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Hvor i sykdomsforløpet er pasienten?







http://palliativtutvecklingscentrum.se/vardpersonal/nationell-vardplan-nvp/nvps-olika-delar/

http://palliativtutvecklingscentrum.se/vardpersonal/nationell-vardplan-nvp/nvps-olika-delar/


Pasienten vurderes å nærme seg livets siste dager/å komme til å dø i 
løpet av relativ kort tid 

• Progredierende sykdomsutvikling

• Progredierende funksjonsnedsettelse

• Forverring i tilstanden er forventet

• Mulige reversible tilstander er blitt vurdert

• Pasienten vurderes til å ha svært kort forventet levetid: noen få uker 
til dager

• Livsforlengende behandling er ikke indisert (medisinsk /etisk)





Vurder om pasienten er i livets siste dager og 
om døden er nært forestående
En vurdering om at pasienten har svært kort forventet levetid, uker til 
dager, bør inneholde en tverrfaglig gjennomgang av følgende forhold:

Progredierende sykdomsutvikling

Progredierende funksjonsnedsettelse

Hvorvidt forverring av tilstanden er forventet

Mulige reversible tilstander er blitt vurdert

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase, Helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-sluttfase#vurder-om-
pasienten-er-i-livets-siste-dager-og-om-døden-er-nært-forestående

https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-sluttfase#vurder-om-pasienten-er-i-livets-siste-dager-og-om-døden-er-nært-forestående


Gjenkjenne mulige vendepunkter

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

•Redefiner behandlingsmål sammen med pas og 
pårørende og personalet:

– hva er realistisk å forvente? 

- hva gjør vi hvis?



Livets sluttfase

Ref : http://www.health.govt.nz/publication/te-ara-whakapiri-principles-and-guidance-last-days-life

http://www.health.govt.nz/publication/te-ara-whakapiri-principles-and-guidance-last-days-life


Livets sluttfase

• Livets sluttfase er den perioden i livet, når det er overveiende 
sannsynlig at gjenværende forventet levetid er betydelig begrenset på 
grunn av høy alder, uhelbredelig sykdom, ulykke eller skade. 

• Det finnes ingen entydig definisjon på dette. Både i 
forskningssammenheng og andre sammenhenger (økonomiske ytelser 
og stønader, forsikringssammenheng etc.) ser vi at dette gjerne 
defineres som maksimalt 6−12 måneder, av og til kortere.

• I klinisk sammenheng vil man ofte definere det som uker eller dager.

• Ref: Livets sluttfase, om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for 
alvorlig syke og døende, Kunnskapssenteret nr 18, 2014, side 23



Hvilke ord bruker dere på 
arbeidsplassen

når døden nærmer seg

Er det forskjell for pasienter med forskjellige diagnoser?



• 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 seponere ikke 
hensiktsmessig medikasjon?



Det å vurdere pasienten som 
døende



kreft

Kronisk organsvikt

Alderdom, demens

Hvor i sykdomsforløpet er pasienten?



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

Furst 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.



Symptomer og tegn som er fremtredende nær døden vil kunne variere, men 
vanlige observasjoner og kjennetegn er:

• Søvnbehovet øker, uttalt økende tretthet

• Tiltakende fysisk svekkelse, økende behov for sengeleie

• Interessen for omgivelsene minker og bevisstheten sløres, mindre respons til 
de nærmeste

• Orienteringsevnen svekkes, med tidvis eller tiltakende forvirring

• Interessen for å ta til seg næring svekkes, etter hvert trengs det også mindre 
drikke

• Pasienten tar bare små slurker vann og har vansker med å ta tabletter 

https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-
sluttfase#vurder-om-pasienten-er-i-livets-siste-dager-og-om-døden-er-nært-forestående
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Hva er prognosen?
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Hvordan har funksjonsnivået utviklet seg?



Har du snakket med 
familie/med dine nærmeste

om det?



Hvor lenge kan jeg leve?
Hvor lenge er det igjen?

• Se tilbake på utviklingen. 

