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Målet med dette heftet 

Etter å ha lest hefte 10, Palliativ demensomsorg, og reflektert 
sammen med de andre i ABC-gruppa er målet at du

 •  har kunnskap om palliasjon for personer med demens, 
inkludert livskvalitet og symptomlindring og omsorg ved 
livets slutt

 •  har kunnskap om palliasjon som prosess og bruk av  
palliativ plan og forhåndssamtaler
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Demens er en uhelbredelig tilstand som forverres 
over tid, og mange dør av demenssykdommen sin. 
Palliasjon er behandling, pleie og omsorg av 
plagsomme symptomer samt annen hjelp og støtte 
ved alvorlig eller livstruende sykdom. Begrepene 
palliasjon og lindring brukes som likeverdige 
begrep i dette heftet.

Gjennom hele demensforløpet er det viktig å ha en 
palliativ tilnærming. Den består av de tre hoved-
elementene livskvalitet, symptomlindring og 
omsorg ved livets slutt. Målet for tiltakene som 
settes inn, må endres når sykdomsutvikling, 
funksjonsnivå, symptomer eller behov tilsier det. 
Oppmerksomheten skal rettes mot det som er bra 
for personen her, nå og i nær framtid. 

Personer med demens har redusert kognitiv 
kapasitet, og de mister gradvis kontrollen over 
eget liv. Svekket kognisjon kan gjøre det vanskelig 
å planlegge, ta egne valg, forklare hva som er 
viktig, gjøre rede for symptomer og plager i tillegg 
til å ta del i egen behandling. En demenstilstand 
kan derfor komplisere behandling og omsorg. For 
å ivareta rettighetene, ønskene og behovene til 
personer med demens er det nødvendig å
• gjennomføre forhåndssamtaler fra et tidlig 

tidspunkt i forløpet 
• være spesielt oppmerksom på at pasienten kan 

ha problemer med å uttrykke sine behov og 
forstå hva som blir sagt

• kartlegge og behandle smerte og andre fysiske, 
psykososiale eller åndelige problemer

Palliasjon forutsetter gode kommunikasjons- og 
beslutningsprosesser over tid mellom personen 
med demens, pårørende og personalet. 

Innledning
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Palliasjon stammer fra det latinske ordet pallium, 
som betyr kappe eller frakk. Vi kan si at det kan 
bety å legge en lindrende kappe rundt noen. I dag 
beskriver begrepet palliasjon en måte å tilnærme 
seg behandling, pleie og omsorg på. Tilnærmings-
måten omfatter både pasienten og de pårørende, 
og starter når en uhelbredelig sykdom blir diag-
nostisert. Verdens helseorganisasjon (2002) 
beskriver palliasjon slik: 

«Palliativ behandling, pleie og omsorg er en 
tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre 
livskvaliteten til pasienter og deres familier i 
møte med livstruende sykdom, gjennom 
forebygging og lindring av lidelse, ved hjelp av 
tidlig identifisering, grundig kartlegging, 
vurdering og behandling av smerte og andre 
problemer av fysisk, psykososial og åndelig art.»

Palliativ tilnærming bygger blant annet på prin-
sippene i det som kalles hospicefilosofien. 
I middelalderen var et hospice et tilholdssted for 
pilegrimer. Noen trengte hvile og tilhold en kort 
periode, mens andre var syke og avsluttet livet der. 
Cicely Saunders (1918–2005) utviklet det vi i dag 
kaller hospicefilosofien. Hun var sykepleier og 
sosialarbeider da hun begynte å arbeide for å få til 
et eget sted der døende kunne få omsorg og 
lindring. For å få større gjennomslagskraft for 
denne ideen studerte hun medisin. Som ferdig 

utdannet lege åpnet hun St. Christopher’s Hospice 
i London. For Saunders var ikke et hospice bare et 
sted eller en bygning, men en filosofi. Hospice-
filosofien er en helhetlig omsorgsfilosofi som ikke 
kun legger vekt på lindring av fysisk smerte,  
men også på psykiske, sosiale, følelsesmessige  
og åndelige/eksistensielle behov hos døende 
pasienter.

e-læringskurs
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et 
e-læringskurs i palliasjon og demens. Du finner 
kurset på www.aldringoghelse.no/e-læring/.

Palliasjon har tradisjonelt sett vært knyttet til 
uhelbredelige sykdommer som gir kort forventet 
levetid, og kanskje spesielt til kreftsykdommer. I 
den senere tid har man blitt oppmerksom på at 
palliativ tilnærming er viktig for alle med livs-
truende sykdom. Palliasjon skal derfor også tilbys 
til personer med demens. Den europeiske organi-
sasjonen for palliasjon (EAPC) har utarbeidet 
anbefalinger for palliasjon til personer med 
demens. 

KAPITTEL 1

Palliasjon til personer med demens
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Huurnink & Haugen sammenfatter disse 
 anbefalingene slik:
1) personsentrert omsorg, kommunikasjon og 

medbestemmelse
2) planlegge behandling og pleie, inkludert 

forberedende samtaler
3) tilstrebe kontinuitet i behandling, pleie og 

omsorg
4) vurdere prognosen og forstå når personen er 

døende
5) unngå overbehandling og belastende eller 

nytteløs behandling
6) tilstrebe optimal symptomlindring med vekt på 

omsorg og livskvalitet
7) gi psykososial og eksistensiell støtte
8) involvere og inkludere pårørende

(Huurnink & Haugen, 2016 s. 679)

En palliativ tilnærming stiller krav til helsepersonells 
kompetanse og arbeidskultur og skal kjennetegnes 
av
• helhetlig tilnærming til den alvorlig syke og 

døende pasienten og hans/hennes pårørende
• respekt for pasient, pårørende og medarbeidere, 

med vekt på pasientens beste 
• anerkjennelse av døden som en naturlig del av 

livet 
• aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, 

forebygging og lindring av symptomer
• forutseende planlegging og tilrettelegging med 

tanke på behov og komplikasjoner som kan 
komme til å oppstå 

• åpen kommunikasjon og informasjon 
• tverrfaglig arbeid 
• koordinerte tjenester og systematisk samarbeid 

på tvers av nivåene 
• systematisk samarbeid med andre medisinske 

fagområder
   (Helsedirektoratet, 2015 s.15)

Livskvalitet, symptomlindring og omsorg ved livets 
slutt er de tre hovedelementene i en palliativ 
tilnærming. Senere i dette heftet vil vi se nærmere 
på hvert av disse elementene for å gi forståelse for, 
og kunnskap om, hvordan helsepersonell kan legge 
til rette for god livskvalitet, lindre ubehagelige 
symptomer og bidra til god omsorg og pleie i livets 

siste dager og timer i hjemmet, på sykehjem, 
sykehus eller andre steder. 

Enhver døende har rett til
• å være informert om tilstanden sin
• å ha enerom
• å slippe å være alene
• å få lindring av smerter og andre plager
• å få anledning til å snakke om åndelige og 

eksistensielle spørsmål
   (Helsedirektoratet, 2015 s.15)
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Tidlig palliativ tilnærming er 
 nødvendig ved demenssykdom
Demensforløpet starter allerede før personen selv 
eller de rundt oppfatter symptomer på kognitiv 
svikt, og varer helt til personen dør. 

Tidlig i et demensforløp, ved mild grad av demens, 
er målet å sørge for livsforlengende behandling. 
Eventuelle underliggende sykdommer som 
hjertesvikt eller lungesykdom behandles aktivt. 
For at personen skal kunne bo hjemme så lenge 
som mulig og ha et selvstendig og aktivt liv, vil 
behandlingen være rettet mot å opprettholde 
fysisk, psykisk og sosial funksjon så lenge som 
mulig. Etter hvert som pasienten går over i alvorlig 
grad av demens vil hovedmålet med behandlingen 
endres fra behandling av underliggende sykdom-
mer til symptomlindring og opprettholdelse av 
best mulig livskvalitet. Figur 1.1 viser hvordan 
målet med behandling og pleie endrer seg under-
veis i demensforløpet. 

Når en person med demens blir syk eller blir svakere, 
håndteres ofte slike hendelser separat uten at det 
tas hensyn til hvor i sykdomsforløpet pasienten 
befinner seg. En palliativ tilnærming kan bidra til å 
gjenkjenne mulige vendepunkter i sykdomsutvik-
lingen. Legen, i samarbeid med det øvrige perso-
nalet, bør vurdere om hendelsene kan være mulige 
vendepunkter. Over tid vil helsepersonell som 
kjenner personen, se tegn til funksjonsfall både fysisk 

og kognitivt. Infeksjoner som lungebetennelse, 
feberepisoder, vekttap og nedsatt matlyst kan være 
vendepunkter som indikerer at forventet levetid er 
kortere enn antatt, eller at livet går mot slutten. 
Identifisering av slike vendepunkter gir personalet 
mulighet til å starte en prosess hvor man setter 
overordnede mål ut fra en forventet sykdomsut-
vikling og ut fra pasientens og de pårørendes 
behov, ønsker og preferanser. På den måten skaper 
man en felles forståelse av situasjonen og ønsket 
behandlingsintensitet framover.

