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Palliasjon til pasienter med non-
maligne sykdommer

Når er pasienten i palliativ 
fase? 
På tide å ha ”forhåndsamtaler” 
med pasient og pårørende?

Surprise question: 
”Ville jeg bli 
overrasket om denne 
pasienten er død 
innen et år?
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Symptombyrde ved palliative ikke-maligne tilstander 

sammenlignet med kreft

Prevalence of symptoms towards the end of life:

Fra NOU 2017;16:

http://www.siv.no/


Paradigmeskifte på vei -
fra kreft til andre diagnoser og integrasjon i 

hele sykdomsforløpet

• Fortsatt mye kreft

• Kroniske sykdommer 

• Gamle/demente

• Barn



• Grunnleggende palliasjon
Grunnleggende

palliasjon skal utøves i alle deler 
av helse- og omsorgstjenestene 
som har ansvar for alvorlig syke 
og døende.

• Spesialisert palliasjon
...utøves i de deler av sektoren 

som har palliasjon som sin
primære oppgave. Dette 
omfatter palliative team, 
palliative enheter, poliklinikker 
og dagenheter i sykehus, men 
også lindrende enheter på 
sykehjem og lindrende team i 
kommunene

Organisering av det palliative tjenestetilbudet:



Sentrale målsettinger for palliasjon

- Tidlig integrasjon av palliasjon i de pasienttilpassede 
forløpene

- Pasienttilpassede forløp utvikles mellom helsetjenesten og       
pasienten     

- Palliasjon til alle relevante pasientgrupper

- Mye hjemmetid – hjemmedød til de som ønsker det

- Et tilbud basert på tverrfaglig kompetanse

- Forskning, utvikling (FOU) og kompetanse



Aftenposten 11.05.2016 :



Organisering av palliative tjenester i 
helseregionen per i dag



Organisering av palliative tjenester –
forslag til ny organisering



Palliative senter på sykehus -

Større lokalsykehus med et 
anslagsvis nedslagsfelt
på 30–50 000 innbyggere 
skal ha et fullverdig
palliativt tilbud med et 
palliativt senter
(både sengeenhet og team).

SiV Vestfold 
nedslagsområde 
ca 245 000 innbyggere

Utvalget mener at de største 
sykehusene i
Norge bør ha en struktur 
som tilsvarer et «fullverdig
palliativt senter»

http://www.siv.no/


• Organisatorisk en del av Onkologisk- palliativ seksjon

• Skal være en aktiv utrednings- og behandlings-enhet for 
komplekse palliative pasienter som har begrenset levetid

• Ett tilbud til alle kreftpasienter og andre palliative 
pasienter i Vestfold

• Pasienten henvises fra fastlege/behandlingsansvarlig lege, 
samt i praksis også fra 
kreftkoordinatorer/hjemmetjenesten

Palliativt senter SiV

http://www.siv.no/


Palliativt senter SiV

Ambulant palliativt team Palliativ poliklinikk 5 senger onk sengepost

Tilsyn andre 
avdelinger SiV

Hjemmebesøk og 
tilsyn sykehjem

Opplæring 
Undervisning

Konsultasjoner 
etter henvisning

Telefonråd og 
oppfølging til pas 
og førstelinje

Overflytting etter 
henvisning-tilsyn

Faste sykepleiere  
LiS lege / overlege

Ukentlig 
tverrfaglig møte

http://www.siv.no/


Palliativt team SiV

• «Palliativt team er en tverrfaglig gruppe med bred 
kompetanse innen lindrende behandling. Teamet 
består av to overleger i 100% stilling og to 
spesialsykepleiere i til sammen 175 % stilling hvorav en 
sykepleier også har 50 % fagsykepleierfunksjon. 

• Vi har ukentlige tverrfaglige møter på sengepost 6C 
hvor de mest komplekse palliative pasientene 
diskuteres. Her deltar også sosionom, sykehusprest, 
fysioterapeut og klinisk farmasøyt i tillegg til leger og 
sykepleiere fra sengeposten.»

• Henvisning til palliativt team går via fastlege eller 
behandlende lege.



