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KAPITTEL 1

Innledning
Lindrende behandling, pleie og omsorg blir ofte
forbundet med livets avslutning. Ved alvorlig sykdom
kan det være behov for symptomlindring allerede fra
diagnosetidspunktet. Med alvorlig sykdom menes
sykdom som har eller kan ha, dødelig utgang.
Alvorlig sykdom deles ofte inn i følgende faser:
En behandlingsfase med aktiv behandling for å
forsøke å hjelpe pasienten til å bli frisk.
En livsforlengende fase hvor målet med behand
lingen ikke lenger er å gjøre pasienten frisk, men
å hjelpe ham til å leve godt med sin sykdom.
En livets sluttfase hvor pasienten er døende og
trenger behandling pleie og omsorg for å gjøre
denne siste fasen så god som mulig.
4

En sorgfase for etterlatte.
I dag retter tilbudet om lindrende behandling seg
mot alle som har plagsomme symptomer i for
bindelse med sin sykdom. Derfor er det også viktig
at kunnskap om dette når ut til alle som møter
pasienter i en fase med alvorlig sykdom.

Behandling

Hospicefilosofi
I forbindelse med omsorg for alvorlig syke og døende
pasienter vokste det på 1960-tallet fram en filosofi
som beskrev hvordan behandlingen skiller seg fra
vanlig medisinsk behandling. Dame Cicely Saunders
(1918–2005) grunnla St.Christopher’s Hospice i
London og utviklet det som har fått navnet hospice
filosofi. Denne filosofien bygger på gamle tradisjoner
om å ta vare på hjelpetrengende personer, som ikke
lenger kan bli friske, og lindre plager så langt det er
mulig. Klostrene i middelalderen var slike hospice
eller oppholdssteder. Filosofien som ble utviklet
hviler på åtte prinsipper:
Menneskesyn som setter fokus på menneske
verdet og respekt for livet som hellig. Pasienten
har medbestemmelse og hans ønsker skal være
styrende for tjenestetilbudet.
Total omsorg som handler om hele mennesket
og ser fysisk, psykisk, sosial og åndelig omsorg
som dimensjoner i samspill. Omsorgen er
familierettet.

Lindring

Fra frisk
til syk
Livsforlengende
behandling

Sluttfasen

Sorgarbeid
for etterlatte

Figur 1.1. Sykdomsutvikling.
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Behandlingssyn som tydeliggjør at målet ikke
lenger er å bli frisk, men å kunne leve godt med
sin sykdom og få en verdig død.

Dame Cecily Saunders.
Foto: Derek Bayes

Åpen kommunikasjon som innebærer at pasient,
pårørende og helseteamet har felles forståelse av
situasjonen. Planlegging skjer i fellesskap. Barn
har samme rett til informasjon som voksne.
Tverrfaglig samarbeid betyr at ingen kan gi en
helhetlig omsorg alene. Her går ulike faggrupper
sammen med frivillige, pasient og familie og blir
et team med felles mål.
Kontinuitet som sikrer at pasienten får god
omsorg som sikrer kvalitet, tillit, riktig informa
sjon og hensiktsmessig ressursbruk. Kontinuitet
er også et viktig prinsipp i samhandling mellom
ulike nivå i helsevesenet.
Sorgtjeneste som en del av lindrende behand
ling. Både pasient og pårørende har sorg og skal
ha tilbud om støtte – individuelt eller i grupper.
Omsorg og støtte for personalet som sikrer faglig
og personlig utvikling.
		