Sykdomsforløp

Uhelbredelige sykdommer kan ha forskjellige 
forløp, og tre slike mulige forløp er illustrert i figur 
1.2. For eksempel er uhelbredelig kreftsykdom 
kjennetegnet av jevn utvikling over tid med en 
bratt endring mot slutten av forløpet. Ved kreft-
sykdom er det ofte tydelig når den palliative fasen 
starter, og når den kreftsyke bare har noen dager 
igjen å leve. Andre dødelige sykdommer, som 
hjerte- og karsykdommer, har ofte et gradvis 
nedadgående forløp med perioder med forverring. 

Symptomene på demens vil utvikles forskjellig fra 
person til person, men forløpet er ofte langvarig, 
preget av en gradvis progresjon uten tydelige eller 
dramatiske fysiske endringer. Man kan nesten si at 
demensforløpet svinger. Pasienter med demens 
har ofte et svært stort hjelpebehov og sterk 
nedsatt funksjon den siste fasen av livet.  

Figur 1.1 Faser i lindrende behandling vist i sammenheng med grad av demens  
(Huurnink & Haugen, 2016:678) 
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Også i denne fasen er ofte utviklingen ikke-lineær, 
men kan svinge. Den palliative tilnærmingen med 
vekt på symptomlindring og livskvalitet må derfor 
være med i hele demensforløpet. Fordi den 
kognitive svikten utvikler seg og språkevnen blir 
dårligere over tid, må helsepersonell stadig 
revurdere og kartlegge personens funksjonsevne 
og atferd for å kunne gi tilrettelagt og personsen-
trert omsorg. 
 

Det kan være utfordrende å vite når personen 
nærmer seg livets slutt. Dersom kommunikasjons- 
og beslutningsprosessene rundt pasienten har 
vært gode, kan helsepersonell likevel ofte forutse 
at pasienten nærmer seg livets slutt, ved å se på 
endringer over tid og tempoet i endringene. 

Figur 1.2  
Ulike forløp fram mot død
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Dersom ønskene til personen med demens for 
hvordan livet skal leves og avsluttes, skal bli 
ivaretatt gjennom forløpet, må man snakke om 
dette mens han eller hun fremdeles er i stand til å 
sette ord på det. Personer med moderat til alvorlig 
grad av demens vil kunne forstå informasjon og ta 
valg i øyeblikket uten å huske dette kort tid etterpå. 
Palliasjon forutsetter derfor kontinuerlige og 
velfungerende kommunikasjons- og beslutnings-
prosesser over tid mellom personen med demens, 
pårørende og helsepersonell. Det finnes mange 
utfordringer for helsepersonell i slike prosesser, 
som det å sørge for tilpasset informasjon, gi rom 
for medvirkning i beslutninger, vurdere samtykke-
kompetanse og å vurdere og avklare endring av 
behandlingsintensitet. 

Veileder
Veilederen «Beslutningsprosesser ved begrensning 
av livsforlengende behandling» kan lastes ned fra 
www.helsedirektoratet.no. Veilederen anbefaler å 
forankre faglige avgjørelser rundt livsforlengende 
behandling i pasientens verdier, ønsker og behov. 
Den kan gi helsepersonell råd for å skape gode 
prosesser i krevende situasjoner.

Forhåndssamtaler
Pasientautonomi og medbestemmelse er sentrale 
verdier i det norske helsevesenet. I pasient- og 
brukerrettighetsloven slås det fast at pasienter har 
rett til informasjon om egen helsetilstand, og til å 
medvirke til beslutninger om behandling. For-
håndssamtaler er viktig for å sikre at personer 
med demens har medbestemmelse. Slike samtaler 
bør starte tidlig i forløpet, gjerne i forbindelse med 
diagnostisering, og gjentas med jevne mellomrom, 
spesielt ved endring i boform og helsetilstand. En 
forhåndssamtale er en samtale der helsepersonell, 
pasient og eventuelt pårørende, med utgangspunkt 
i pasientens perspektiv, snakker sammen om 
ønsker for behandling, pleie og omsorg framover i 
tid. Det brukes ulike betegnelser på slike samtaler: 
føre-var-samtale, forberedende kommunikasjon og 
forberedende samtale.

KAPITTEL 2

Beslutningsprosesser:  
Hva ønsker pasienten?
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Forhåndssamtaler er ikke lovpålagt, men de 
bidrar til å ivareta den lovbestemte retten til 
medbestemmelse, som tydeliggjøres i pasient- og 
brukerrettighetslovens kapittel 3 «Rett til med-
virkning og informasjon» og i kapittel 4 «Samtykke 
til helsehjelp»: 
• Pasienten har rett til informasjon om egen 

helsetilstand og helsehjelp. Informasjon skal 
ikke gis mot pasientens uttrykte vilje. (§ 3-2)

• Informasjon skal være tilpasset mottakerens 
individuelle forutsetninger, som alder, moden-
het, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. 
Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. 
(§ 3-5)

• Helsehjelp kan bare gis med pasientens 
 samtykke. (§ 4-1)

Hensikten med en forhåndssamtale er å synlig-
gjøre pasientens egne ønsker, men det er viktig å 
være klar over at meninger kan endre seg, også 
hos personer med demens. 

I dette heftet blir du kjent med Olga på 80 år, som 
for halvannet år siden flyttet inn på sykehjem. Hun 

er gift med Even på 82 år, og sammen har de barna 
Knut og Kristine. Olga har alvorlig grad av Alzhei-
mers demens, hun tar legemidler mot hjertesvikt 
og sliter med balansen, spesielt når hun skal gå. 

Da Olga flyttet inn på sykehjemmet, fikk 
primærkontakten hennes et notat fra forhånds-
samtaler som Olga allerede hadde gjennomført 
med fast legen, sammen med både Even og 
hukommelses koordinator. I notatet er det godt 
dokumentert at Olga ikke ønsker sykehusinn-
leggelse, unødvendige undersøkelser eller behand-
linger. Hun ønsket bare god symptomlindring.

Palliativ behandling og omsorg verken framskyn-
der døden eller forlenger selve døds prosessen, 
men ser på døden som en del av livet. Det kan 
være utfordrende for pasienten og de pårørende å 
ta stilling til framtidige sykehusinnleggelser og livs-
forlengende behandling. Dersom helsepersonell 
tydelig, men enkelt forklarer konsekvensen av 
valgmulighetene, kan de være lettere å forstå. Å 
etterspørre pasientens preferanser for behandling 
som helsepersonell vurderer at ikke er hensikts-
messig for denne pasienten, for eksempel hjerte- 
og lungeredning, bør unngås. Det er behandlende 
lege som har det medisinske ansvaret, og som til 
sjuende og sist tar avgjørelsene om behandling. 

Foto: Lars Bull
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Ved å anvende et konkret og tydelig språk i 
forhåndssamtalene kan misforståelser knyttet til 
behandlingsønsker forhindres. Da vil man kunne 
unngå at pasienten for eksempel antar at det å 
takke nei til en antibiotikakur i slutten av livet er 
det samme som å takke nei til all behandling, som 
smertebehandling og annen symptomlindring i 
sluttfasen. 

Hva er rutinene for forhåndssamtaler på din 
arbeidsplass?

Gjennomføring av  forhåndssamtaler

En forhåndssamtale kan være krevende både for 
pasienten, pårørende og helsepersonell. Mange 
snakker sjelden om døden eller om egne ønsker 
for den siste tiden i livet. Derfor kan spørsmålene  
i en forhåndssamtale oppleves som utfordrende  
og kanskje ubehagelige. God planlegging og for-
beredelse er nødvendig for at samtalene skal bli 
vellykket. 

Invitasjon til en forhåndssamtale bør komme fra 
en som pasienten og de pårørende kjenner. På 
sykehjemmet er det ofte primærkontakten eller 
sykehjemslegen. Om pasienten er hjemmeboende, 
er det hukommelseskoordinator eller fastlege. 
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo 
har laget en veileder som gir konkrete innspill til 
forberedelse og gjennom føring av forhåndssam-
taler på sykehjem. Gå inn på www.med.uio.no/
helsam og søk på «forhånds samtaler på sykehjem».

Da Olga flyttet inn på sykehjemmet inviterte 
sykehjemslegen og primærkontakten til en ny 
forhåndssamtale. Olga ønsket at Even og Kristine 
skulle være med. De snakket blant annet om hva 
som var viktig for Olga – hva som ga henne 
kvalitet i livet. Der kom det fram at Olga og Even 
var spesielt glad i Italia og italiensk kultur, språk 
og mat. 

