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ÅRETS SYKEPLEIER OG SYKEPLEIELEDER
i Møre og Romsdal 2014
FKS Sunnmøre vil gratulere årets sykepleier og sykepleieleder I Møre og Romsdal. Vi er
stolte over at sykepleiere fra vår faggruppe og fagfelt blei tildelt begge prisene.

Årets prisvinnere: Fra v: Gullbjørg H Helle, Tanja Alme, Liv S Braaten, Kari Ann Røyset
Prisen til Årets sykepleier ble delt på:
Kreftkoordinator/kreftsykepleier Tanja Yvonne Alme i Sula kommune, og spesialsykepleier
på avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Ålesund sjukehus Gullbjørg Harsjøen
Helle deler prisen.
Om Tanja Yvonne Alme sier forslagstillerne bl.a.: Hun har drevet med systematisk arbeid med
etiske spørsmål innen helse og omsorgssektoren i Sula kommune. Hun har vært en pådriver for å
trene personalet i å håndtere utfordrende etiske situasjoner som oppstår i de daglige møtene
mellom sykepleierne og pasient/pårørende. Målet hennes har vært å få sine medarbeidere mer
bevist sin rolle, og å håndtere de dilemmaene som en møter.
Prisen til årets sykepleielder vart delt ut til 2 ledere som fikk prisen for sitt arbeid sammen. Det
var virksomhetsleder Kari Ann Røyset og avdelingsleder Liv Sunde Braaten, ved Blindheim
omsorgssenter. Disse to har siden 2006 bygt opp en lindrende enhet på Blindheim orsorgsenter
som er en kompetansebase innen lindrende behandling i Ålesund kommune. De har bidratt til å
bygge kompetanse og har inspirert og motivert ansatte til å ta videreutdanning. De har vist
engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø ved å engasjere og involvere personale og
tillitsvalde ved å etablere tilbud om veiledning og refleksjon.

4

SUNNMØRE

PRESENTASJON AV PROSJEKT

LINDRANDE OMSORG
SULA KOMMUNE
Utvikling gjennom kunnskap:
Auka kompetanse og kvalitet i palliativ omsorg
ved bruk av palliativ plan og etisk refleksjon.

ved Tanja Alme
kreftkoordinator i Sula

Sula har i perioden 2011 - 2014 drive aktiv kompetanseheving innan palliasjon via prosjektet:
«Utvikling gjennom kunnskap - lindrande behandling og omsorg ved livet sin slutt». Prosjektet
hadde som hovudmål at alle pasientar som treng lindande behandling skal få eit optimalt tilbod
eiga kommune, med god symptomlindring, behandling og riktig pleie og omsorg tilpassa den
enkelte sin situasjon. Det vere seg heime eller på institusjon.
For å oppnå målet har vi jobba aktivt med ulike kompetansehevande tiltak. Vi ser at
prosjektarbeidet har vore vellukka. Dei tilsette har fått auka kompetanse, og vi ser at vi no er i
betre stand til å gje heilskapleg og god palliativ omsorg. Satsinga på auka kompetanse og betre
samordning når det gjeld tilbod om lindrande behandling ved livet sin slutt", er nedfelt i Sula sin
helse- og omsorgsplan 2011 – 2014. Prosjektet har vore særs godt forankra i kommunen, både i
tenestene, politisk og administrativt. Spesielt positivt har det vore at fastlegane har vore aktivt
involvert i prosjektet.
Prosjektet har ført til betre samarbeid og samhandling, både innad i kommunen og med
spesialisthelsetenesta. Vi har jobba med å innarbeide system og rutinar som skal sikre god
kvalitet, saumlause pasientforløp, samt tryggleik og kompetanse hjå personalet. Implementering
av palliativ plan og bruk av etisk refleksjon har vore svært viktig for å lukkast. Dette er no
innarbeid og fast prosedyre. Det har heile tida vore eit mål å bygge systemkompetanse, slik at vi
ikkje vert avhengige av eit fåtall nøkkelpersonar.
Vi har gjennom prosjektet hatt gode samarbeid med andre kommunar og spesialisthelsetenesta
gjennom nettverksarbeid og felles kompetansetiltak. Vi opplever at det er etterspurnad etter den
kompetansen vi har opparbeidd, spesielt i høve vellukka bruk av palliativ plan for gode
pasientforløp og til etisk refleksjon som verktøy for kvalitet og fagutvikling.
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Vi ønskjer difor å utvikle eit nytt prosjekt, trinn to i raketten, der fokuset er erfaringsdeling og
felles kompetansebygging med eksterne aktørar. Vi ser at det er mykje å hente i høve det å
arbeide med ei felles forståing av kva ein palliativ plan er for noko, og utvikle ein felles
prosedyre i høve bruk av palliativ plan saman med andre kommunar, særleg er dette etterspurt av
spesialisthelsetenesta. Vidare ønskjer vi å inspirere andre kommunar til å bruke etisk refleksjon
som eit verktøy i det palliative arbeidet. Dette må gjerast parallelt og i fruktbar utveksling med
vidare utvikling av desse verktøya i eigen kommune I første rekke vil vi fokusere på kommunane
i det palliative ressurs nettverket, men vi vil også stille oss til disposisjon for aktørar på
nasjonalt plan. Dette fordi vi ser at arbeidet kan ha nasjonal overføringsverdi.

Nasjonale mål og retningsliner
Ny kreftstrategi ”Sammen mot kreft” 2013 – 2017 gjer anbefalingar som stemmer godt med vårt
arbeid. Nasjonale målsettingar seier at tilbodet til kreftpasientar skal organiserast som
heilskaplege og godt koordinerte pasientforløp, det skal etablerast god samhandling og ei klar
oppgåve- og ansvarsfordeling. Dette både i kommunen og mellom spesialist og
kommunehelsetenesta. Økt bruk av individuell plan er og eit av måla. Måla for dette prosjektet
fell godt saman med dei to bærande prinsippa i «Sammen mot kreft»-strategien:
- Å sette pasienten i sentrum og endre forholdet mellom pasient og behandler slik at
pasienter medvirker aktivt i beslutninger om egen behandling og omsorg: ”ingen beslutning om
meg uten meg”.
- Å bedre kvalitet i behandlingen slik at tilbudet fremstår helhetlig og godt koordinert.
Ny lov om kommunal helse- og omsorgsteneste og «Nasjonalt handlingsprogram med
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen», understreker også kommunane sitt ansvar for
koordinert og heilskapleg omsorg og bruk av individuelle planar.