Lindrende behandling – palliasjon
Egne hospice for alvorlig syke og døende pasienter
ble etter hvert opprettet i mange land, også i Norge.
Dame Cicely Saunders sa imidlertid at hospice ikke
er et sted, men prinsipper for omsorg. Dette ble
utgangspunktet for framveksten av lindrende
behandling, pleie og omsorg i Norge. Begrepet
palliasjon blir i dag brukt om denne behandlingen.
(ordet palliasjon kommer fra det latinske ordet
pallium som betyr kappe). Verdens helseorganisasjon
(WHO) sier at palliasjon er:
En aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter
med inkurabel sykdom og kort forventet levetid.
Lindring av pasientens fysiske smerte og andre
plagsomme symptomer står sentralt, sammen
med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og
åndelige/eksistensielle problemer. Målet med
all behandling, pleie og omsorg, er best mulig
livskvalitet for pasienten og deres pårørende.
Palliativ behandling og omsorg verken fram
skynder døden eller forlenger selve dødsprosessen,
men ser på døden som en del av livet.
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Organisering av palliasjon i Norge
I Norge har alle sykehus og mange kommuner
palliative enheter som baser for å tilby omsorg til
alvorlig syke og døende. I disse enhetene kan
pasienter få god symptomlindring gjennom korttids
opphold eller tilbringe den siste fasen av livet. Det
finnes også egne hospice for døende flere steder, for
eksempel Hospice Lovisenberg i Oslo og Hospice
Stabekk i Bærum kommune. Målet er at hospicefilo
sofien skal gjennomsyre både spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetjenesten. Pasienter med behov for
palliasjon beveger seg på alle nivå i helsetjenesten og
omfatter mange diagnosegrupper. Tradisjonelt har
palliasjon vært knyttet til kreftomsorg og fortsatt er
dette den største diagnosegruppen i de palliative
enhetene. Også pasienter med andre diagnoser som
hjertesvikt, KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
og nevrologiske lidelser, har mange plagsomme
symptomer med behov for palliasjon. Mange pasienter
ønsker å være hjemme så lenge som mulig med
støtte fra hjemmetjenesten, før de blir så dårlige at
innleggelse i institusjon er et alternativ. Prinsipper
for palliasjon skal være styrende for all omsorg for
alvorlig syke og døende pasienter, enten dette skjer
i hjemmet eller i institusjoner.

Palliativ plan
Når pasienten går over fra en helbredende behand
ling til en palliativ eller lindrende behandling, må
det utarbeides egen plan for pleien. Alle tiltak skal
ha som mål å lindre plagsomme symptomer og bidra
til best mulig livskvalitet for pasienten og deres
pårørende. Alle unødvendige prøver og undersøkelser
skal unngås. Planen skal også omfatte pasientens
ønsker i livets sluttfase. Se mer om palliativ plan i
hefte 12, Lindrende behandling, pleie og omsorg ved
livets slutt, i denne permen.
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KAPITTEL 2

Lindring av plagsomme symptomer
Alvorlig sykdom kan gi en rekke plagsomme sympto
mer både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Det er
nødvendig at helsepersonell har kunnskaper om og
erfaringer i, å se etter symptomer og vite hvordan de
kan lindres. De vanligste fysiske symptomene kan
observeres ved hjelp av et skjema, ESAS (Edmonton
Symptom Assesment Scale), som pasienten selv kan
fylle ut, eventuelt med hjelp av personalet.

Ved hjelp av dette skjemaet får en fram hvor plag
somt symptomet oppleves og ikke bare helseperso
nellets vurdering av symptomet. Like viktig som å
observere et symptom, er å kunne sette inn tiltak for
å redusere plagen. Palliasjon har tre nivåer av
symptomlindring:
forebygge
lindre
redusere komplikasjoner og følgetilstander

Eksempel på skjema:
Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)
Vennligst sett ring rundt det tallet som best beskriver hvordan du har det NÅ:
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Ingen angst

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Verst tenkelig angst

Best tenkelig velvære
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Ingen_________________ 0
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(Slapphet=mangel på krefter)

(Døsighet=å føle seg søvnig)

(Depresjon=å føle seg nedstemt)

(Angst=å føle seg urolig)

Et eksempel:
Smertestillende må tas til faste tider for å gi god
lindring. Venter pasienten til smertene dukker
opp før vedkommende tar smertestillende, vil det
bli lange perioder med smerter; med andre ord
en dårlig behandling. Når smertene melder seg,
må tiltakene være avklart slik at lindring kan
skje så raskt som mulig. En av bivirkningene ved
sammenhengende bruk av morfin er forstoppelse.
For å redusere dette ubehaget er det viktig å gi
avføringsmiddel samtidig med morfin.

Smerter

(Velvære=hvordan du har det alt tatt i betraktning)

Annet problem (f. eks. forstoppelse)

Pasientens navn:_________________________
Dato: __________________________________
Tidspunkt: ______________________________
Edmonton symptom assessment system, revidert versjon 2010 (ESAS-r)

Fylt ut av (sett et kryss):
 Pasient
 Pårørende
 Helsepersonell
 Pasient med hjelp fra pårørende
eller helsepersonell

«Smerte er det pasienten sier at det er, og eksisterer
når pasienten sier at den eksisterer» (McCaffery,
2004). Denne definisjonen tar på alvor at smerte
handler om pasientens opplevelse. Helsepersonell
kan ikke si at pasienten ikke har smerter, når ved
kommende selv sier det er vondt. Det er pasientens
eget utsagn som er viktig. Smerte er det symptomet
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som både pasient og pårørende frykter mest. Ikke
alle med alvorlig sykdom har smerter, men for cirka
70 prosent av pasienter med langt framskreden kreft,
er smerte et problem.