Even minnet henne også på at de tidligere hadde 
snakket om at unødvendige sykehusinnleggelser, 
undersøkelser og behandling skulle unngås. Olga 
var enig: «Naturen må gå sin gang, men jeg er 
redd for å ha vondt.» Sykehjemslegen forsikret at 
de skulle gjøre alt de kunne for at hun ikke skulle 
ha smerter.

Primærkontakten journalførte samtalen og laget 
en skriftlig oppsummering av samtalen til Olga 
og hennes pårørende.

Dersom pasienten samtykker, kan pårørende delta 
i forhåndssamtalen. Det bør også tas høyde for at 
pårørende kan ha behov for egne samtaler. Dette 
må da avklares med pasienten dersom pasienten 
er samtykkekompetent. At pasienten kjenner dem 
som deltar i samtalen, kan skape tillit og sikre 
trygghet. Det er viktig å skape en god atmosfære, 
for eksempel å servere kaffe. Samtidig må innhol-
det i samtalen stå i sentrum. Samtalene bør 
omfatte informasjon om behandlingsalternativer 
gjennom sykdomsforløpet og bidra til å få fram 
pasientens ønsker, inkludert spørsmål om livs-
forlengende behandlinger og behandling i livets 
sluttfase. 

Aktuelle tema i en forhåndssamtale:
• verdier og hva som er viktig i livet
• ønsker om informasjon
• ønske om stedfortreder
• tanker rundt framtidig helsehjelp
• tanker om livsforlengende behandling
• ønsker for livets siste dager

14



Gjennom hele samtalen må spørsmålene tilpasses 
pasientens tilstand og grad av demens, slik at 
pasienten kan forstå og medvirke. Dette betyr at 
den som leder samtalen, må stille åpne, generelle 
spørsmål, være konkret, gi tid til å svare og rom for 
ettertanke. Sensitivitet overfor pasientens og 
pårørendes reaksjoner og ståsted er viktig. De kan 
ha behov for mer tid og et roligere tempo enn 
forutsett. Forhåndssamtalen er ofte ikke gjennom-
ført en gang for alle, men er en prosess med 
gjentatte samtaler.

Spørsmålene i en forhåndssamtale må tilpasses 
den enkelte pasient. Dette er eksempler på 
spørsmål:
• Hva er det som gjør ditt liv meningsfullt?
• Hvis du blir alvorlig syk, hva vil du helst slippe å 

oppleve?
• Hvis du får demens, hva er det viktigste andre 

bør vite om deg?
• Hvis du tenker på det å skulle dø, hva blir du 

opptatt av da?
• Har du noen åndelige eller eksistensielle behov 

som det bør tas hensyn til ved livets slutt?

Alle involverte skal være sikre på hva som ble sagt 
og avklart i forhåndssamtalen. Ved å oppsummere 
muntlig det som er avtalt i slutten av samtalen, vil 
innholdet være tydelig for alle parter. Innholdet i 
forhåndssamtalen skal journalføres. Videre bør det 
gis en skriftlig oppsummering til pasienten i 
tilpasset språk og med tydelig kontaktinformasjon, 
slik at pasienten eller pårørende kan ta kontakt 
dersom noe er uklart. Slik kan usikkerhet og 
misforståelser avverges. 

Foto: Lars Bull

15



Ett av de tre hovedelementene i palliasjon er 
livskvalitet. Livskvalitet har flere dimensjoner og 
kan framstå som et komplisert begrep. Enkelt sagt 
handler livskvalitet om det som får en person til å 
trives i livet – det som gir livslyst og livsglede. 
Målet med smertevurdering og behandling er økt 
funksjon, velvære og livsutfoldelse. Livskvalitet 
handler om å anerkjenne at mennesker må få 
bestemme hva som er viktig for dem. Å få bruke 
sine personlige styrker og interesser, oppleve 
mestring og engasjement er ofte forutsetninger for 
trivsel. Hensikten med personsentrert omsorg og 
miljøbehandling er i hovedsak økt livskvalitet.

Det finnes ulike dimensjoner av livskvalitet. Disse 
deles inn i tre overordnede kategorier:
• Global livskvalitet betegner ofte velvære og 

generell tilfredshet med livet.
• Helserelatert livskvalitet legger vekt på perso-

nens opplevelse av hvordan generelle helse-
forhold påvirker fysisk, psykisk og sosial 
funksjonsevne.

• Spesifikk livskvalitet er knyttet til hvordan 
personer opplever at spesifikke situasjoner, for 
eksempel av eksistensiell eller åndelig art, 
sykdommer eller plager påvirker livskvaliteten.

Livskvalitet er subjektivt. Vi må spørre personen 
selv om hva som er livskvalitet for ham eller 
henne. Spørsmålene «Hva er viktig for deg?» og 
«Hva gjør dagen til en god dag?» kan begge være 
gode å bruke når man skal undersøke livskvalitet. 
Videre vil tidligere innsamlet informasjon i 
skjemaer som «Min livshistorie» også kunne gi 
indikasjon på hva som skaper velvære og trivsel 
for pasienten. Ved langkommet demenssykdom 
kan det være vanskelig for personen selv å gi 
uttrykk for hva som gir livskvalitet. Da vil pårørende 
eller helsepersonell som kjenner pasienten godt, 
kunne bidra med viktig informasjon. Når en person 
har langkommet demens, er det ofte slik at det er 
andre som husker hvem personen er, ivaretar ham 
eller henne og skaper gode og gjenkjennelige 
øyeblikk fysisk, psykososialt eller eksistensielt. 

«Du betyr noe fordi du er du og du betyr noe helt 
inntil det siste øyeblikket av ditt liv. Vi vil gjøre alt 
vi kan, ikke bare for å hjelpe deg til å dø fredelig, 
men også leve helt frem til du dør.»    
    (Saunders, 1976 s. 1049)

KAPITTEL 3

Livskvalitet 
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• Hva er god livskvalitet for deg?

•  Hva er kvalitet i livet når man ikke husker 
eller kan beskrive hva som er viktig?
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Både primærkontakten og Even har den siste 
tiden lagt merke til en forverring i Olgas 
tilstand. Hun er trett, har ikke matlyst og har 
gått ned i vekt. De snakker sammen om hva de 
kan gjøre for å få Olga til å spise mer. Even vet at 
Olga er glad i vellagret parmesanost. Han sier 
han kan ta det med hjemmefra. Dessuten elsker 
Olga italiensk pizza. «Kristine lager pizza slik 
Olga liker det», sier Even. Den lørdagen har 
Kristine bakt pizza. Den serveres på fargerike 
servietter inne på Olgas rom. Hele familien er 
samlet, og stemningen er god. Olga spiser godt.

Begrepet livskvalitet har en litt annen betydning 
i forskning enn i klinisk bruk. I forskning brukes 
det gjerne som en samlebetegnelse på selvopplevd 
tilfredshet med livet, helsestatus, fysisk funksjons-
nivå og fravær av somatiske symptomer og 
legemiddelbivirkninger. Statistisk sentralbyrå 
foretar årlige målinger av befolkningens livs-
kvalitet, og disse brukes ofte som en indikator  
på vår kollektive velferd. 

Livskvalitet er en subjektiv opplevelse, og det er 
uenighet om hvorvidt livskvalitet faktisk kan 
måles. Livskvalitet kan jo være så mye! Det finnes 
likevel flere kartleggingsverktøy som kan benyttes, 
også for personer med demens. Quality of Life in 
Late-Stage Dementia (QUALID) måler livskvalitet 
ved alvorlig grad av demens og gjennomføres som 
et intervju med pårørende eller helsepersonell 
som kjenner pasienten godt. QUALID består av 
elleve spørsmål som vurderes på en skala med fem 
punkter. Spørsmålene legger vekt på pasientens 
situasjon med påstander som «personen nyter å 
spise», «personen virker følelsesmessig rolig og 
avslappet» eller «personen har et ansiktsuttrykk 
som uttrykker ubehag». Helsepersonell kan bruke 
QUALID for å vurdere hvordan pasienten har det 
for eksempel før legevisitt, før en behandling 
settes i gang, eller for å vurdere effekt av tiltak 
eller behandling. Du finner QUALID på www.
aldringoghelse.no/skalaer-og-tester/.

Tenk på to du kjenner med alvorlig grad av 
demens. 

• Hva er livskvalitet for hver av dem? 

• Hvorfor tror du det?
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Sammen med livskvalitet er symptomlindring et 
sentralt element i palliasjon. I dette heftet har de 
fått hvert sitt kapittel, men i virkeligheten er de 
overlappende. Symptomlindring er vesentlig for å 
oppleve livskvalitet. I dette kapittelet retter vi 
oppmerksomheten mot lindring av nevropsykia-
triske symptomer og smerte. 