Palliativ plan
Pasientar med ein palliativ diagnose kan leve lengre i dag enn berre for nokre år sidan. Kort
liggetid og stadig meir poliklinisk behandling gjer at kommunehelsetenesta må ta hand om fleire
og sjukare palliative pasientar. Fleire ynskjer å døy heime. Dette krev godt samarbeid og trygge
pårørande som får støtte i eit fagleg godt nettverk. I 2012 døydde 10 av 13 palliative pasientar
heime i Sula. Dette er eit svært høgt tal. På landsbasis døyr 8 av 10 på institusjon, og Noreg er
eitt av dei landa i verda der færrast får døy heime (Nasjonal kreftstrategi).
Vi meiner at bruk av ein palliativ plan vil være med å sikre kvalitet og måloppnåing, jmf
Nasjonal kreftstrategi. Strategien har som mål: best mulig livskvalitet for kreftpasient og
pårørande. Ein plan vil vere med å sikre at pasienten og pårørande sine ynskjer blir høyrt. Alle
pasientane som døydde heime i Sula hadde palliativ plan. Tilbakemelding frå fastlege,
heimesjukepleie og etterlatne er at planen bidrog til auka tryggleik for alle partar. Palliativ plan
blir brukt på alle avdelingar både sjukeheim, bukollektiv og heimeteneste i Sula. Palliativ plan
fungerer som ein individuell plan, men er utvida og tilpassa til den palliative pasientgruppa, ikkje
berre kreftpasientane.
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Det er viktig i denne samanhengen å skilje mellom palliativ plan og LCP (Liverpool Care
Pathway. LCP er ein tiltaksplan for døyande, og brukast dei siste dagane i eit døyande menneske
sitt liv. Palliativ plan er ein vidare og meir langsiktig plan, og bør brukast i alle fasar av eit
palliativt forløp. Vi har pasientar som har hatt palliativ plan over år, og planen vert oppdatert
etter kvart som situasjonen endrar seg.
Palliativ plan skal sikre:
At tilbod, omsorg og behandling skal organiserast som heilskaplege og godt koordinerte
pasientforløp.
At vi er i forkant – er førebudd. Det er viktig at planen vert utarbeidd så tidleg som mogleg.
Dess tidlegare i forløpet, dess betre vil vi kunne hjelpe pasienten. Vi skal vere i forkant i alt
frå å lindre forventa symptom til å kunne gjere oss bruk av pasienten sine eigne ressursar og
livshistorie. Vi skal også ha drøfta dei moglege etiske utfordringane vi vil kunne møte. Vi
må vere modige å ta opp desse temaene. Etiske føringar kan til dømes vere om pasienten
ønskjer gjenoppliving eller ikkje.
At brukarmedverknad vert sikra: Det er pasienten sjølv som skal kunne seie noko om kva
som er viktig for han/ho no. Palliativ plan vil innebere opne og forberedande samtalar om
pasienten sin situasjon, kva som er i vente, og kanskje at livet går mot slutten. Dette kan
bidra til tryggleik både for pasient og pårørande. Slike samtalar vil kunne gi forutsigbarheit.
Avtalar om behandlingsprioriteringar bør takast medan pasienten sjølv kan seie noko om kva
han ønskjer. Å skrive dette ned i planen vil vere med å sikre at pasienten får levetid og ei
verdig avslutting på livet.
At pasienten får nødvendig informasjon om helsetilstand og helsehjelp. Pasienten sitt
samtykke er lovpålagt (pasientrettighetslova). Dersom pasienten ikkje har
samtykkekompetanse er det næraste pårørande som har rett til å seie noko på vegne av
pasienten. Formodet samtykke vil seie at vi etterspør den avgjersla som pasienten sjølv
hadde valgt om han kunne. Her blir pasientens pårørande, kultur, livshistorie o.l viktig.
At ein unngår så langt det let seg gjere å kontakte legevakt, sjukehus på kveld, helg og natt.
Vi skal unngå unødige innleggingar. Vi må vise tryggheit og ro i situasjonen.
At personalet som er på jobb til ei kvar tid kjenner seg trygg på kva dei skal gjere, ha gode
handlingsalternativ og ta gode og begrunna beslutningar.

7

SUNNMØRE
Etisk refleksjon
Nasjonal kreftstrategi understrekar at å arbeide med døyande menneske er å bli stilt ovanfor
eksistensielle spørsmål, og det må finnast rom for å bearbeide og møte eigne kjensler og
reaksjonar. Etisk bevisstheit med gode haldningar og verdiar er viktig i møte med andre
menneske.
Sula har sidan 2009 vore med i KS sitt samarbeid om etisk kompetanseheving. Vi har jobba
aktivt og systematisk med bruk av etisk refleksjon i grupper som verktøy for kvalitet og
fagutvikling. Vi har sett at etisk refleksjon har vore eit kinderegg for å heve fagleg og etisk
kompetanse, samt at refleksjon gir moglegheit for å sjå/høyre og bekrefte kvarandre.
Refleksjonsgruppene har også vorte ein viktig debriefingskanal under og etter krevjande
pasientforløp.
Vi ser at vårt sterke fokus på etisk refleksjon, i kombinasjon med andre kompetansehevande
tiltak innan palliasjon, har gjort personalet betre rusta til å stå å i utfordrande situasjonar og gi
faglig og heilskapleg god omsorg. Bruk av systematisk etisk refleksjon har vore ein naudsynt
komponent i å gjere personalet trygge på nye arbeidsmetodar, til dømes bruken av palliativ plan.
Vi ønskjer i dette prosjektet å formidle til og motivere andre kommunar til å bruke systematisk
etisk refleksjon i sitt palliative arbeid.
I 2013 fekk Sula KS sin etikkpris. Etikkprisen vert delt ut av prosjektet «Samarbeid om etisk
kompetanseheving», som er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet,
yrkesorganisasjonane innan helse, Helsedirektoratet, Senter for medisinsk etikk v/UiO og
kommunesektorens organisasjon KS.
Vi opplever stor interesse for det arbeidet vi har gjort på dette området, og har ved fleire høve
hatt undervisning om korleis drive etisk refleksjonsarbeid i kommunane rundt oss. Vi har også
eit samarbeid med Utviklingssenteret for heimetenester og kreftkoordinator i Ålesund om å
arrangere etisk refleksjonsverkstad.

Målsettingar for prosjektet
Hovudmål
Vi vil gjennom samarbeid med eksisterande ressursnettverk og fagmiljø bidra til
fagutvikling, auka kvalitet og kompetanse i den palliative omsorga, både internt og
eksternt. Vi ser føre oss å samarbeide om å utvikle ei felles forståing og prosedyre for
palliativ plan.