Palliativt team SiV

VÅRT MÅL: 
• Målet er å bidra til best 

mulig livskvalitet ved
– å lindre smerter og andre 

plagsomme symptomer
– å fokusere på det som er 

viktig for pasient og 
pårørende med hensyn til 
fysiske, psykiske, sosiale og 
åndelige/eksistensielle behov

– å legge til rette for god 
organisering av de tjenestene 
pasient og pårørende har 
behov for og skape en trygg 
ramme hjemme og/eller på 
institusjon



Palliativt team

Hva gjør vi:

• Tilsyn til inneliggende pasienter ved sykehuset 
og veiledning til helsepersonell som har daglig 
ansvar for oppfølging av pasienten

• Tilby avanserte prosedyrer for smerte- og 
symptomlindring, som infusjon av 
medikamenter, væske- og ernæringsterapi, 
opioidskifte, oppfølging av s.c. smertepumper 
og spinalkateter for smertebehandling

• Hjemmebesøk til pasienter for å avklare kliniske 
problemstillinger, ansvarsfordeling og oppfølging

• Polikliniske konsultasjoner

• Telefonrådgiving og samhandling med 1. 
linjetjenesten

• Regelmessig tilsyn og tverrfaglig diskusjon av 
pasienter på lindrende enheter på sykehjem

• Undervisning/opplæring til både 1. og 2. 
linjetjenesten

• Informasjon om rettigheter og muligheter og 
hjelp til praktiske og økonomiske spørsmål

• Bidra til å sikre et godt samarbeid mellom 
spesialist- og kommunehelsetjenesten slik at 
pasient og pårørende kan oppleve trygghet og 
kontinuitet i behandlingen

• Systematisk arbeid med familie/pårørende 
inkludert etterlattesamtaler og sorgarbeid



Samhandling i palliative forløp -
Mange aktører – godt samarbeid

• Fastlegen – sentral rolle i ivaretakelsen av hjemmeboende pall pasienter

• Ressurssykepleiernettverket – bidrar til å styrke kompetansen i tjenesten

• Kreftkoordinatorene – viktig for best mulig samhandling omkring 
kreftpasientene og for for å styrke kompetanse

• NAV/HELFO vs sosionomtilbud

•Fysio- og ergoterapi-tjenester

• Helsepersonell ønsker å tilrettelegge for hjemmedød dersom pasientene 
ønsker dette, men hjemmetid kan være en riktigere målsetting for mange

• I hovedsak kreftpasienter som får et tilbud i de spesialiserte pall 
tjenestene. Flere pasienter som har behov enn de som mottar dette 
tilbudet i dag. Hva med palliative koordinatorer i kommunene?



Hva sier Stortingsmelding 24?

Utfordringsbildet og innsatsområder
Meldingen tar utgangspunkt i seks hovedutfordringer:
– lite åpenhet om døden
– lindrende behandling og omsorg integreres for lite
og for sent i forløpet
– ikke tilstrekkelig grad av medvirkning og valgfrihet
– tilbudet til barn og unge er ikke godt nok tilrettelagt
– manglende ivaretakelse av pårørende og behov for
frivillig innsats
– mangelfull kompetanse og kunnskap



NOU 2017 vs Stmelding 24 2020

Ambisiøs
Fremtidsrettet
Konkrete 
forslag
Skapte 
forventninger

Gode visjoner
Beskriver 
dagens 
situasjon
Få konkrete 
eller bindende 
tiltak



Helse og omsorgskomiteens 
merknader og vedtak

«Komi t e en viser til Kreftforeningens høringsinnspill, og ber om at 
regjeringen legger frem en handlingsplan for lindrende behandling og 
omsorg. 
En handlingsplan bør tydeliggjøre og operasjonalisere ambisjonsnivå
og utfordringsbilde ved å inneholde konkrete mål med tilhørende 
aktiviteter, ansvarsfordeling og tidsfrister for gjennomføring.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det det etableres
barnepalliative team ved alle regionssykehus i Norge, og at disse 
finansieres gjennom øremerkede midler i en oppbyggingsfase.»

«Stortinget ber regjeringen følge opp anbefalingen i
NOU 2017:16 På liv og død, og ikke prioritere midler til
oppretting av et barnehospice i Norge, men i stedet sikre
rask oppbygging av barnepalliative sentre og ambulerende
barnepalliative team i alle helseregioner for å gi alle alvorlig syke barn et 
tilbud i hjemmet eller i nærheten av der de bor.»