Symptomer kan være uttrykk for fysisk, psykisk, 
sosialt eller åndelig/eksistensielt ubehag. Eksem-
pler på symptomer er

• smerte
• kvalme
• obstipasjon
• kløe
• halsbrann
• tungpustethet
• tretthet og utmattelse
• døsighet og slapphet
• nedstemthet
• nedsatt matlyst
• uro 
• angst

Symptomer kan komme til uttrykk på ulike måter. 
Det er ikke alltid samsvar mellom det som er 
pasientens symptom, og hvordan det kommer til 
uttrykk. Spesielt utfordrende kan det være hos 
personer med demens. Symptomer som smerte, 
kløe eller kvalme kan komme til uttrykk som 

agitasjon, apati eller uro. Pasienten med demens 
kan være irritabel, men er egentlig obstipert, eller 
han er urolig og vandrer, men har egentlig smerter. 

Når demenssykdommen utvikler seg og personens 
evne til å uttrykke seg muntlig blir mindre, vil 
systematisk observasjon bli viktig for at helse-
personell skal avdekke symptomer. Kartleggings-
verktøy gir oss konkrete målepunkter og hjelper 
oss til å innhente informasjon på en systematisk 
måte. Det finnes mange kartleggingsverktøy som 
kan benyttes for personer i ulik fase av demens. 
Smerte, delirium og nevropsykiatriske symptomer 
kan kartlegges ved hjelp av kartleggingsverktøy. 
Noen forutsetter at personen selv kan svare, mens 
andre spør etter pårørende eller helsepersonells 
vurderinger. Når slike verktøy fylles ut, er det 
viktig at helsepersonell etterspør aktiviteter 
personen gjør selv for å lindre ubehag som smerte 
eller angst.

Nevropsykiatriske symptomer
Nevropsykiatriske symptomer er symptomer vi 
kjenner igjen fra psykiske lidelser som depresjon, 
angst og psykose, men begrepet omfatter også for 
eksempel roping og passivitet. For å kunne fore-
bygge og lindre nevropsykiatriske symptomer hos 
personer med demens må vi forstå hvorfor atferden 

KAPITTEL 4

Symptomlindring
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oppstår. Vi må forstå hva som plager personen.  
Det kan være enkeltårsaker eller flere årsaker  
som virker inn på hverandre. Vi kan forstå nevro-
psykiatriske symptomer som
• et resultat av en hjerneorganisk skade
• en reaksjon på at personens behov ikke møtes
• en reaksjon på at kravene i omgivelsene er for 

høye 

Nevropsykiatriske symptomer må kartlegges og 
tiltak settes i verk. Det er legens ansvar å hente inn 
medisinske opplysninger og gjennomføre en grundig 
undersøkelse av personen. Sammen med annet 
helsepersonell skal det hentes inn opp lysninger 
om hvordan sykdom og legemidler har påvirket 
personens fysiske og kognitive funksjoner, både nå 
og tidligere. Har pasienten hatt fysiske symptomer 
som gjentakende problemer med mage- og 
tarmsystem, urinveier, kjente leddplager eller 
utfordringer med å ta til seg næring? Eller   
har pasienten hatt psykiske symptomer som 
gjentakende episoder med nedstemthet eller 
depresjon? Hva er denne personens fysiske og 
psykiske historie? 

Mange personer med demens har en opplevelse av 
å miste seg selv, kontrollen over livet sitt og å miste 
sosiale relasjoner etter hvert som demenssykdom-
men utvikler seg. Dette kan føre til sorg og ned-
stemthet. Aktiv lytting og positiv kommunikasjon 
som validerer følelser, kan hjelpe dem til å uttrykke 
ønsker og behov. Personsentrert omsorg med vekt 
på systematisk miljøbehandling og tillitsskapende 
pleie med nærhet og gode opplevelser står derfor 
sentralt. God atmosfære og fysisk tilrettelagte 
omgivelser er viktig for at personen skal ha det 
godt. Det å ikke selv finne veien til toalettet, døren 
ut eller forstå instruksjoner kan vekke angst og 
uro. Symptomlindring i slike tilfeller kan være å 
sørge for at de fysiske og sosiale omgivelsene ikke 
stiller krav personen ikke kan møte, at man gir 
tydelige instruksjoner, og at omgivelsene er 
oversiktlige og lette å orientere seg i. 

Smerte
Undersøkelser viser at rundt 60 prosent av 
pasientene ved norske sykehjem opplever smerte. 
Smerte er en subjektiv opplevelse som innebærer 
sensorisk og emosjonelt ubehag. Dette betyr at 
smerte er mer enn bare fysisk smerte – det 
oppleves også ved sorg og tap. Felles for all 
smerteopplevelse er at den påvirker livet negativt, 
blant annet ved redusert søvnkvalitet, mindre 
deltakelse i fritidsaktiviteter og en økning av 
emosjonelle symptomer som depresjon.

Smerte er subjektivt. Det vil si at hvordan den 
enkelte opplever sin smerte, påvirkes av tidligere 
erfaringer blant annet med egen smerte, konse-
kvenser smerten har hatt og muligheten for å finne 
lindring. Disse erfaringene tar alle med seg i møte 
med ny smerte. Personer med demens har en 
redusert mulighet til å forstå hva som gir smerte, 
hva smerte er, og å gjøre gode smertereduserende 
valg. De har også vanskelig for å beskrive smerten. 
Smertevurdering og smertebehandling er derfor 
ofte ekstra utfordrende hos denne pasientgruppen. 
Dette kan dessverre føre til at smerte hos personer 
med demens ikke identifiseres som smerte, og at 
personer med langkommet demens ikke får 
smertelindrende legemidler. Derfor har helseper-
sonell en nøkkelrolle i å kartlegge smerte med 
tilpasset smertekartleggingsverktøy og smertebe-
handling.

Atferd som kan tyde på smerte

Endring i måten en person oppfører seg på, kan 
være uttrykk for smerte. Dette kan være roping, 
vandring, irritabilitet eller apati. Atferd som må 
vurderes, er særlig ansiktsuttrykk (strammer 
munnen, rynker bryn), lyder eller verbalisering 
(klager, roper, stønner), kroppsbevegelser (masserer, 
vandrer, gjør avvergende bevegelser). Men også 
endring i sosial funksjon (isolasjon), endring i 
aktiviteter/rutiner (uro, søvnforstyrrelser) og 
endring i mental status (psykose) må inkluderes i 
smertevurderingen. 

Olga er irritert hele tiden nå, og under stell 
nekter hun å la seg hjelpe. Hun blir sint, slår og 
roper, særlig om noen kommer nær høyre ben. 
Helsefagarbeideren informerer om Olgas atferd 
på legevisitten. Hun er sikker på at Olga har 
smerter.
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Hvordan kan du kartlegge Olgas smerte? 

Smertekartleggingsverktøy 

Personer med mild kognitiv svikt kan svare selv, 
gjerne ved bruk av en numerisk skala fra 0 til 10 
eller bruke beskrivende ord som «ingen smerte», 
«litt smerte» og «mye smerte». I Norge er Edmon-
ton Symptom Assessment System (ESAS) anbefalt 
som standard kartleggingsskjema for pasienter 
som får palliativ behandling, både i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. ESAS er et skjema for 
kartlegging av kognitivt friske som selv kan fylle ut 
skjemaet, forstå, reflektere og sette smerten inn i 
et tidsperspektiv. Her blir flere symptomer enn 
smerte kartlagt – for eksempel slapphet, døsighet, 
kvalme, matlyst, tung pust, depresjon, angst og 
velvære. Dersom pasienten ikke er i stand til å 
forstå, reflektere og fylle ut skjemaet selv, kan 
helsepersonell gjøre kartleggingen med utgangs-
punkt i observasjon av pasienten. Du finner 

skjemaet ved å søke etter Edmonton Symptom 
Assessment System på www.helsebiblioteket.no.

I moderat til alvorlig fase av demenssykdommen 
kan kartleggingsverktøy basert på observasjon av 
atferd benyttes. Noen kartleggingsverktøy som 
finnes på norsk: 

• Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI) er 
designet for å observere og måle atferd som kan 
indikere smerte hos eldre med kognitiv svikt. 

• Doloplus-2 er et observasjonsbasert kart-
leggings skjema av kroniske smerter hos eldre 
som ikke har evne til verbal kommunikasjon. 

• Mobilisation-Observation-Behavior-In-
tensity-Dementia-2 Smerteskala (MOBID-2 
smerteskala) er et smertevurderingsverktøy 
som undersøker smerte fra muskel og skjelett, 
indre organer, hode og hud. MOBID-2 smerte-
skala er utviklet og testet til bruk hos personer 
med moderat til alvorlig grad av demens. 

Figur 4.1 MOBID-2 smerteskala
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 Verktøyet består av to deler. Del 1 undersøker 
smerte fra muskel og skjelett gjennom fem 
standardiserte bevegelser. Del 2 undersøker 
smerte fra indre organer, hode og hud fra fem 
steder basert på observasjoner som er gjort de 
siste tre dagene. Etter at dette er utført, vurderer 
helsepersonell som kjenner pasienten atferden 
som er observert, og smerteintensiteten for 
hver enhet. Deretter blir smertelokalisasjonene 
skravert på et kroppskart. Til slutt gjør man en 
totalvurdering av pasientens smerte. Du kan 
søke etter MOBID-2 på www.helsebiblioteket.no.