Delmål 1

– vidareutvikle palliativ plan og etisk refleksjon som verktøy i eigen kommune
Det er behov for å auke og halde ved like kompetansenivået i eigen kommune. Den lokale
arbeidsgruppa skal vidareføre eit opplegg med kompetansehevande tiltak. Etisk refleksjon vil
fortsatt vere ei viktig satsing. Vi ønskjer å bruke samarbeidserfaringane med dei eksterne
aktørane til å vidareutvikle eigne verktøy og praksisar. Vi vil og arbeide spesielt med tanke på
palliativ plan og e-link.
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Delmål 2

– vidareutvikle palliativ plan og etisk refleksjon som verktøy gjennom
erfaringsdeling og felles kompetansebygging med eksterne aktørar
Vi ønskjer gjennom prosjektet å innhente og samle erfaringar med bruk av palliativ plan og etisk
refleksjon i andre kommunar. Vidare vil vi bidra til fagutvikling og kompetanseheving gjennom
undervisning, kurs, hospitering, møtepunkt for refleksjon og erfaringsutveksling.
Vi har tru på at det er mogleg å dele vellukka erfaringar med kvarandre. I Sula har vi lukkast
godt med å implementere palliativ plan og etisk refleksjon som verktøy i det palliative arbeidet.
Vår erfaring er at dette har gjort oss vesentleg betre i utøvinga vår av palliativ omsorg. Vi ser
likevel at vi vil kunne utvikle oss vidare på desse områda gjennom samarbeid med andre. Vi ser
på dette som trinn to i det som kan verte ein tre-trinns rakett, der vi utvekslar erfaringar for å
utvikle oss vidare på desse felta.
I løpet av hausten 2014 vil ressurspersonar innan palliasjon bli spurt å fylle ut eit enkelt
kartleggingsskjema. Håper de vil ta dykk tid til å svare på dette. Måle med kartlegginga er å
finne ut om palliativ plan og etisk refleksjon blir systematisk brukt i Møre og Romsdal.
Vi har ei eiga rådgjevande referansegruppe som bil bistå i denne kartlegginga. Gruppa består av :
Brit Krøvel, Utviklingstenesta, Rigmor Alnes, Senter For Omsorgsforskning, Jorunn Fjellheim,
lege palliativ team og Merete Kløvning, kreftkoordinator Ålesund Kommune.

Delmål 3

– interkommunalt utvikle ei felles forståing og prosedyre for palliativ plan
Vi ser vidare føre oss å samarbeide om å utvikle ei felles forståing og prosedyre for palliativ
plan. Situasjonen no er at kommunane rundt oss har svært varierande praksis på området. Nokre
brukar palliativ plan, andre ikkje. Nokre av dei som brukar palliativ plan har ikkje lukkast særleg
godt med implementeringa. Dessutan varierer innhaldet i planane sterkt. For
spesialisthelsetenesta er denne variasjonen utfordrande. Det vil vere eit stort steg framover for
kvalitet og pasienttryggleik om vi får til ein meir samordna praksis på dette området. Ei slik
samordning har vore etterspurt, og vil fremje måla i samhandlingsreforma. Ein samordna praksis
vert då trinn tre i raketten.

Dei som ynskjer å vite meir om prosjektet kan ta kontakt med :

Tanja Yvonne Alme
Kreftkoordinator/prosjektleiar
70198214/90709785
tanja.alme@sula.kommune.no
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VÅR BESTE DAG
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag
Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag:
Denne dag kan bli vår beste dag.
Stien som vi gikk i går, er like ny,
Hemmelig som ved vårt første morgengry.
Mangt skal vi møte
og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag – den kan bli får beste dag.
Kjære, lytt til mørket når vår dag er gått.
Natten nynner over fjerne åser.
Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått,
mer, kan hende, enn vi har forstått.
Månen over tun og tak er like ny,
men tier stille om vårt neste morgengry.
Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!
Dagen i morgen skal bli vår beste dag!
Erik Bye
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SKANDINAVISK KONFERANSE
Oslo 26 – 28 mai -14
”Barn som pårørende”
Arrangør : ”Barns beste”

v. Merete Kløvning
Kreftkoordinator Ålesund

Ålesund kommune har barn som pårørende som fokusområde, og i den forbindelse var vi
tre personer fra prosjektgruppen ”Barn som pårørende” som deltok på den internasjonale
konferansen i mai.
Ordfører Fabian Stang åpnet konferansen med å si ”mine damer ..og fire herrer”. Fortsatt er det
slik at det er flest kvinner i omsorgsyrkene poengterte han, og etterlyste menn i helse og
omsorgssektoren. Positivt er det dog at det nå er sterkere fokus på barn og unge som pårørende
både i lovverket og i den kliniske hverdag. En slik konferanse ville vært utenkelig for bare et par
tiår tilbake hevdet Stang.
Første dag av konferansen bar preg av mye fakta, statistikker, forskning og sammenligninger
over landegrenser. Helseminister Bent Høie snakket om å skape ”pasientens helsetjeneste.” Mer
makt over til pasienter og til pårørende. Barn skal få være barn sier Høie. Rangwi Marcelind,
som er satssekretær hos Sosialdepartementet, påpekte at svært mange barn og unge lever med
omsorgsoppgaver som en del av sin hverdag, fordi foreldre er psykisk syke, sliter med
rusavhengighet eller har alvorlig somatisk sykdom. Mange barn er hjelpere og omsorgsgivere
”utan løn och semester”. En datter der mor var rusmisbruker beskrev det slik: ”I vårt hjem fins
det ingen barn, bare korte voksne” Knud Aarup som er direktør i Sosialstyrelsen i Danmark sier
at det er vanskelig for barnet å hente støtte hos mor eller far, når det faktisk er foreldrene som er
problemet.. Konferansen rettet seg mot barn som pårørende i vid forstand, både der foreldre
hadde somatisk sykdom, psykiske problemer eller rusavhengighet.
Barn som er pårørende utfører i stor grad omsorgsoppgaver for sine foreldre. Saul Becker,
professors of health and social care ved Universitetet i Birmingham, presenterte begrepet ”young
carers”. Det beskriver barn og unge under 18 år som tar et omsorgsansvar for sine foreldre.
Becker sier det er gjort studier i England for å kartlegge omfanget av ”young carers”.
Undersøkelser der en spør foreldre viser at rundt 175 000 under 18 år utfører omsorgsoppgaver i
hjemmet. Spør en barna direkte blir tallene mye høyere, hele 700 000 angir at de har
omsorgsoppgaver for sine foreldre.
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Tallene vil også være høye i Norge hevder Becker, til tross for en godt utbygd helse og
sosialtjeneste. Ikke minst vil der være høye mørketall i familier der foreldre har problemer med
rus og/eller psykisk helse. Det kan være positivt for barn å ha noe omsorgsoppgaver sier han.
Adaptiv parentifisering er positive, avgrensede omsorgsoppgaver som er tilpasset alder. Dette er
i hovedsak instrumentelle oppgaver, praktiske oppgaver som å gå i butikken, støvsuge osv.
Destruktiv parentisfisering er når omsorgsoppgavene innebærer emosjonelle og/eller intime
oppgaver, eller oppgavene ikke er tilpasset alder.

