjon.   

Start med 2,0-2,5 mg* sc inntil x 1/ 30min  

   

2. Vurder effekten etter 30 min.  

Ved manglende effekt vurder å doble dosen  

  
*For gamle og skrøpelige pas:  

Start med 1 mg   

og vurder effekten etter 30 min.  

 

  
  
  
  
  
       
  

info fra KLB, juni-2013:  
http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/klb/Documents/Medikamentskrin/Uro_angst.pdf 

Uro_angst.pdf


Morfin (mg)   
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Gjennomsnittdose (mg) gitt  

(subkutant) siste døgnet  

LCP Audit 2010-2011: 
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God symptomlindring må kunne gis 

døgnet rundt 

  

 der pasienten er  

 

og forutsetter at kompetent 

personell er tilgjengelig 

 

 



Hvem skal vi kontakte når vi ikke 

kommer i mål? 

 

 

Mye, men ikke alt kan ordnes 

mellom kl. 08-15.30 på hverdager 

 

Hvem skal vi kontakte etter kl. 16 ? 





     Refleksiv læring 

• Analyse av viktige hendelser  

• ”trafikklysene” 
– Hva gikk bra ? 

 

– Hva kunne blitt gjort bedre ? 

 

– Hva gikk ikke (så ) bra ?  

 

• Er pårørende ivaretatt? 

 

• Er personalet  ivaretatt? 

 

 



Caregiver stress and staff support 

• Burn out , compassion fatigue   -- compassion satisfaction 
 

• Self care 
• Selfawareness: 

–  bevissthet over vår egen død 
– Kontakt med det vanlige: godt nok 

• Staff care 
 
 
 
 

• Seeing beyond the sadness: håp, ”resilience” og bærekraftig 
praksis 

Andrea Dehamps, i Caregiver stress and staff support in 
illness, dying and bereavement, ed. Irene Renzenbrink, 
Oxford,2011 



Seeying beyond the sadness 



Hope, resilience and sustainable 

practice in childdhood bereavement 

Danny Nugus, Seeing beyond the sadness,  i: Caregiver stress and staff support 
in illness, dying and bereavement, ed. Irene Renzenbrink, Oxford,2011 



Hvordan klarer vi å stå i vanskelige 

situasjoner? 

• Fokus på : 

• Hva kan vi gjøre noe med 

• Å se personen bak sykdommen: 

 



Det gode liv 

Fortellinger om det gode liv presenteres 
gjennom følgende kategorier: 

• Omsorg : å gi og å få 

• Å høre til et sted , å leve i naturen 

• Takknemmelig over livet 

• Det eksistensielle og det estetiske 

• Å stå opp for andre, å stå opp forseg selv 

• Å være frisk 

Oddgeir Synnes, 

2012 