Legen ønsker å observere Olga i morgenstellet, 
og hun ser at Olga har smerter. Hun gjør en grun-
dig fysisk undersøkelse og ber så primærkontak-
ten bruke MOBID-2 smerteskala for å vurdere 
Olgas smerte. 

MOBID-2 smerteskala viser at Olga gir uttrykk 
for smerte gjennom lyder og ansiktsuttrykk når 
hennes høyre fot blir beveget. Vurderingen 
sykepleieren har gjort, viser at hun har smerte 
tilsvarende 7 på en skala fra 0 til 10. Fallet Olga 
hadde i dagligstuen for et par dager siden, var nok 
verre enn først antatt. Legen vurderer Olga som 
en vanskelig flyttbar pasient og bestiller mobilt 
røntgen. Bilen med røntgenapparatet kommer 
samme ettermiddag. Heldigvis viser røntgen-
bildene at det ikke er brudd i foten.

 Olga får fast smertestillende som skal trappes 
ned når smerten er redusert. Neste dag er hun 
frem deles preget av smerte, og hun slår etter 
 helsefagarbeideren ved morgenstellet. Helsefag-
arbeideren setter da på gospelmusikken til 
Mahalia Jackson, som hun vet Olga liker. Musikken 
gjør Olga roligere. Fysioterapeuten kommer også 
innom og instruerer personalet i enkle øvelser 
som kan fremme bevegeligheten i Olgas fot. En 
uke senere viser en ny kartlegging med MOBID-2 
smerteskala en tydelig bedring. 

Alle foto: Lars Bull 

22



Kan vi forutse at en pasient  
er døende?
Demens utvikler seg ikke lineært, slik mange 
andre sykdommer gjør. Personer med demens vil 
ofte ha korte episoder som setter dem tilbake. 
Slike episoder kan være forårsaket av infeksjoner 
eller annen sykdom, og fører ofte til dager der de 
ikke klarer å spise, eller dager der de sover mye. 
For noen betyr dette at de snart skal dø, mens 
andre kan bli bedre ved god pleie og behandling.

Det siste året av livet kan personer som nærmer 
seg livets siste dager og timer være plaget av flere 
symptomer. Vi må derfor være ekstra oppmerk-
somme på:
• mindre interesse for mat og drikke 
• vekttap
• mindre interesse for omgivelsene enn tidligere
• økt grad av smerter, tung pust, liggesår og 

aspirasjonsepisoder
• infeksjoner
• økt trøtthet og eventuelt sengeleie
• forverret kognitiv svikt

Det å forstå når en person med demens nærmer 
seg livets slutt, forutsetter bred faglig kunnskap i 
tillegg til kjennskap til den enkelte pasient. Det er 
viktig å se demensforløpet og utviklingen i sam-
menheng. Spørsmål man kan stille, er: 
• Hva er spesielt for akkurat denne pasienten? 
• Hvordan har han eller hun hatt de de siste 

månedene? 
• Hva har endret seg den siste tiden?

Fordi demensforløpet svinger, kan det være 
vanskelig å vite når personen er døende.
For å vurdere om personen med demens nærmer 
seg livets slutt, må behandlende lege og helse- og 
omsorgspersonalet bidra sammen som et team. 
Når endringer i tilstand og funksjonsnivå oppstår, 
er det viktig at personen undersøkes grundig av 
lege. Det må vurderes om det er behov for blod-
prøver og andre undersøkelser, slik at årsaker til 
endringene kartlegges og andre årsaker enn 
utvikling av demenssykdommen utelukkes. 

KAPITTEL 5

Omsorg i livets siste dager og timer 
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Tegn som kan indikere at døden er nær 
 forestående:
• mye sengeleie og betydelig svekkelse
• mye søvn / varierende bevissthetsgrad
• manglende evne til å ta til seg mat og drikke 

– klarer bare å svelge små slurker væske
• uregelmessig respirasjon, pustepauser (Cheyne 

Stokes)
• nedsatt sirkulasjon med kalde og blålige 

ekstremiteter, kald nese
• drag over ansiktet, blekhet rundt nese og munn
• nedsatt urinproduksjon
• uro/delirium
• kvalme/oppkast
• surkling i øvre luftveier

For å avklare situasjonen kan det være viktig å 
spørre:
–  Hva er problemstillingen?
–  Hvor i sykdomsforløpet er pasienten?
–  Hva er funksjonsnivået nå? Hvordan har 

funksjonsnivået endret seg den siste tiden?
–  Hvordan er symptombyrden?
–  Hvordan har beslutningsprosessene vært til nå?
–  Er behandlingsintensiteten avklart? Hva er 

fortsatt usikkert?
–  Hvordan har kommunikasjonsprosessen vært 

med pasienten og de pårørende? Hva ønsker 
pasienten?

–  Hvordan kan man ivareta pasientens beste ved 
begrenset beslutningskompetanse?

Når personen er døende vil kroppen i liten grad 
nyttiggjøre seg av næringsstoffer. Disse vil ikke bli 
tatt opp fra tarmen og ført inn i cellene. Det kan gi 
diaré, kvalme og oppkast. Blodet pumpes ikke 
effektivt rundt i årene, og kan føre til at væske 
presses fra små blodkar og gi væskeansamling 
(stuvning) i lungene og skaper dyspné. Svelge-
problemer er svært vanlig. Pasienten tilbys mat og 
drikke i den grad han eller hun ønsker det. Mat 
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som blir gitt i små mengder og med god tid, kan 
virke lindrende, men det må tas hensyn til svelge-
problemer, slik at pasienten ikke setter noe fast i 
halsen. De endringene som skjer i kroppen, og som 
kan tyde på de siste dagene og timene er kommet, 
betyr at behandlingen også må endres. Dette må 
kommuniseres tydelig til de pårørende, som ofte 
blir bekymret når deres nærmeste blir trettere, 
spiser mindre og sover mer. 

Når en person er døende, skjer det et taktskifte 
(figur 5.1). Vi legger mindre vekt på aktivisering  
og dagliglivets gjøremål. I stedet er vi opptatt av å 
ivareta personens behov for pleie og omsorg de 
siste timene og dagene av livet. Målet for all 
tilnærming i denne fasen er å fremme velvære, 
ivareta verdighet og sørge for lindring med 
utgangspunkt i personens behov.
• Seponer all uhensiktsmessig medikamentell 

behandling.
• Seponer alle tiltak som påfører pasienten plager.
• Sørg for et godt sengeleie.
• Gå fra tabletter til flytende medikamenter / 

subkutan tilgang.
 

Lag en palliativ plan for livets sluttfase

En palliativ plan skal forankres i de journalførte 
forhåndssamtalene og har som mål å hindre 
unødig og uønsket behandling. 

Ettersom forhåndssamtalene gjentas gjennom 
sykdomsforløpet, må den palliative planen lages 
tidlig og oppdateres underveis. Derfor skal den, 
når det er stadfestet at livet går mot slutten, også 
inneholde en kartlegging av pasientens fysiske og 
mentale tilstand, ønsker og behov her og nå. 

Etablering av en slik plan tidlig i demensforløpet 
kan bidra til at pasient, pårørende og helseperso-
nell opplever den siste tiden som tryggere og mer 
forutsigbar. 

Når pasienten er døende skal det være gjort en 
behovsforskrivning av bestemte legemidler av 
pasientens lege. Dette skal gjøres for at nødvendige 
medikamenter skal være tilgjengelige i forkant av 
behovet. Man skal likevel alltid forsøke å oppnå 
lindring med pleie- og omsorgstiltak først. Dersom 
pleie- og omsorgstiltak ikke bidrar til å lindre ubehag 
og smerter, kan legemidler anvendes. Mange 

kommuner har et medikamentskrin til bruk ved 
livets slutt. Dette består av fire typer legemidler 
som benyttes for å lindre smerte, surkling, uro, 
dyspné og kvalme. 

Olga ble sengeliggende etter skaden i foten. Hun 
gir ikke uttrykk for å ha smerter, men hun viser 
stadig mindre interesse for omgivelsene, snakker 
nesten ikke og vil heller ikke ha mat eller drikke. 

Figur 5.1 Vurdering av behandling og tiltak når 
personen er døende 
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Viktige elementer i en palliativ plan
• Hva er pasientens ønsker for de siste timene  

og dagene?
• Hvem er nærmeste pårørende?
• Hvem skal informeres ved forverring av 

 pasientens tilstand? 
• Har pasienten evne til å ivareta egne ønsker og 

evne til å samtykke?
• Hvilke diagnoser har pasienten?
• Hvordan fungerer pasienten i dagliglivet?
• Hvilke symptomer har pasienten?
• Hva er den konkrete symptombehandlingen, og 

finnes det noen behovsforskrivning til bruk ved 
forverring av symptomene?