SKOLENS VIKTIGE ROLLE
Hvert år er det 4000 barn som opplever at en
nær person får kreft.
Alle lærere møter barn som er pårørende, men
lærerne vet ikke alltid om situasjonen i
hjemmet. Skole (og barnehage) må få info når
en familie er rammet av alvorlig sykdom. Men
har vi rutiner for det? Barn sier det er vanskelig
å tenke på fag og skole lenge om gangen, det er
vanskelig å konsentrere seg. Så hva kan skolen
gjøre? Randi Værholm fra Kreftforeningen sier
det er viktig med god kommunikasjon med
foreldre ”i fredstid”.
Skolen må signalisere ut hva som er viktig å vite hvis alvorlig sykdom og kriser oppstår. Når
situasjonen først oppstår sier foreldre at det er vanskelig å selv ta kontakt, skolen kan gjerne være
mer ”på”, ta kontakt og spørre.
Hvem kan være den trygge voksne når mor eller far ikke kan være det?
Et stort antall barn er psykisk strukket sier Håvard Tjora, lærer, forfatter og spaltist i Dagbladet.
Barn som pårørende kommer i alle former, de er både blant de skoleflinke og de som strever
faglig. Man kommer langt med en betydningsfull person i livet sitt. Tjora sier at ofte kan læreren
være denne ene betydningsfulle. Lærer eller personal i barnehagen ser barnet hver dag! Tjora
stiller også spørsmål ved hva som er viktig i skolen. Lærerne ser barnets faglige mestring og
nivå, men hvordan er det med sosialt samspill? Hvordan har barnet det i friminuttene? Vi kjenner
til begrepet med fragmenterte helsetjenester, men kanskje er heller ikke skolen flink nok til å se
HELE mennesket.
Per Bøge fra Kræftens bekæmpelse i Danmark fremholder at barns sorg er et voksent ansvar. Et
barn som har et problem, og ikke blir sett eller hørt blir et problembarn sier Bøge. Han sier
videre at det å være i sorg ikke er en sykdom, men at man kan bli syk dersom man ikke får hjelp
og støtte. Han etterspør sorg og kriseplaner i skoler og barnehager. Hvis et barn i
skolen/barnehagen dør, hva da? Når et barn mister sin mor eller far, hva da? Når en kollega i
skolen eller barnehagen dør, hva da? Beredskapsplaner gjør at man kan handle ansvarlig på
bekymring, eller når kriser oppstår. En paraplyeffekt på det å ha sorg og kriseplaner kan være at
disse også kan nyttes ved andre utfordrende situasjoner som kan prege barnet, eksempelvis ved
mobbing eller skilsmisse.
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”MÅ MANGE DØ SAMTIDIG
FOR AT VI SKAL FÅ HJELP?”
Dette var tittelen på foredraget som Kari og Atle Dyregrov holdt
på konferansens andre dag. Kriser rammer enkeltmennesker,
mens katastrofer rammer mange. Men både kriser og katastrofer
er potensielt traumatiserende for enkeltindividet. De store
katastrofene som 22 juli, tsunamien o.l er dramatiske hendelser
som får et stort mediafokus, og der det settes inn massiv hjelp
ganske raskt. I kjølvannet av dette kommer de personlige tapene,
den enkeltes sorg og krise. En krise kan være stor selv om den
bare rammer en!

Voksne har en tendens til å undervurdere hva barn tar inn. Når en familie rammes av en krise
svekkes foreldrekapasiteten, kommunikasjon og samspill endres. Det er viktig å snakke direkte
med barna, ikke bare via foreldrene. Når familier får hjelp er det først og fremst fokus på de
voksne, og i mindre grad på barn. Familiesamtaler bør fokuseres rundt de endringer som
hendelsen innebærer. Ved foreldretap må hjelpeapparatet understøtte foreldrekapasiteten hos den
gjenlevende forelder.
I følge Dyregrov og Dyregrov etterspør kriserammede sosial nettverksstøtte, likemannsstøtte og
offentlige psykososiale hjelpetilbud. Et viktig poeng er at det ikke er nok med enten eller, det må
være både og. Mange kriserammede beskriver en fysisk smerte, krisen kjennes på kroppen.
Dyregrov og Dyregrov konkluderer med at kriser og katastrofer må likebehandles, barn MÅ
sees, og en må i større grad lytte til de som har skoene på. Det ble gjentatte ganger under
konferansen også poengtert at etterlatte må inn i lovverket.

EN ANNERLEDES BARNDOM
Ingenting berører oss slik som når enkeltindivider deler sin livs historie
Denne konferansen hadde en blanding av fagpersoner som delte forskning og erfaringer fra sitt
fagfelt, og enkeltpersoner som delte bilder fra sin oppvekst med oss i salen.
En av disse var Mia Berg, som fortalte om det å miste sin pappa som syvåring. Hun slet lenge
med skyldfølelse fordi hun selv satt på kino og hadde det fint da pappa døde. Erfaringen med å
miste sin far så tidlig gjorde henne flere år eldre, og hun følte seg ofte annerledes. Hun beskriver
raseriet hun følte da Olof Palme døde to år senere, og hele nasjonen Sverige var i sorg. Hva var
forskjellen på Palme og min pappa spurte hun?
Åsa Linderborg er svensk historiker og forfatter. Hun har skrevet boken ”Meg eier ingen” som
handler om hennes oppvekst med en alkoholisert far. Hun gir en fargerik beskrivelse av sin
pappa, som var metallarbeider på metallverket. ”Din pappa lukter piss” sa de andre barna. Det
kjente ikke Åsa. Hun var glad i pappa, som hentet henne hver dag i barnehagen med sin gamle
fine herresykkel. Så syklet de til farmor og farfar hvor de spiste middag. Pappa hadde aldri
penger, men farmor stakk alltid i han litt. Disse pengene gikk som regel til alkohol. Hjemme i
leiligheten ble han sittende å drikke hver dag. Pappa var snill og hjertevarm, men med liten evne
til å se datterens behov. De klarte seg likevel på et vis, men etter hvert ble pappa mer og mer
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fanget i alkoholen, og livet ble vanskelig for Åsa. Hun var flink å skjule problemene for
omverdenen. Blant annet passet hun på å få gode resultater på skolen. Det bidro til at hun ble
mer ”usynlig”. Ingen måtte stille spørsmål om hvordan ting var der hjemme..
Så hva kan da vi som hjelpere gjøre når barn er pårørende, når familier er i sorg og krise, når
foreldre ikke klarer å være omsorgspersoner for sine barn? Ansvarlige voksne ser, spør og lytter
til barnet. Å skape tillit og trygghet tar tid, men er essensielt for å få barnet til å åpne seg. Trygge
tillitspersoner må til for at barn skal ha det bra sier Anne Kristine Bergem, psykiater og
avdelingsoverlege ved regional sikkerhetsavdeling. Anette Due Madsen er utdannet psykolog,
lærer og familieterapeut. Dypest sett handler alt om å være gode medmennesker sier hun. Vi må
se den andres perspektiv. Når et menneske blir sett blir det ”noen”. Når mennesket ikke blir sett
er det ”ingen”. Legg hånden din på skulderen til den andre, spør ”hvordan har DU det?”
..Og når du selv trenger noen å prate med? Velg en som er hyggelig, og som har peiling. Og hvis
du ikke finner noen som er begge deler,…velg en som er hyggelig 
Dette er en liten oppsummering av tre svært lange og innholdsrike fagdager. Umulig å
oppsummere alt, men håper dette ble en fin smakebit 

