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Nærhet vs. stoppeklokke 

Nærværskompetanse innenfor 

eksisterende rammer 

 

Caregiver stress and staff support 



samtidighet 

• Hvem prioriteres? 

• Medisinsk stort behov vs lite behov 

• Fordeling av oppmerksomhet og tid? 

• Det gode øyeblikket vs. praktiske gjøremål 

• Mange pårørende vs. den enkelte pasient 



Tid til refleksjon 
• Ernæring: kasuistikk  

– Pas MS langtkommen, sengeliggende, svelgvansker. Har hatt PEG for væske, får 
betydelige plager når hun spiser selv. 

– Livsforventning mindre enn 6 mnd, men mer enn 1 mnd.  

– Pårørende ønsker ernæring, personalet ønsker ikke livsforlengende behandling 

• Samtidighet:  
• 1 pas som hadde gått ut sammen med en av personalet , ingen dekning på mobiltelefon 

• 1 pasient som trengte akutt hjelp. Pårørende til pas kommer og får ikke den hjelpen de mener 
du bør få. 

• En kommer ikke i mål: 
• Hvem kan kontaktes 

• Hva gjør vi hvis svaret ikke er tilfredsstillende 

• Kulturforskjeller:  
– Pas er sengeliggende, svak, snakker lite norsk. Er engstelig. Døtrene sier at vi ikke er 

hjertelige. Personalet føler at de har prøvd så godt de kunne 

– Hva er høflig, hva er tillitskapende atferd og holdning?  

• Å formidle sannheten  
– Må sannheten alltid sies ? 

– Hva hvis pas blir veldig lei seg?  

– Hva er god praksis , for hvem ?? 



Prioritering av ressurser: 

 Hva gjør vi ? 

• De ressurssterke 

• Hvorfor har hun ikke fått hjelp 

med en gang, da hun ringte 

på? 

• Det skrives en klage, fordi 

personalet ikke ha gitt den 

nødvendige pleie og omsorgen 

• Personalet er blitt redde fordi 

det er aldri godt nok, spesielt 

de ufaglærte og de yngre får 

mye kritikk 

 

De stille og usynlige 

• Pas. morgenstell avbrytes for å 

gi hjelp til naboen 

 

• ”Dere er så snille” 

 

 

• Personalet synes det er 

vanskelig å ikke få nok tid til de 

som krever minst 

 

 En erfaring fra god omsorg ( rettferdig fordeling av ressurser, 
velgjørenhet og ikke skade) for tvillinger i Lesotho: 

Når den største skriker, må den minste få mat 



Rød, gul og grønn gruppe 

• Grønn gruppe:  

– Kartlegging er gjort, tiltak vurdert, stabil situasjon 

– Ny vurdering om 1-2 måneder 

• Gul gruppe: 

– Situasjonen og behov for tiltak endrer seg, 

–  Ny vurdering om 1-2 uker 

• Rød gruppe: 

– Raske endringer/uavklart situasjon 

– Ny vurdering om 1-3 dager 

 



Mann 75 år 

• Langtkommen kreftsykdom 

• Ønsker kun å få positiv tilbakemelding 

• Barna er klar over situasjonen, men 

ønsker å respektere pas valg 

Pas spør personalet om vi tror hun blir 

bedre? 

  



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 

 



personalet 

• Pasienten var en ung mann 

• Personalet ble berørt 

• Hvordan få til gode relasjoner med de forskjellige 
involverte? 

 

• Hvordan kan vi møte palliative pasienter og deres 
pårørende ? 

• når ulike religiøse og kulturelle forhold spiller inn? 

 

Personalet hadde forskjellige roller : fysioterapeut, 
sykepleier, hjelpepleier, lege 

 

 



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 



4 etiske prinsipper 

• Verdighet 

• Autonomi  

– Men: husk: pasienten er del av en 

familiestruktur 

• Integritet 

• Sårbarhet 

David Kissane , the challenge of discrepancies  

in values mong physicians, patients, and familymebers,  

Amer. Cancer society, 2004 



I møte med andre 

• Å bli berørt 
– Å vise respekt/ 

• Å komme nært 
– Å trø tilbake 
– Kjennskap til ”urørlighetssone” 

• Å være nær lidelse 
– Å omgås med andres lidelse 

• Å gå inn 
– Å gå ut 

• Å gi og holde ut 
– Å lade opp sin egen batteri 

 



I møte med andre 

• Å være der du er  

 

 

 

 

 

– Bent Falk 

 

• Å møte mennesker 

der de er   



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, og 
bærekraftig praksis 

Renzenbrink 



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 



tålmodighet 