• Hvem kan man søke råd hos hvis man ikke 
klarer å symptomlindre pasienten?

Symptomvurdering og behandling  
i livets siste dager
Generelle tiltak som nå blir viktige:
• å være forberedt på at pasienten er døende,  

og å forstå innholdet i palliativ plan
• å lindre plagsomme symptomer på optimal 

måte
• å sørge for hyppig munnstell og fukting av alle 

slimhinner
• å ivareta pasientens eksistensielle og åndelige 

behov 
• å inkludere og ivareta pårørende
• å seponere all unødig medikamentell behand-

ling, for eksempel laksantia, diuretika, blod-
trykksmedisiner, antibiotika og psykofarmaka

• å avslutte alle unødige omsorgstiltak, for 
 eksempel regimer for å tømme tarm, snu etter 
liste eller føre drikke- og diureselister

• å ha dialog med pårørende om hva som er 
akseptabelt når det gjelder stell av den døende, 
og hvordan det kan ivaretas på best mulig måte

• å legge vekt på spesifikk behandling av pasi-
entens plager tilpasset individuelle behov

• å bruke subkutan nål til å gi medikamenter når 
pasienten har problemer med å svelge

    (Husebø 2016 s. 497)
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Det er viktig at helsepersonell kan gjenkjenne og 
kartlegge de vanligste symptomene i livets siste 
fase. Det er dessuten viktig å ha en dialog med 
pårørende og forberede dem på det som kan 
komme i dagene og timene framover. Noen 
pårørende ønsker mye og gjerne detaljert infor-
masjon, andre har ikke det behovet.

Disse symptomene er relevante for døende 
pasienter og vil variere etter sykdomsårsak,  
alder og annet:
• uro
• angst
• surkling
• svelgevansker
• dyspné/respirasjonsendringer
• redusert sirkulasjon
• smerte

Det skal alltid forsøkes med pleie- og omsorgs-
tiltak først. Dersom vi ikke får lindret ubehag og 
smerter med pleie- og omsorgstiltak, skal vi 
forsøke med legemidler som er forordnet til 
pasienten av behandlende lege. Det er derfor viktig 
at også eventuelt-medisiner er forordnet (behovs-
forskrivning) og tilgjengelige på dette tidspunktet.

 

Prinsipper for legemiddelbehandling

Når personen er døende, skal det bare admini-
streres legemidler og gjennomføres tiltak som har 
til hensikt å lindre ubehag. Derfor avslutter man 
unødvendig stell og tømmingsregimer (figur 5.2). 
Alle faste legemidler som ikke er hensiktsmessige, 
skal seponeres, og de symptomene som kartlegges, 
skal være styrende for hva som blir gitt. 

Når døende personer ikke er i stand til å svelge, 
bør man vurdere subkutan administrering. 
Legemidler tas bedre opp og gir hurtigere effekt 
subkutant. Det legges inn en subkutan nål for å 
hindre mange stikk til ubehag og belastning. Effekt 
av behandlingen, kartlegging av symptomer og 
behandlingseffekt skal være styrende. Legen 
trenger god og tidlig informasjon om symptomer 
og symptomendring, og det er legen som kan gjøre 
en behovsforskrivning.

Delirium og annen endring av mental 
status de siste dagene og timene

Det er vanlig med nedsatt orienteringsevne, hukom-
melse eller oppmerksomhet hos pasienter i denne 
fasen. Flere blir også døsige og vanskelige å vekke 
(somnolens). Mange får redusert bevissthet og 
dermed stadig færre våkne og klare øyeblikk. For 
personer med demens kommer ikke dette som en 
brå forverring av demenssykdommen, men i tillegg 
til deres allerede nedsatte kognisjon.

Delirium er vanlig i de siste timene og dagene, men 
vanskelig å kartlegge, særlig hos personer med 
demens. Tilstanden kan være forårsaket av organiske 
tilstander som urinretensjon, syre–base-forskyvning, 
legemidler, væskebalanse, lite oksygen i blodbanen 
eller at hjernen ikke lenger nyttiggjør seg oksygenet. 

Figur 5.2 Vurdering av behandling og tiltak når 
personen er døende 
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Lyden av kjente stemmer vil være viktig for å 
skape trygghet, en opplevelse av nærhet og bedre 
evne til å orientere seg. Personer med demens vil 
også kunne bli beroliget av kjent musikk og vante 
lyder. Det betyr ikke at personen forstår hva som 
skjer, men tryggheten og nærheten vil kunne 
oppfattes. 

Akutt forvirring kan bedres ved å tydeliggjøre 
døgnrytmen. Det kan man gjøres ved å orientere 
om tid og sted og hva som skjer i rommet, for 
eksempel om hvem som er til stede. I denne fasen 
av livet vil ordinære tiltak som å gi oksygen eller 
væske for å gjenopprette væskebalansen være 
tiltak som kroppen ikke kan nyttiggjøre seg, og det 
kan gi ubehag. Intravenøs væske kan for eksempel 
gi lungeødem og øke opplevelse av dyspné. 

Nærhet, kroppskontakt og en rolig stemme kan 
virke beroligende ved pusteproblemer, og munn-
stell og fukting av munnhulen vil lindre tørste. 
Legen vil vurdere hva som kan være årsaken til 
deliriumtilstanden, og om mulig behandle årsaken 
med legemidler. Endring i mental status, for 
eksempel delirium, bør kartlegges, identifiseres  
og bringes videre til behandlingsteamet.

Uro og agitasjon

Nærhet, tillitsskapende tiltak og personsentrert 
omsorg er de viktigste tiltakene for å lindre uro 
hos personer med demens. Det er viktig å finne 
årsakene til uroen (figur 5.3). 

Figur 5.3 Agitasjon og uro
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• Uro kan skyldes delirium
• Uro eller redsel kan skyldes sykdomsutviklin-

gen og manglende lindring av ubehagelige 
symptomer som smerte og dyspné.

• Når døden nærmer seg, kan fysisk uro være 
forårsaket av en indre uro, som skyldes redsel 
eller angst for det ukjente som ligger foran.

• Uro i livets siste fase kan skyldes uforløste 
samtaler. Kommunikasjon med pårørende og en 
tett relasjon mellom ansatte, pasient og pårø-
rende er nødvendig for å oppdage slike behov.

Årsakene til uro bør vurderes i sammenheng for å 
finne de beste tiltakene. 
 

Dyspné og surkling i øvre luftveier

Dyspné er en subjektiv opplevelse av pustebesvær 
hos pasienter med sykdom i lunger og/eller andre 
organer som påvirker pusten. Det kan være flere 
årsaker til at dette opptrer de siste timene og 
dagene. En årsak kan være at hjertet svikter og 
stuver væske i lungene. Det gjør det vanskeligere å 
puste, og det blir tatt opp mindre oksygen i blodet. 
Angst og redsel kan også påvirke respirasjonen. 
Behandlingen må rette seg mot den underliggende 
årsaken. 

Surkling i øvre luftveier kan forekomme når 
pasienter som ikke er bevisste, ikke selv kan hoste 
opp slim eller svelge det. Slimet blir liggende rett 
ved lufterøret og lage en surklende lyd når pasien-
ten puster. Både helsepersonell og pårørende kan 
oppleve dette som ubehagelig og skremmende. 
Pårørende og behandlingsteam må være informert 
om at dette ikke er smertefullt eller til ubehag for 
pasienten. 

Ved dyspné og surkling i luftveiene  
vurderer vi
• respirasjonsfrekvens
• respirasjonsdybde
• rytme
• lyder
• bruk av hjelpemuskulatur
• slim
• farge på lepper (cyanose)
• hoste

Det finnes også medikamenter som tørker ut slim i 
halsen, og som derfor minsker symptomet. 

Hvis surklingen er plagsom for pasienten eller 
skaper uro hos pårørende, vil medikamentell 
behandling forsøkes. Vi kan bidra med flere gode 
tiltak for å lette opplevelsen av å ikke få puste. 
Åpent vindu med kjøligere luft eller en vifte som 
blåser lett mot ansiktet, kan ha god effekt. Lindring 
kan oppnås hos mange ved å få sitte oppreist, 
gjerne foroverbøyd når de puster. Hvis ikke 
pasienten kan sitte, kan et godt leie og det å ligge 
høyt med hodet, eller å bli snudd på siden, dempe 
dyspné og surkling noe. Nærhet og ro vil sammen 
med ønsket musikk og rolige omgivelser kunne 
bidra til å dempe symptomer. 