Merete Kløvning
Kreftkoordinator i Ålesund
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Nytt studium vårsemesteret 2015!
Etikk i praksis for helse- og sosialtjenesten
Videreutdanning 15 studiepoeng
Profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten står overfor både faglige og etiske
utfordringer. De tar daglig avgjørelser som får konsekvenser for enkeltpersoner de
møter.
Avgjørelsene skal være innenfor faglige, etiske og juridiske rammer, men flere opplever
situasjoner der dette er vanskelig. Flere opplever krysspress og verdikonflikter som
følge av trange rammebetingelser eller motstridende forventninger, noe som kan gå
utover både trivsel, arbeidsmiljø og egen helse.
Etisk kompetanse kan gi en forståelse for dynamikken i verdikonflikter, og bidra til en
positiv effekt på både tjenesten, arbeidsmiljøet og profesjonsutøvernes
mestringsfølelse.
Innhold/fagområder i studiet
* Profesjonsetikk og profesjonelt ansvar
* Etiske teorier, begreper og prinsipper
* Verktøy for systematisk holdningsskapende arbeid
* Etiske dilemmaer i møte mellom profesjonsutøver og enkeltmennesker, og mellom
profesjonsutøver og samfunn
Etisk utfordrende områder som vil bli tatt opp, avhenger av deltakernes bakgrunn.
Organisering av studiet
Samlingsbasert:
Uke 6 (4.-6.feb), uke 12 (17.-19.mars)og uke 19 (5.-7.mai). Hjemmeeksamen uke 22. Det
veksles mellom forelesinger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og selvstudium. Studiet
har en praksisnær tilnærming, og det forventes at studentene bringer med seg
erfaringer og dilemmaer fra egen yrkeshverdag til samlingen som utgangspunkt for
diskusjon.
Opptakskrav: Studiet er et videreutdanningstilbud for personer som har treårig
bachelorutdanning innen helse- og sosialfag, eller annen relevant profesjonsutdanning
innenfor utdanning og velferd.
Søknadsfrist: 1.desember 2014 Kostnader: Semesteravgift på 650,- kr
Se hjemmesiden: www.hials.no/videreutdanning /etikk
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Informasjon fra FKS Sunnmøre
Siste temakveld var 20. mai. Denne kvelden var det Kjell Erik Strømskag som var gjest, han er
anestilege og har jobbetr mye med palliasjon. Han gav i fjor ut boka: «Og nå skal jeg dø.»
Hospicebevegelsen og palliasjonens historie i Norge. Kjell Erik snakket om omsorg ved livet
slutt- etiske utfordringer og dilemmaer.

Temakveld 4.november: Datoen for neste temakveld er bare å notere seg med en gang.
Vi får besøk av sykehusprest Odd Arne Skogen og kreftsykepleier Stine Kolvik.
Vi tror dette blir en svært spennende og fin kveld.

INVITASJON TIL TEMAKVELD
for helsepersonell med interesse for kreftomsorg
Tirsdag 4. november 2014 kl. 18.30 – 21.00
Kreftbygget 1 etg. Ålesund sjukehus

Foreleser:
Stine Kolvik
Kreftsykepleier ved kreftavdelingen, Ålesund sjukehus

Tema: Betydningen av narrativer/livshistoier
Odd Arne Skogen
Sjukhusprest, Ålesund sjukehus

Tema: Åndelig og eksistensiell omsorg

Loddsalg:
utloddning av fagbøker
Produktinformasjon:
ved Mundipharma
Det blir enkel servering.
Inngangspengar:
Ikkje medlemmer: kr. 50,- Studentar: kr 30,Påmelding: innan 31okt.
til Tanja Alme tlf: 95160642
e-post: tanja.alme@sula.kommune.no

BOKANMELDELSE ved Stine Kolvik
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Anbjørg Sætre Håtun.
«Å dele gir styrke»
Anbjørg Sætre Håtun født 1972,
døde som mange vet vinteren 2014.
Hun var kjent både som journalist
og programleder, og sist men ikke
minst var hun kjent for å stå åpent
frem med sin brystkreft, dele raust
av sine erfaringer. Både oppturer
og nedturer ble skildret, og det var
brystkreft hun også døde av.

Julen 2013 ferdigstilte hun manus og valgte ut bilder til det hun visste ville bli hennes siste bok.
Boken ble skrevet til inspirasjon for de som lever med sykdom, hvor hun viser hvordan hun
klarte å mobilisere krefter og livslyst gjennom hennes siste år. Til de av oss som er så heldige å
ha helsen i behold viser hun hvor viktig det er å sette pris på gleden, livet og
kjærligheten….mens man kan. Boken ble ferdigstilt av hennes ektemann Jon Andreas Håtun.
«Hvis du elsker noen.
Hvis du har noen kjær.
Si det. Vis det. Vær det»
Anbjørg deler tekster og bilder med de som har det vanskelig på grunn av sykdom eller sorg.
Men hun deler også med de som lever midt i lykken i livet. Hennes erfaring var at uansett hvor
vi befinner oss på livets vei, så kan vi ved å dele følelser og tanker gi hverandre håp kjærlighet
og styrke. Håp, kjærlighet og styrke til å leve et godt liv. Så ofte vi kan. Innenfor de rammene
som til enhver tid er rundt oss«Kjære venn.
Akkurat nå.
I dag.
Der du er i livet:
Befinner du deg midt i lykken,
Men kanskje uten å være deg
Din heldige situasjon bevisst.»
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Omsorg for hele mennesket
NÅR LIVET EBBER UT
Hvordan tar vi vare på mennesker i livets siste fase?

