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• 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? 

 

 

 



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 



Oscar the cat 

• A Day in the Life of 

Oscar the Cat 

• David M. Dosa, M.D., 

M.P.H 

• N Engl J Med 2007; 

357:328-329;July 26, 

2007  

• http://www.nejm.org/d

oi/pdf/10.1056/NEJM

p078108  

 

• http://www.youtube

.com/watch?v=emJ

WiSh5KD8&featur

e=related 

 

 

 

http://www.nejm.org/toc/nejm/357/4/
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp078108
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp078108
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp078108
http://www.youtube.com/watch?v=emJWiSh5KD8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=emJWiSh5KD8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=emJWiSh5KD8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=emJWiSh5KD8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=emJWiSh5KD8&feature=related


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 
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Hvordan har funksjonsnivået 

utviklet seg? 
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Kasuistikk :  

Er pasienten døende? 
Hva taler for, hva taler imot? 

 

dager 







Kasuistikk :  

Er pasienten døende? 
Hva taler for, hva taler imot? 

 

dager 



Engelske medier… 

• «Death pathway» 

 

• «Medical treatment 

that hastens dearth» 

 

• Without any 

consultation» 

 

• «Without their 

familys knowledge» 



Learning from people’s 
experience of last days of life 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.endoflifecareforadults.nhs.uk/news/all/learning-from-peoples-experience-of-last-days-of-life
http://www.endoflifecareforadults.nhs.uk/news/all/learning-from-peoples-experience-of-last-days-of-life


”En fars død” 

For ett år siden døde far. I dødsannonsen
sto det at han sovnet stille inn. Det sto ikke at

han faktisk både sultet og tørstet ihjel.

Publisert: 12.jan. 2012



To the Editor of the The Daily Mail 

 

• By preparing an End of Life Care plan, 
patients have the best chance of having 
their wishes met – surely something 
everyone can agree is a good thing. 

• Despite the fact this work gives patients 
better care I am concerned about reports 
some doctors are not properly 
communicating with their patients.  

• I cannot stress enough the importance of 
involving patients and families in their 
care.  

• I have asked officials to look at how best 
we can ensure that this always happens. 

Care and Support Minister, Norman Lamb, 19 October 2012 



Why is the Liverpool care pathway 

used for some dying cancer 

patients and not others?  

Healthcare professionals' 

perspectives 

 BMC Research Notes 2012, 5:524 doi:10.1186/1756-0500-5-
524 

Alison Freemantle (alison.freemantle@nuh.nhs.uk) 

Jane E. Seymour (jane.seymour@nottingham.ac.uk) 

 

Publication date 24 September 2012 

http://www.biomedcentral.com/1756-0500/5/524 

mailto:jane.seymour@nottingham.ac.uk


Avklart at pas er døende og  

LCP er tatt i bruk 

• Enighet om at pas er døende og evne til å 

formidle dette  

• Jobbe som et team gir bedre kvalitet i 

omsorg og behandling  

• Pro-aktiv forskrivning av eventuell 

medikasjon 

• Økt jobb tilfredshet og mindre stress 

• LCP kan avsluttes ved bedring 

 

 

Alison Freemantle , Jane E. Seymour 

http://www.biomedcentral.com/1756-0500/5/524 



Pasienten dør uten at LCP er 

brukt - årsaker som ble nevnt: 
• Legene har ikke nok tid 

– Den nødvendige avklaring og samtale uteblir  

– helgene er sårbare 

• LCP har lav prioritet 
– Avgjørelsen utsettes 

• Overlegen sier nei til LCP 

• Bekymring for at LCP gjør at personalet ikke 
gjør sitt beste 

• Problemer i kommunikasjon 

• Vanskelig å akseptere at en pasient er 
døende 

 
Alison Freemantle , Jane E. Seymour 

http://www.biomedcentral.com/1756-0500/5/524 



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 



Olav 60 år 

• Ryggsmerter i 3 måneder 

• Ca. pulm med utbredte skjelettmetastaser og truende 

tverrsnitt.  

• Strålebehandlet columna. Komplisert smertebehandling. 

• Pas hadde det bra på Lindrende Enhet, men ble 

svakere. ECOG status 3-4. 

• Var på en time på lungepol. til vurdering cellegift. Utsatt 

avgjørelsen fra torsdag til mandag. 

• Fredag var han mye svakere. Klarer ikke å ta tabletter. 

• Samtale med pasient og pårørende 

• Neste dag: Er pasienten døende? Hva sier pårørende? 

• Skal vi begynne med LCP? 

 

 

 

 



Når starte med LCP ? 

 når er pasienten døende? 

Timer eller dager 

Pasient ? 

Pårørende ? 

Personalet? 

De siste dagene 

- Medikamenter ? 

 

Utviklingen? 

  ? 

  ? 





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 

 

 



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 starte med LCP ? 

 når er pasienten døende? 