Smerte

Vi har mange gode tiltak som kan lindre smerte. I 
de siste timene og dagene unngår vi unødvendig 
bevegelse som å snu for mye og for voldsomt på 
pasienten. Viktige tiltak kan være å gi pasienten et 
godt leie, å bytte til et rent og tørt laken under en 
svett kropp eller å legge en fuktig klut på pannen. 
Å spille musikk personen er glad i, og å sørge for at 
pårørende eller helsepersonell er til stede, er 
andre eksempler på tiltak som kan lindre. Medika-
mentell smertebehandling er ofte nødvendig i 
kombinasjon med ikke-medikamentelle tiltak mot 
smerter.

Kvalme, oppkast og nedsatt appetitt

Det er vanlig å ha nedsatt appetitt og et betydelig 
mindre inntak av mat enn tidligere den siste tiden. 
For personer som er ved bevissthet i lengre eller 
kortere øyeblikk, vil likevel mat kunne gi lindring. 
Dette forutsetter at personen ikke har svelgevan-
sker. Mat kan settes i halsen og føre til blokkering 
av luftveiene. Ved veiledning kan de som ikke har 
svelgevansker, klare å åpne munnen og drikke litt. 

Det er natt. Olga roper og banker i sengegjerdet. 
Hun hadde feber og pustet tungt tidligere på 
kvelden, og sykepleieren satt derfor vinduet på 
gløtt. Olga hadde god effekt av dette sammen 
med en kald klut på pannen. Den noe forhøyede 
temperaturen gikk fort ned. Idet nattevakten 
kommer inn på rommet hennes, roper hun igjen, 
og hun kaster opp. 
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Hvilke symptomer bør man observere de siste 
dagene og timene av livet for personer med 
demens?

Munnstell

De fleste døende puster med åpen munn. Da vil 
slim tykne, hardne og danne belegg i munnhulen. 
Hyppig rensing av munnen, smøring av slimhinner 
og fukting flere ganger i timen er eneste mulighet 
for å forhindre og lindre dette. Munnstell er altså 
et svært sentralt tiltak den siste tiden. Godt 
munnstell vil ha betydning for personens evne til å 
kommunisere, samtidig som godt munnstell vil 
lindre tørste og ubehag (figur 5.4).

Totalt munnstell gjøres helst minst to ganger på 
hver vakt. Fukting av lepper og slimhinner bør 
gjøres oftere. Leppene skal alltid være myke og 
uten sprekker, og slimhinnene i munnen skal alltid 
være rene og fuktige. Det er derfor viktig med 
hyppig og regelmessig smøring av lepper, rensing, 
behandling eller smøring av slimhinner og fukting 
av munnhule. Egne tenner skal rengjøres og proteser 
tas ut når personen har uttalte svelge problemer. 
Fagprosedyre for munnstell til voksne pasienter 
kan du laste ned fra www.helsebiblioteket.no. 

Det er flere elementer å ta stilling til når vi 
 vurderer munnen. Disse er listet opp i fakta-
boksen.

Kartlegging av munn de siste dagene og timene
Slimhinner
 • tørrhet, slim, skorper, vond lukt, blødning, sår

Infeksjon 
 • sopp (hvitt belegg)
 • annen infeksjon (rød, hoven, smerte, varm)

Smerte
 • ved munnstell
 • i ro

Problemer 
 • tyggeproblemer
 • svelgeproblemer
 •  redusert språkevne grunnet  

akutt tilstand i munnen
 • dehydrering
 • legemidler som tørker ut slimhinnen

Figur 5.4 Svelg- og/eller spiseproblemer 
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Olga har delirium. Primærkontakten ringer inn 
en ekstravakt som kan ta over andre oppgaver, 
slik at hun som kjenner Olga best, sitter hos 
henne. Olga får hyppig munnstell, og hun liker å 
suge på en isbit laget av appelsinjuice. Hun suger 
forsiktig mens primærkontakten holder den i 
hånden så hun ikke kan sette den i halsen. Olga 
banker mindre i sengegjerdet, men hun roper 
fremdeles mye.

Hun får litt morfin før hun forsiktig blir snudd for 
å rette ut lakenet og endre leie. Etter dette blir 
bankingen og ropingen borte. Hun virker også 
mindre forvirret. 

Hjemmedød
Sykehjem er i dag det viktigste stedet for omsorg 
ved livets slutt for personer med demens. Nesten 
50 prosent av alle dødsfall i Norge skjer på 
sykehjem, mens 31 prosent dør på sykehus og 14 
prosent dør i eget hjem. Dette betyr at til tross for 
at mange kanskje har et sterkt ønske om å dø i 
eget hjem, så er det få som gjør det. 
 
Det er et politisk mål at eldre mennesker skal bo 
lenger hjemme. Det betyr at langt flere vil ha 
hjemmetid i den siste fasen og kan dø i eget hjem. 
For at hjemmedød skal oppleves som et valg, må 
pasienter og pårørende kjenne seg trygge på at de 
blir ivaretatt like godt som på en institusjon. Dette 
krever god planlegging og dialog med pårørende 
om deres ressurser og ønsker. I mange kommuner 
er det tilrettelagt med lindrende eller palliative 
team som sørger for at pasienten får nødvendig 
lindring og behandlingsutstyr i hjemmet. Palliativ 
behandling i hjemmet krever faglig kompetanse på 
demens og palliasjon, og det må finnes tydelige 
systemer for samarbeid med fastlege og andre 
aktører. Fastlegen bør bidra for å legge til rette for 
en trygg hjemmedød. Dette kan skje ved hjemme-
besøk og tilgjengelighet på telefon. Slik kan man 
skape en trygg ramme for pasienten, pårørende og 
tilstedeværende helsepersonell. 

Ved planlagt død i hjemmet bør det på forhånd 
være avklart hvem man kan kontakte ved forver-
ring av pasientens tilstand, og hvem som skal 
erklære pasienten død og utstede dødsattest.

Har din kommune en strategi, retningslinjer 
eller prosedyre for hjemmedød?
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Pårørende kan ha en sentral rolle i hele demens-
forløpet, også i den palliative fasen. Pårørende er 
ofte en viktig ressurs for personer som skal dø. 
Pårørende kan være familiemedlemmer eller 
venner og bør sees som medlemmer av teamet 
rundt pasienten. Samtidig er de personer med 
egne behov for støtte og ivaretakelse. Det kan  
både være behov for samtaler med pasienten og 
pårørende sammen, og egne samtaler bare med 
pårørende. Det kan også være behov for flere 
samtaler.

Når personen som er døende, ikke selv kan gi 
uttrykk for ønsker og behov, er det viktig å være i 
dialog med pårørende, slik at helsepersonell og 
pårørende virkelig blir et team:
• Hva opplever og tenker vi?
• Hva kan vi gjøre? 
• Hva vet vi om pasientens ønsker og behov?
• Hva kan skje videre nå – hva kan vi forvente?

Aktuelle temaer i samtaler med pårørende i 
livets sluttfase
• oppfølging, blant annet i form av fastvakt  

og legetilsyn
• dødsprosessen og forventede forandringer  

fram til døden inntreffer 
• lindring av plagsomme symptomer hos  

pasienten
• bakgrunnen for beslutninger, for eksempel 

avslutning av væske- og ernæringstilførsel 
• vanlige reaksjoner hos barn som pårørende  

og råd om hvordan voksne kan involvere og 
hjelpe barna

• pårørendes rettigheter i beslutningsprosesser  
i livets sluttfase

• kontaktinformasjon

Pårørendeveilederen som finnes på  
www.helsedirektoratet.no, har et eget kapittel  
om støtte til pårørende ved livets slutt.

KAPITTEL 6

Omsorg for pårørende
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Sorg og sorgarbeid starter før døden har inntrådt. 
Det er viktig å ivareta de pårørendes egne behov, 
både for å redusere belastningen i selve sykdoms-
perioden og med tanke på sorgprosessen og tiden 
etter at pasienten har gått bort. Det å ivareta de 
pårørende vil indirekte være en hjelp for pasien-
ten.

Sorgarbeidet rettet mot pårørende starter ved det 
første møtet med pasienten. Det er ikke bare en 
pasient som flytter inn på sykehjemmet, men på en 
måte hele denne personens nettverk av familie og 
venner. Et slikt nettverk kan bære med seg mye som 
er godt, men også noe som kan være mindre godt. 
De siste dagene og timene kan sette relasjonene i 
press, særlig dersom ikke informasjonen fra 
personalet er tydelig. Sett av tid til gode samtaler 
og fortell hva som kommer til å skje nå som den 
siste tiden har kommet. Dette kan lindre uro hos 
de pårørende. Slik kan man legge til rette for at de 
pårørende lever videre med minnene om en død 
som opplevdes godt. 

Når døden nærmer seg, går sorgarbeidet over i en 
ny fase. Da har pårørende behov for tydeligere 
informasjon, støtte og bekreftelse som er viktige 
for dem og den døende. At behovet for informasjon 
og kommunikasjon endrer seg når døden er nær, 
kan være lett å glemme, særlig overfor personer 
som har vært knyttet til hjemmetjenesten eller en 
sykehjemsavdeling over lang tid.