I høst ble Linda Emblem Askim intervjuet av bladet VERN OM LIVET . Linda er sykepleier
ved lindrende enhet, Blindheim omsorgssenter og har videreutdanning innen palliasjon.
I dette intervjuet snakker hun om hvordan vi tar vare på mennesket i livets siste fase.
Hun sier blant annet dette: Når en ny pasient kommer til avdelingen, må symptomene
først kartlegges for så å lindres. Har pasienten smerte, angst, har han vondt for å puste, eller er
han kvalm? I tillegg – og like viktig – er det å fokusere på pasientens åndelige og eksistensielle
behov. Hva er viktig for den enkelte?
– Livshistorien kan være like viktig som sykehistorien. Mye kan falle på plass når vi får den. Der
kan vi bli mye flinkere, mener Emblem Askim.
– Det er som med en Babusjka-dukke. Lag på lag. Mennesket er så mye mer enn det vi ser.
Vil du lese hele intervjuet med Linda så finner du det her:
Vern om livet oktober 2014.
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Refleksjon fra praksis ved Jon Markus Kvernberg
Det var ikke bare Linda som ble intervjuet av bladet Vern om livet. De snakket også med
medisinstudenten Jon Markus om hvordan hans første møte med døden var.

FØRSTE MØTE MED DØDEN
Jon Markus Kvernberg har jobbet på avdelingen hele sommeren.
For medisinstudenten som skal i gang med andre året av studiet,
er dette det første virkelige møte med hverdagen i helsesektoren.
-Hvordan opplevde du det?
– Utfordrende på mange måter. Særlig det å se at folk har innsett at de skal dø, og tankene de har
rundt det. Hva skal man si? Skal man oppføre seg normalt? Samtidig er det psykisk vanskelig å
se at en person skal dø. Han vet det, vi vet det. Jeg har opplevd at tre av "mine" pasienter har
dødd, og jeg har vært til stede ved ett dødsfall.
– Hva har du kunnet bidra med?
– Å være et medmenneske. Snakke med både pasient og pårørende. Opptre med respekt, sier
han. Kvernberg synes døden har vært finere enn han hadde forestilt seg.
– Jeg har trodd at det er best at folk dør hjemme, men nå har jeg opplevd at det er veldig fint her
også.
– Hender det du har ønsket at det var mulig å hjelpe dem til å dø? – Ja, men det er så mye
kompetanse på smertelindring her at jeg ikke har sett noen ha det vondt i tiden før døden har
inntruffet.
– Er du glad du ikke har den muligheten?
– Ja. Det er godt å slippe. Det må være en for stor avgjørelse å ta.

Her finner du intervjuet med Jon Markus

19

SUNNMØRE

”FREDAGSKAFE”
ET NYTT TILBUD TIL MENNESKER SOM ER BERØRTE AV KREFT
Fredagskafe er et møtested for kreftrammede og pårørende på Sunnmøre. Tilbudet arrangeres av
kreftkoordinatorene i Sula og Ålesund, i samarbeid med ulike pasientforeninger og Ålesund
Frivilligsentral.
Fredag 5 september ble den første Fredagskafe arrangert på Frivilligsentralen i Ålesund. Vi var
spente i forkant : ”vil det komme noen, vil de trives, vil dette bli et godt tilbud”….I tillegg dukket
NRK Møre og Romsdal opp, ikke fritt for at vi kjente på et visst stress denne formiddagen.. ;-)
Signe Stunden, alias Synnøve Hatlen, var leid inn for å underholde. Hun fikk latterdøra på vidt
gap hos de rundt 25 gjestene som kom. Etterpå delte hun åpent og ærlig fra sin egen historie som
tidligere kreftpasient. Det ble en fin dialog rundt det å bruke humor som mestringsstrategi, dette
var det mange som hadde tanker rundt.
Tilbakemeldingene på dagen var positive. Deltakerne var opptatt av at det var godt å få le litt, der
er nok alvor og tunge ting i hverdagen ellers. Det var også godt å møte andre som er i en
sammenlignbar situasjon. Praten gikk etter det vi kunne se lett rundt bordene. Kaffe, kake, frukt
og vafler ble godt mottatt.
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Fredag 3 oktober var vi like spente foran den andre Fredagskafeen. Mens tilbudet var godt
publisert første gang, hadde vi nå satset alle kort på jungeltelegrafen. Den virket heldigvis godt,
vi var over 30 stykker denne fredagen. Anne Marthe Øverås som er nestleder i
Gynkreftforeningen fortalte sin historie som ung kreftpasient. Hun engasjerte sterkt, og det ble
en aktiv diskusjon rundt ulike sider av det å være kreftrammet. Ikke minst ble det god dialog
rundt kreft og seksualitet, et emne som kanskje ikke alltid er like enkelt å snakke om.
Denne fredagen hadde vi også invitert pasientforeningene til å holde stand. Både
Gynkreftforeningen, PROFO og Brystkreftforeningen hadde utstilling. I tillegg kom
Helsebutikken og viste litt av sitt rikholdige utvalg.
Neste Fredagskafe blir 7 november. Tema da blir fysisk aktivitet. Fysioterapeut fra Stamina vil
komme å fortelle om tilbudet de har til kreftpasienter. Vi er også i gang med å planlegge videre
fremover. Tanken med Fredagskafe er å skape et møtested for personer som på ulike måter er
berørte av kreft. Her skal deltakerne kunne få informasjon om aktuelle tilbud, få råd, tips og
veiledning, møte kreftkoordinator og representanter for pasientforeningene. Det aller viktigste
tror vi likevel er å møte andre kreftrammede og pårørende, utveksle erfaringer og knytte
kontakter.
Som kreftkoordinatorer har vi lenge sett behov for et slikt tilbud. Vi er glade for å ha fått med
oss Frivilligsentralen og de ulike pasientforeningene i dette samarbeidet. Gledelig også å se at
deltakerne har kommet fra mange forskjellige kommuner på Sunnmøre, faktisk kom folk
reisende med både ferje, buss og båt!!

Tanja Alme,
kreftkoordinator i Sula,
Anne Marthe Øverås,
nestleder i Gynkreftforeningen
i Møre og Romsdal, og
Merete Kløvning,
kreftkoordinator i Ålesund
Nå ser vi frem til fortsettelsen! 