• La pasient og pårørende sette ord på endringene som har 
skjedd den siste tiden

• I en familiesamtale:

• Hvis det er vanskelig å snakke om sykdommen, da kan en 
spørre hva har endret seg (for deg) etter at han/hun ble syk?
• Hva har endret seg den siste tiden?



Er pasienten døende?
Hva taler for?

Hva taler imot?

Har det noen konsekvenser?

Hvordan skal jeg formidle dette?



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?



Valentine Godé-Darel

Ferdinand Hodler

This portrait in shades of 
red from 1912 shows 
Godé-Darel as a 
beautiful, healthy young 
woman. 





http://jco.ascopubs.org/content/20/7/1948/F2.large.jpg




I tillegg vil det etter hvert tilkomme symptomer og tegn 
som tyder på at pasienten er døende. Slike endringer er:
•marmorering eller endring i hudfarge
•endring i respirasjon, som Cheyne-Stokes respirasjon eller 
surkling
•endringer i sirkulasjon
•at pasienten i lengre perioder ikke er kontaktbar 

https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-
sluttfase#vurder-om-pasienten-er-i-livets-siste-dager-og-om-døden-er-nært-forestående



Tenk på en pasient hvor du har erfart at det 
var et godt forløp

Hva gjorde at det var et godt forløp?



Utviklingen når pasienten nærmer seg 
livets siste dager

• 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



St. Benedict,  døde  stående i 547



”Livets siste dager”

Ikke alle pasienter i livets siste dager 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 livets siste dager varer lenger enn antatt

Revurder etter 2-3 døgn

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

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

• Hva hvis pasient ikke er plaget ?

• Hva er intensjonen med evt. tiltak

• Informasjon til pårørende og personalet



Tenk på en pasient hvor du har erfart at det 
ble et svært utfordrende forløp

Hva gjorde at det ble det?



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



Samlet vurdering av at pasienten er døende
Erkjennelsen av at pasienten er døende, må bygge på en 
tverrfaglig vurdering av minimum lege og sykepleier. 
Pasientens, pårørendes og det tverrfaglige personalets 
oppfatning av situasjonen vil også gi viktig informasjon.

Først når den samlede vurdering tilsier det, kan pasienten 
oppfattes å være døende.

https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-
sluttfase#vurder-om-pasienten-er-i-livets-siste-dager-og-om-døden-er-nært-forestående



Ernæring og væske

Det blir ofte sagt/ en er redd for at:

• Han/hun sulter og tørster i hjel 

Men det er viktig å forklare i terminalfasen at:

• Pas. har sluttet å spise og drikke fordi han/hun er døende. 

Symptomlindring av tørr munn er viktig- oppnås ved å fuktige munnen



https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-
behandling-i-livets-sluttfase#vurder-om-pasienten-er-i-livets-siste-dager-og-om-
døden-er-nært-forestående



Væsketilførsel ? 
Viktig å skille mellom 2 forskjellige livssituasjoner:

• er pasienten døende pga sykdommen

eller 

• er pasienten døende fordi en ikke får nok væske  

Målet: 

• å forbygge plagsomme symptomer

• å lindre plagsomme symptomer

Ved væskebehandling:

• gi det for 1-2 dager og så revurder



Når er pasienten døende?

Timer eller dager

Pasient ?

Pårørende ?

Personalet?

De siste dagene

- Medikamenter ?

Utviklingen?

?

?



Først når den samlede vurdering tilsier det, kan 
pasienten oppfattes å være døende. 

I løpet av denne fasen, skjer det ofte pånytt endringer i pasientens 
tilstand, som tyder på at pasienten er kommet i livets siste timer og 
dager. Slike endringer er

• marmorering eller endring i hudfarge, 

• endring i respirasjon, 

• endring i sirkulasjon, 

• svelgevansker eller 

• at pasienten i lengre perioder ikke er kontaktbar. 



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



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



Når er pasienten døende?

Timer eller dager

Pasient ?

Pårørende ?

Personalet?