Even har sittet ved sengen til Olga siden i 
morges. Han har lest høyt for henne fra en bok 
om Toscana og snakket med henne om livet deres 
sammen, om barna, om strevet og gledene. 
Primærkontakten har inkludert ham i deler av 
stellet. Even har smurt leppene hennes med 
Vaselin og sørget for at hun fikk fuktet munnen 
med litt kald kamillete. 

Primærkontakten sier: «Vi tror Olga er i livets 
aller siste fase nå.» Hun foreslår at Even ringer 
Knut og Kristine. De ankommer sykehjemmet en 
knapp time senere.
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Mange pårørende kan bli usikre og urolige over 
det som ligger foran, og dermed oppleve det 
vanskelig å være en støtte for den døende. Helse-
personell har en unik mulighet til å skape minner 
og mestring ved å trekke pårørende inn i pleien, 
slik som primærkontakten gjør med Even. 
 Primærkontakten kjenner Even, hun vet at han  
har det best når han får delta – når han har en 
oppgave. Relasjonen primærkontakten har med 
Even, gjør at han føler seg inkludert og ivaretatt. 
Han har tillit til henne.

Ivaretakelse av de pårørende omfatter også 
oppfølging i forbindelse med døden. Når døden 
har inntrådt, må de pårørende få tid til å ta avskjed 
og få mulighet til å delta i stellet av den døde. For å 
støtte pårørende i de mange gjøremålene som er 
forbundet med at pasienten går bort, kan en 
«pårørendekonvolutt» eller «pårørendemappe» 
med praktisk informasjon være til hjelp, spesielt 
ved død i hjemmet. Helsedirektoratets brosjyre 
«Når en av våre nærmeste dør» kan inngå i en  
slik mappe. Brosjyren kan lastes ned fra  
www.helsedirektoratet.no.

Hva er prosedyren etter at døden er inn-
truffet, der du jobber?

Pårørende bør følges opp etter dødsfallet. Det 
vanligste er å avtale telefonisk kontakt eller gi 
tilbud om en samtale etter en viss tid. Dette kalles 
en samtale for etterlatte. Hensikten er å gi infor-
masjon og besvare spørsmål som har meldt seg 
etter dødsfallet. Fra før døden inntrer og til 
begravelsen er det en unik mulighet for refleksjon 
over det som har vært, og forberedelse til livet 
uten den som er død. Informasjon om tilbud om 
for eksempel sorggrupper bør være tilgjengelig og 
formidles ved behov. 

Noen steder er det en rutine at personalet som har 
hatt mest med pasienten å gjøre, deltar i begravel-
sen. 

«Hvordan mennesker dør forblir som viktige 
minner hos dem som lever videre. Både av hensyn 
til dem og til pasientene er det vår oppgave å 
kjenne til hva som forårsaker smerte og plager, og 
hvordan vi kan behandle disse plagene effektivt.» 
    (Saunders, 1989 s. 625)
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Personer med demens bor i gjennomsnitt syv 
måneder på sykehjem. Noen er der kort tid, mens 
sykehjemmet for andre er et hjem over mange år. 
Personalet blir ofte godt kjent med både personen 
med demens og de pårørende og kan utvikle en 
sterk relasjon. 

Å gi omsorg ved livets slutt er krevende for alle 
involverte, også helsepersonellet. Klare rutiner og 
konkrete planer kan lette denne byrden og virke 
styrkende i yrkesutøvelsen. Det øker også trygg-
heten i det tverrfaglige teamet når alle vet hva som 
forventes, og hvordan samarbeidet er tenkt. 
Gjennom refleksjoner og dialog kan vi diskutere 
hvordan vi kan bruke hverandre konstruktivt. Det 
vil gi styrke til å følge noen de siste timene og 
dagene. 

Helsepersonell arbeider tett på den døende over 
lang tid. Relasjonen til personen som går bort, kan 
være sterk, og de har selv behov for å få sørge. Å 
behandle den døende gjennom symptomer og 
gjøre behandlingsvalg er krevende. Etter dødsfall 
bør det gis rom og tid, slik at den enkelte omsorgs-
giver kan hente seg inn igjen. Gode samtaler med 
kolleger hvor man kan snakke åpent om sorg og 
belastninger kan være avgjørende for hvordan 
man bearbeider erfaringene. Samtidig er det også 
viktig å sette ord på hva som er hver enkelt 
persons styrke, og hvordan den kan fremmes mest 
mulig. 

KAPITTEL 7

Omsorg for helsepersonell
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Allerede ved diagnosetidspunktet er forhånds-
samtaler om ønsker og behov viktig for å kunne 
planlegge tiden framover slik pasienten selv 
ønsker. 

Lindrende behandling har som mål å bedre livs-
kvalitet, sørge for symptomlindring og en verdig 
slutt på livet. I de siste timene og dagene er 
pasientene i varierende grad ved bevissthet. 
Kartlegging av symptomer og behov er en forut-
setning for at smerte og annet ubehag kan identi-
fiseres og lindres. 

I palliativ omsorg er også de pårørende en del av 
arbeidet med pasientene. De har også behov for 
støtte, veiledning og informasjon. Som helse-
personell må vi både jobbe overfor pasienten, 
pasientens pårørende og hverandre. Disse rela-
sjonene settes under press i hele demensforløpet 
og kan bli særlig krevende når den siste tiden 
nærmer seg. 

Oppsummering

Vi er viktige, du er viktig!
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Refleksjonsoppgaver til ABC-gruppa

Oppgave 1

1 Palliasjon skal bygge på et tverrfaglig samarbeid.  

 Reflekter over:
 a) Hvilke yrkesgrupper samarbeider dere med i dag?

 b)  I hvilken grad er dette et tverrfaglig samarbeid der alle bidrar med sitt for å løse en 
felles problemstilling basert på pasientens behov?

2 Diskuter hvordan en personsentrert tilnærming kan

 a) virke smertelindrende

 b) gi økt livskvalitet for personer med alvorlig grad av demens

3 Diskuter hvordan en palliativ plan bør se ut basert på deres erfaring og informasjon  
i dette heftet. Bruker dere eksisterende maler for palliative planer?

4 Diskuter om det er nødvendig med endring i de rutinene dere har for symptom-
vurdering, symptombehandling og munnstell i livets siste timer og dager.

5 Hvordan tar dere vare på hverandre i møte med et liv som går mot slutten?

Oppgave 2

Nedenfor er målet for heftet gjengitt.

•  Ta utgangspunkt i målet, og drøft hvordan dere kan bruke kunnskapen dere nå har 
tilegnet dere, videre i det daglige arbeidet.

Etter å ha lest hefte 10, Palliativ demenomsorg, og reflektert sammen med  
de andre i ABC-gruppa er målet at du

• har kunnskap om palliasjon for personer med demens, inkludert livskvalitet  
og symptomlindring og omsorg ved livets slutt

• har kunnskap om palliasjon som prosess og bruk av palliativ plan og forhåndssamtaler
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Demensomsorgens ABC er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag 
fra Helsedirektoratet. Formålet med Demensomsorgens ABC er å styrke kompetansen om demens-
sykdommer og helhetlig demensomsorg i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Demensomsorgens ABC gir oppdatert, grunnleggende kompetanse i demensomsorg som er aktuell  
for hele kommunehelsetjenesten. Innholdet i heftene er relevant for alle som arbeider i institusjoner, 
dagaktivitetstilbud eller hjemmebaserte tjenester og for ansatte i administrasjon og ledelse. 

Denne ABC-permen består av ti hefter og gjennomgås i løpet av ett år. ABC-deltakerne leser et hefte  
i forkant av hvert tverrfaglige ABC-gruppemøte. Som regel gjennomføres slike gruppemøter en gang i 
måneden. Det gjennomføres også halvårlige fagseminarer hvor både lokale og nasjonale fagressurser 
bidrar i undervisningen. Hver deltaker mottar et ABC-bevis fra Nasjonal kompetansetjeneste for 
aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Heftene er forfattet av dyktige fagfolk på sitt felt. Ansvarlig redaktør er Kariann Krohne. Redaksjons-
komiteen for øvrig har bestått av Jørn Stordalen, Hilde Heimli, Kari Midtbø Kristiansen, Guro Hanevold 
Bjørkløf og Betty Sandvik Døble.

ABC-opplæringen

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ønsker med ABC-opplæringen å tilby helse- og 
omsorgspersonell oppdatert fagkunnskap om hvordan de kan møte mennesker som har behov for 
hjelp, i tråd med filosofen Søren Kierkegaards (1813–55) refleksjoner om hjelpekunsten:  
«Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst  
passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.» 

Mer informasjon om våre kompetanseområder og ABC-permer finner du på nettsiden  
abc.aldringoghelse.no
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