Merete Kløvning, kreftkoordinator i Ålesund
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LANDSKONFERANSE OM
UTFORDRINGER VED LIVETS SLUTT
Norsk forening for palliasjon og Norsk forening for palliativ medisin er arrangører for
Landskonferansen som blir avholdt kvart andre år. Dette året var det Trondheim sin tur,
konferansen vart avhold fra 17. til 19. september. Om to år er det Stavanger som er arrangør.
Å være med på landskonferanse er svært lærerikt, det er sosialt, en knytter kontakter og føler at
en er en del av et miljø.
Det var en ganske stor gjeng fra Sunnmøre på konferansen, mange vart stående skoddefast på
Vigra og mista første dag av konferansen. Men, det var likevel berre blide fjes å sjå då dei
ankom Trondheim.
Å være på landskonferanse innebær lange teoretiske dager og lange sosiale kvelder, du bør ikke
forvente å være utkvilt ved hjemkomst. Forelesere er det frå innland og utland og det er det siste
nye en får presentert. Der er paneldebatter, parallellsesjoner der en kan springe til og frå å
«shoppe» kunnskap som er av interesse, og der er felles forelesinger av høg faglig standard. Du
bør også ta med deg et antrekk til en festmiddag der det er god mat og flott underhandling.
Etter at du er komt hjem kjenner du deg sliten men, samtidig at du har fått en ny giv. Du gjør en
del av innholdet til ditt eget i forberedelser av internundervisning og håper at du får ta del på
neste konferanse. En slik konferanse kan ikke erstattes av fagdager og kurs, den gir deg så mye
mer.
Å være med på en slik konferanse koster en del, du kan søke om stipend gjennom
sykepleieforbundet og FKS. Om du søker prosjektmidler gjennom Helsedirektoratet kan det også
være en bidragsyter. Ha som mål å få med deg konferansen om to år det har jeg, hadde vært kjekt
å treffe deg der 

Anett Skorpen Tarberg
Kreftkoordinator Ulstein Kommune.

Takk for stipend 
FKS Sunnmøre ønskte å dele ut et stipend lokalt til en av sine medlemmer. Det ville si at Forum
for kreftsykepleie skulle dekke kursavgiften på Landskonferansen i palliasjon. Og den heldige
vinneren av dette stipendet ble meg!!!  Alt jeg gjorde var å sende en e-mail Tanja Yvonne
Alme med beskjed om at jeg ønskte å delta i trekningen. Anbefaler flere til å benytte seg av slike
tilbud fra faggruppen vår 
Jeg var ferdig utdannet kreftsykepleier i 2012. Jeg jobber som palliativ koordinator 50 % i Molde
Kommune. Dette er en stilling som er finansiert av prosjektmidler via Helsedirektoratet.(20122015). Jobben min går bla ut på å heve kompetansen når det gjelder grunnleggende palliasjon
hos alle som jobber innen pleie og omsorg Molde Kommune. Jeg jobber også som
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kreftsykepleier i 50 % stilling på Kreftpoliklinikken på Molde Sykehus. Det å kunne delta på
denne konferansen har stor betydning for jobben jeg skal utføre som kreftsykepleier. Ikke minst
dette med å knytte nye kontakter innen det palliative fagfeltet.
Sammen med deltagere fra palliativt team i Molde ankom vi Royal Garden og fikk registrert oss
til konferansen. Der fikk vi høre at flyene fra Ålesund og Kristiansund var forsinket pga tåke.
Dette førte til at mange deltagere fra Sunnmøre ble sittende og vente på flyplassen. Foreleser
Kjell Erik Strømskag ble også forhindret i og komme så hans foredrag om «Hvordan
palliasjonen kom til Norge» gikk dessverre ut. Heldigvis klarte flyet fra Ålesund å lande i
Trondheim senere på dagen. 
Det var mange spennende forelesninger på onsdag. Dagen ble avsluttet med en paneldebatt om
Samhandling og kompetanse. Mange spørsmål dreide seg om palliasjon til ikke maligne
sykdommer. Det var enighet om at det er viktig at alle pasienter får et godt tilbud om palliasjon i
den siste fasen av livet uavhengig av diagnose.
Dette med standardiserte pasientforløp var også nevnt. Orkdalsmodellen»-fremtidens
kreftomsorg er et eksempel på samhandling mellom helseforetak og kommuner.
Kreftkoordinators rolle er også viktig som et bindeledd mellom helseforetak og kommune.
Legedekning/tilsynsleger/fastlegens rolle var også belyst.
Det var også mange gode foredragsholdere på torsdag og fredag. Likevel vil jeg trekke ut
forelesningen med Ellinor Haukland – Avdeling for kreft og lindrende behandling
Nordlandssykehuset HF. «Når er nok, nok? Hvordan ta en god beslutning? Hun snakket om dette
med overbehandling av kreftpasienter. Internasjonalt anbefales det at man bør avstå fra
kreftrettet behandling siste 4 uker av livet. I tillegg til å påføre unødig plager og bivirkninger,
kan dette flytte fokus vekk fra god symptomlindrende behandling og omsorg. Det finnes ulike
tiltak som kan bidra til å avklare pasientens medisinske tilstand, leveutsikter og ønsker, og være
til hjelp for beslutningstagere når den vanskelige beslutningen om at «nok er nok» må tas.
På torsdagskveld var det festmiddag med god mat og masse flott underholdning. Ronny Dalene
holdt en hysterisk morsom takk for maten tale!! Fikk brukt lattermusklene gitt!!
Dagen på fredag ble avsluttet med et morsomt og flott foredrag om nærvær og helse. Vår
oppgave som helsepersonell er bare ikke å behandle den eler de sykdommene som enkelte har,
men kanskje enda viktigere: Å hjelpe våre pasienter til å føle velvære tross sin sykdom.
Ble også kjent med flere innen det palliative fagmiljøet. Vi utvekslet e-mail adresser for videre
kontakt. Kjempekjekt. Håper og kunne delta på neste landskonferanse også! Den blir i
Stavanger. 

Anne Lise Gjelsten
Palliativ koordinator Molde Kommune
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Referat fra parallellsesjon «Palliasjon til ikke-kreft»
Barnepalliasjon:
Ved overlege Alf Bjørnstad fra barneavdelingen Drammen sjukehus.
Palliasjon hos barn – en vandring i grenseland mellom spesialisthelsetjenesten, hjem og
kommunal omsorg.
Hjem: en trygg base og ramme for alle livets hendelser.
Botilbud i barnebolig: kan være ett godt tilbud i stabil fase, der behovet er omsorg, pleie og
stimulering. Kompetansen her er ofte retta mot hverdagen til barna.
Barnegrupper som får palliativ behandling:
Progredierende tilstander
Kronisk syke med gradvis funksjonstap
Somatisk organsvikt
Kreft
Nesten drukning
Det ble lagt fram 3 case: salen reflekterte sammen med overlege Bjørnstad rundt hvilken
behandling som skal iverksettes i kvart enkelt case.
Rammebetingelser:
Foreldreperspektivet
Diagnose samtale
Den stabile fasen
Terminal fasen
Behandlingsperspektivet
Synliggjøre engasjement
Etisk bevissthet
Definere hensiktsløs behandling
Bro over kultur forskjeller og rammebetingelser
Medisinske avgjørelser er legens ansvar
Palliativ behandling hjemme og i barnebolig
1: Hva er medisinsk mulig?
2: Hva er etisk mulig?
3: Hva er praktisk mulig?
Hva bør sykehuset tilby?
Samarbeid om å definere den palliative fasen og organisering av denne.
Viktig med aktivt foreldrearbeid.
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Konklusjon:
Bevissthet om muligheter og utfordringer ( er det best
for barnet å være i boligen sin og få behandling der?
Er det best for foreldrene at barnet er i sjukehus?
Ettersamtaler? )
Det er viktig med felles etiske refleksjoner
Tilpasse løsningene til barnet og de rundt