De siste dagene

- Medikamenter ?

Utviklingen?

?

?



Om  samhandling og symptomlindring
2 spørsmål må stilles ved behov for symptomlindring: 

Hva er hastegraden ved symptomlindring:

• Kan det utsettes eller ikke? 

Si fra hvis du ikke kan gjennomføre tiltak i løpet av 1 time.
• Må gjøres nå : rød respons
• Kan vente til maks 1 time : gul respons
• Gjøres når en får anledning:  grønn respons.

• Symptomlindring er gul eller rød respons.

Har personalet nødvendig kompetanse? 

Gi umiddelbar  tilbakemelding, når du ikke kan utføre oppgaven, eller når du 

er usikker , f.eks.  om  du har tilstrekkelig kompetanse. 



Hva kan vi gjøre noe med? 

• Hastegrad:  ( rød/gul/grønn, : med engang, i løpet av 1 time, når en 
får tid)

• Kompetanse : observasjon, handling, dokumentasjon av effekt, 
• Tenke bredt, kombinere preparater
• Grunn for teamarbeid , men også for å konferere med andre instanser/kolleger

• Teamarbeid (Felles forståelse for hastegrad)

• Legens tilgjengelighet 
• Hvem kan vi kontakte når vi ikke kommer imål ? Og ved raske endringer?

• Brukermedvirkning:
• Lytte til pas: hva er deres erfaringer og hva er deres ønsker? Hva er viktig?

• Med. i nattbordskuffe. 
• Ikke gå fra henne ved uro
• Pårørende fikk legens telefonnummer som en ekstra trygghet for pas og pår.

(er ikke brukt, eller muligens 1 x ) 



Pårørendesamtaler er 
1/2ØH . 

Må gjøres samme dag eller
neste dag.



Uhelbredelig. Og likevel.

gode samtaler om behandling, terminalfasen og døden

• Hvem tar initiativ til samtalen?

• Hvor raskt skal samtalen finne sted?

• Hvem skal være med ? 
– Pasient. Pårørende?, annet personalet?

• Hvor lenge varer samtalen?

• Hva gjøres etter at samtalen er ferdig?
– Er det noen som blir igjen?, 

– Avtal at personalet spør etterpå hvordan pas /pårørende har det?



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



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

• Spørrende tilnærming, basert på kompetanse med tydelig individuell 
tilpasning



Jordbærets lov
• I stedet for å møte dem der de er, 

kan vi  komme i skade for å hale og 
dra for mye i dem for å skape 
forandring.

• Da kan vi komme til å ødelegge 
mer enn vi hjelper.

• Jordbærets lov kan hjelpe oss til å 
ha respekt for den tid det tar å nå 
fram til modning, erkjennelse og 
nytt mot etter tøffe tak på 
livsferden.

Trøste og bære, v/Steinar Ekvik



HÅP
• Håp har flere dimensjoner/perspektiver

• Realistisk perspektiv : håp er en forventning som er basert på 
behandlingsmuligheter

• Funksjonelt perspektiv: håper på å kunne mestre hverdagen og 
oppleve god livskvalitet

• Narrativt perspektiv: håp gir mening i pasientens liv 
• Å gi støtte med utgangspunkt i pas. livsfortelling og pas. ønsker

• Å gi en positiv respons på pasientens ønske og håp: f.eks. ja, det hadde vært 
fint.



Carl og Ellie

https://youtu.be/9yjAFMNkCDo?t=151


Kartlegging av nærstående død

• Å gjenkjenne mulige vendepunkter i sykdomsforløpet

• Erkjennelse av at livet går mot slutten 

Å akseptere at livet går mot slutten

• Å akseptere at pasienten er døende



”Phone to needle”
responstid

1. Ny oppstått problem 
2. Akutt funksjonsvikt /endring 
3. En kommer ikke i mål med symptomlindring 

Tidsfristen som settes, er tiden fra ”henvisningen” mottas, til iverksetting 
av vurdering og eventuell behandling, dvs. til pasienten faktisk mottas 
eller tilses.