Timer eller dager 

Pasient ? 

Pårørende ? 

Personalet? 

De siste dagene 

- Medikamenter ? 

 

Utviklingen? 

  ? 

  ? 



Når starte med LCP ? 

 når er pasienten døende? 

Timer eller dager 

Pasient ? 

Pårørende ? 

Personalet? 

De siste dagene 

- Medikamenter ? 

 

Utviklingen? 

  ? 

  ? 
LCP 





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 



    Når terminal fasen varer  

lenger enn antatt 

Revurder etter 3 dager 

• 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 



Ved/etter dødsfall 

Pårørende er inkludert og 
ivaretatt 

• Pårørende har mulighet til å 
delta i stell og være 
sammen med den døde 

• Pårørende får utlevert 
skriftlig informasjon 

• Tilbud om ettersamtale 

• Det tas kontakt etter 4- 6 
uker  

• Førstkommende jul  sendes 
julekort til avdødes 
nærmeste familie  

 

 



 

 

 
• Dette arbeidet bør alltid vurderes i etterkant: Fikk vi 

det til slik vi ville?  

• To samtaler er viktige dagen etter at pasienten er 

død. 

•  Den ene er med de pårørende, som nesten alltid har 

spørsmål og viktige kommentarer.  

• Den andre er med personalet, som har sine 

refleksjoner. 

• På denne måten kan avdelingen gradvis bygge opp 

kompetanse og engasjement.  

Takk til Peter Hjort, 2004 

Omsorg til den døende 
pasient er lagarbeid 

 



Liverpool Care Pathway: 

en tiltaksplan for palliasjon  

til døende 

• Et redskap for å forbedre omsorg til 

døende pasienter og pårørende  

– systematisk kartlegging 

– god dokumentasjon 

– jobbe aktivt og tverrfaglig 

– basert på gode prosedyrer 

– målbare resultater 



Erfaringer med Base Review 
og Audit… 

• Bør utføres av lokalavdelingens eget 
personell 
–  for å styrke eierfølelse til resultatene 

– evt. gi starthjelp   

• Synliggjør områder å ha fokus på 
– i opplæringsperioden 

– etter innføring 

– i videre plan for undervisning  

• Audit stikkprøver  
– anbefales hvert kvartal 

– presentere sammen med oversikt over antall dødsfall/antall 
på LCP i perioden 

 

Utføres av LCP hovedkontakt/lokalansvarlig 



Audit 2008-2009 
Mann/ 

kvinne 

Alder 

 

Hoved 

diagnose:   

Kreft/ 

ikke kreft 

Antall 

timer på 

LCP 

Av de som 

døde: 

Andel på 

LCP 

Med. avd.  

Haraldsplass 

45%/ 

55% 

86 15%/85% 36 52% 

Lindrende Enhet 

Boganes 

40%/ 

60% 

69,5 100%/0% 29,5 81% 

Boganes  

sykehjem, 

Stavanger 

50%/ 

50% 

83 29%/71% 36 54%  

Nasjonal audit 

2008/2009, 

England 

45%/ 

55% 

81 39%/61% 33 



Antall timer med LCP 
på Lindrende Enhet Boganes  N=78, 

 på langtidsavdelingen N=13 

 

                            Lindrende 

   Enhet         
langtid 

 
  median                    24      36  

Antall timer            2-181  2- 144 

   

  0-24 timer             51 %              38,5% 

  

25-48 timer             26 %              38,5% 

 

   > 48 timer             23 %              23% 

 

 

Total                        (N=78)           (N=13) 

 

 

Liverpool    
Rotterdam 

 
       29                           28 

     3-213                      2-218 

           

       48%                        46% 

 

       10%                        27% 

 

       42%                        27% 

 

 

    (N=40)                   (N=40) 

 



LCP audit november-2011 

Data were collected from three different sites:   

1. a palliative care unit (PCU)at community level, Lindrende Enhet, 

Boganes sykehjem in Stavanger 

2. a nursing home (NH), Boganes sykehjem in Stavanger  

3. a medical department (med.dpt), Haraldsplass Deaconess Hospital in 

Bergen.  

  

• The data were collected between 01.sept. 2009 until 31.March 2011 using 

LCP audit forms.  

• Goals achieved are compared with the results of the national audit 

(NCDAH) in England 2008/2009. 

• The audit shows the same pattern for the different goals as seen in the 

national audit (hospitals). 

• Goal 6 Spiritual needs are often not documented well enough.  
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Hvilke medikamenter anbefales? 

Hvordan virker de forskjellige 

medikamenter 

Aart Huurnink 

Sandefjord  

12.03.13 

Hvilke medikamenter anbefales.ppt
Hvilke medikamenter anbefales.ppt
Hvilke medikamenter anbefales.ppt
Hvilke medikamenter anbefales.ppt