Palliativ behandling til pasienter med ALS
Ved Spesialsykepleier Solli, Elin Margrethe og spesial
ergoterapeut Mari-Anne Myrberget fra Nevrologisk
poliklinikk St. Olavs Hospital, ALS team.
Motornevronsykdom er nevrodegenerative sykdommer der nerveceller dør. De tapte
nervecellene erstattes ikke. Disse sykdommene er progressive tilstander som forverres
gradvis.
Det kliniske bildet ved ALS er svært heterogent.
Vi har klassisk ALS som er den vanligste formen. Kjennetegnes av lammelser i armer og ben
(Spinal ALS, rammer 2/3 av pasientene)
Bulbær ALS rammer 20% av pasientene. Her er det lammelser av muskulatur som innerveres av
hjernenerver, tale og svelg vansker er de vanligste symptomene.
Kognitive symptom ved ALS, totalt har 50-60% av pasientene kognitiv svikt. Per i dag er det
ingen tilgjengelig kurativ behandling for ALS pasienter.
RILUZOLE kan ha en livsforlengende effekt.
Palliativ behandling
Starter ved diagnose tidspunkt
ALS team består av:
Lege
Sykepleier
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Logoped
Sosionom
Psykolog
Etter behov kan en konsultere med: Lungelege, lungespl, gastrokirurg, ernæringsfysiolog og
prest. OBS: Viktig å finne ut av hva pasienten vil tidlig i forløpet!!!
Tett oppfølging av pas. og pårørende
Samarbeid og samhandling med annet helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. Gi undervisning, veiledning og opplæring.
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Utfordringer med ALS
Funksjonstap, ressurser/begrensninger, identitet/roller, tapsopplevelser – TØRRE Å PRATE OM
DETTE MED PASIENTEN!
Emosjonell labilitet er et vanlig problem som ikke tidligere har vært godt dokumentert: unormal
latter, gråt eller gjesping kan være sosialt generende – dette sees hos ca 50%
Ernæring: Dysfagi (svelg vansker), PEG (ansees som lindrende behandling som gir økt
livskvalitet), sikling
Respirasjonssvikt og ventilasjonsstøtte skal diskuterast med pasient og helst pårørende tidlig i
forløpet. Pasienten blir henvist lungelege dersom det er aktuelt med ventilasjonsstøtte
Non invasiv ventilasjonsstøtte er mest aktuelt. Invasiv respirator behandling er mulig.
I den terminale fasen kan pasienten bli lindra med Morfin og Midazolam. I forløpet er det angst
og dyspnoe som er det mest vanlige.
Etter samtale med pårørende er viktig.
Etisk utfordrende å vite når de forskjellige spørsmålene skal takast opp.

Palliasjon til pasienter med nyresvikt
Ved overlege Inger Karin Lægreid fra avd for nyresykdommer medisinsk klinikk St. Olavs
Hospital
Terminal nyresvikt kan være akutt nyresvikt eller kronisk nyresvikt som er komt over i t.fase.
Nyre erstattende behandling kan være dialyse eller transplantasjon.
Konservativ behandling – palliativ behandling
Formål med dialyse behandling:
Forlenge livet
Gi adekvat livskvalitet
Hemodialyse blir vanligvis gjort i institusjon. Behandlingen tar 4timer 3 ganger per uke. 75-80%
av dialyse pasientene har hemodialyse. Bivirkninger er at pasienten blir trøtt og sliten etter
behandling. Pasientene kan få lavt blodtrykk etter behandling.
Perioneal dialyse blir vanligvis gjort heime. Der er to alternativ, enten dagbehandling eller
nattbehandling.
Viktige spørsmål:
Når er konservativ behandling riktig?
Når skal en avslutte dialyse?
Når skal en starte dialyse?
Forskning viser at pasienter som har mange diagnoser får forkortet livet ved dialyse, det er
usikkert hvorfor, men mest sannsynlig er det fordi det er en påkjenning å bli flytta 3 ganger i uka
for å få dialyse.
En skal unnlate å starte dersom pasienten ikke ønsker det, eller dersom pasienten har en kognitiv
svikt. En skal ikke starte dialyse dersom pasienten har mange diagnoser og kort forventa levetid.
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Palliativ dialyse:
Målet er symptom lindring
Kan trekke væske fra pasienten
Lurt med få og korte dialyse behandlinger
Utfordringer ved palliativ behandling:
Overhydrering
Tungpust-stuvning-lungeødem
Elektrolytt forstyrrelser
Anemi
Blodtrykk
Protein redusert kost?
Medikament dosering
(Lyrica, Morfin, Neurontin OBS!! Overhydrert av disse?)
Viktig med kontroll med tanke på nyre funksjon.
Mål:
Pasienter med svært alvorlig kronisk nyresvikt skal ha tilbud om god symptomatisk og palliativ
behandling.

Line Østrem Bjørnevik,
Avdelingssykepleier og ressursperson i palliasjon i Sula Kommune
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ET DIKT OM HØSTEN
Mange dager
av purpur og gull
har oktober gitt oss
under en himmel
som daglig blåner
seg mere blå.
Ennå er frosten
bare et disig
varsel bak åsen,
men langsomt,
langsomt
begynner året å gå i stå

Aldri er sinnet så åpent
som slike høstklare dager,
når luften smaker
av blomster og av kjølig jern,
og noe svever forbi deg,
et minne du ikke husker,
en drøm som bestandig
er like udrømt og fjern.

Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter
bortenfor alle blåner av dét du aner og vet,
der hvor tiden går under, og høst og vinter og sommer
drukner i stumhet og mørke og susende evighet.
Langt der ute i mørket har vi en fred i vente.
Men i menneskehjertet banker den samme drift
som får døgnfluen til å spile ut sine vinger
og får stjernene til å skrive sin himmelskrift.
Aldri kan mennesket løse den siste gåten om livet.
Men følger likevel budet fra livet selv
når vi erobrer et år, en dag eller bare en time
fra Den Stumme som bor bak det ytterste stjernehvelv
Inger Hagerup

SUNNMØRE

FKS Sunnmøre vil ønske alle lesere og medlemmer
god haust og fin førjuls tid.
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