Hvor lang tid går det fra problemet ble nevnt
til tiltaket er satt i gang?

-hastegrad
-kompetanse



Rules of Thumb, 
Davies, 2016

Tommelfinger regler for omsorg 
ved livets slutt for personer med 
demens

1. Spise- og svelge-problemer

2. Agitasjon/uro

3. Revurder  behandling og tiltak 
ved livets slutt

4. Omsorg ved livets slutt

https://www.ucl.ac.uk/pcph/research-groups-
themes/age-stud-pub/current-research/rulesofthumb/



Spise- og svelge-problemer

• La ikke spiseproblemer og 
svelgeproblemer komme som en 
overraskelse

• Er demens årsaken til spise- eller 
svelgeproblemer?

Hvis ja, 
• gi mat og drikke på pas. premisser, obs 

aspirasjon
Hvis nei: 
• vurder om det er en mulig reversibel årsak, 

- hvis nei: gi mat og drikke på pas premisser
- hvis ja: vurder evt. behandlingsmuligheter

• Er det hensiktsmessig med henvisning?
• Er det behov for samråd med mer erfaren 

helsepersonell? 



Agitasjon/uro

• Se etter en underliggende årsak

• Hva har endret seg (den siste tiden)? 
Få info fra pårørende og personalet

• Er det miljø faktorer?

• Er det er medisinsk årsak?

• Hvordan har pas pårørende  det?

• Hvis ingen tydelig årsak:
• Vurdere ikke medikamentelle tiltak ( 

musikkterapi, massasje)
• Forsøk smertestillende
• Vurder hjelp fra spesialist eller annen 

erfaren kollega
• Vurder evt antipsykotika ( etter å ha 

snakket med pårørende) 



Revurder behandling og tiltak
ved livets slutt

• Når livet går mot slutten, fortsett med 
medikamenter eller tiltak som 
sannsynligvis bidra positivt til 
pasientens livskvalitet.

Vurder ut fra det: 

• Er medikamentene/tiltakene 
nødvendige?
• Hvis ja: fortsett med samme opplegg
• Hvis nei: stop/seponer behandling og 

tiltak som ikke bidrar til symptomlindring 
eller som ikke har en positiv effekt på 
pas. livskvalitet

• Monitorer og evaluer, evt. begynn igjen 
hvis endringerne gir mer plager/mindre 
livskvalitet



Omsorg ved livets slutt

• Vurder sammen med pårørende 
både hva er god omsorg for 
pasienten og hvordan en best 
kan gjøre det.

• Gir den vanlige omsorgen 
ubehag, sett fra pasientens 
perspektiv?
• Hvis Ja : forsøk å  endre

• Hvis Nei: fortsett å ha fokus på pas 
beste og at pas opplever det som 
verdig



Aktuelle tiltak når pas er døende

• Seponere ikke essensiell medikasjon

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

• Avtale eventuell medikasjon for døende

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

• Kartlegging og ivaretagelse av  spesielle behov hos pasient og 
pårørende





Terminal omsorg hjemme

• Pasientens ønske

• Pårørende og nettverk tilgjengelig og aktiv

• Hjemmesykepleien  tilgjengelig

• Ved behov regelmessig vurdering palliativ team

• Fastlege kan gjøre hjemmebesøk 

• Avtal tilgjengelighet på telefon 

• Avtal hvem som tilkalles ved behov for legetilsyn

• Forbered tiltak ved kriser

• evt. medikasjon må være avtalt-

• ha subkutanpumpe tilgjengelig

• umiddelbar håndtering av kriser når de oppstår



God symptomlindring må kunne gis 
døgnet rundt 

der pasienten er 

og forutsetter at kompetent 
personell er tilgjengelig



Døden og de ukjente stiene

er ikke så skremmende som før.

Folk jeg var glad i  har gått foran 

og kvistet løype.

De var skogskarer og fjellvante,

så jeg finner nok frem

(Kolbein Falkeid)



Kjell Nupen