De ulike typer smerte gir forskjellige symptomer, og
dette gjør at helsepersonell kan finne fram til hva
slags smerte det dreier seg om. Dette er viktig da det
påvirker hva slags behandling som er mest effektiv.

Total smerte

Akutt og kronisk smerte

Smerte er svært sammensatt og påvirkes både av
fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige
forhold. Den fysiske smerten som knyttes til vevs
skader, utgjør som regel hovedkomponenten i
smerteopplevelsen. Det blir derfor viktig først og
fremst å lindre den fysiske smerten. Fysisk smerte
fører ofte til angst og uro. Angst og uro forverrer
opplevelsen av smerte. Vi snakker om en angst-
smerte akse hvor økt smerte gir økt angst, som
igjen gir økt smerte. Dette gir en mulighet for å
dempe smerte ved å dempe angsten. Den totale
smerteopplevelsen påvirkes av den fysiologiske
smerten, følelsene som knyttes til smerten, og de
tanker og erfaringer vi har med oss.

Det er også vanlig å skille mellom akutt oppstått
smerte og kronisk smerte. Akutt oppstått smerte
signaliserer at noe er galt og gir mulighet for å gjøre
noe med årsaken i tillegg til å lindre selve smerten.
Kronisk smerte varer over tid – måneder og år – og
er uttrykk for varige tilstander hvor smerten i seg
selv blir en sykdom som må behandles.

Ulike typer smerte
Smerte oppstår på ulik måte i ulike deler av kroppen.
Smerte kan komme fra:
hud, muskler og ledd
skade på nerver
indre organer som hjerte og mage/tarm

H11 > Eldreomsorgens ABC – Geriatri

7

Kronisk smertesyndrom
Pasienter som opplever smerter over tid, og særlig
ved underbehandling av smerter, kan utvikle kronisk
smertesyndrom, en tilstand i nervesystemet som er
vanskelig å behandle. Det er derfor viktig å ta
pasientens smerter på alvor. Behandling av smerter
virker forebyggende på videre smerteutvikling.

Gjennombruddssmerter
Pasientens smerter er ikke alltid stabile. Intensiteten
kan variere slik at pasienter som får god smerte
lindring likevel kan oppleve at smertene dukker opp
innimellom. Med gjennombruddssmerter menes
plutselig innsettende smerter som ofte oppstår i

sammenheng med bevegelse, matinntak, vannlating,
avføring eller spontant. Det er viktig å kartlegge når
disse smertene kommer, og få kjennskap til hva som
kan være årsaken. Smerten kan for eksempel komme
ved aktivitet. Da er det viktig at pasienten behandles
med på forhånd avtalte ekstra doser av smerte
stillende med hurtigvirkende effekt.

VERSTE
MULIGE
SMERTE

IKKE
SMERTE

0

1

INGEN
SMERTE

2

3

4

5

6

7

8

MODERAT
SMERTE

LITE
SMERTE

9

10

STORE
SMERTER

Figur 2.2. VAS skala.

Smertekartlegging
Når vi skal observere smerter hos en pasient må vi
kartlegge:
Lokalisasjonen

Hvor i kroppen sitter smerten? Til dette kan vi bruke
kroppskart og tegne inn området hvor smerten er.

Smertesymptomer
Smerter kan gi ulike symptomer og viktige observa
sjoner må dokumenteres:
Adferdsendringer. Pasienten blir mer urolig eller
mer tilbaketrukket.

Beskrivelsen

Ansiktsgrimaser. Pasienten rynker pannen, får et
mer stirrende blikk, biter tennene sammen.

Er smerten stikkende, bankende, borende, ilende og
så videre? Beskrivelsen kan bidra til å finne ut
hvilken smertetype det dreier seg om.

Uro og roping.

Intensitet

Raskt, overfladisk åndedrett.

Er det like vondt hele tiden eller varierer smerten?
Hvor intenst smerten oppleves kan også angis på en
visuell analog skala (VAS) fra 0–10, hvor 0 er ingen
smerter og 10 er verst tenkelige smerter (jfr. ESAS).

Rask eller langsom puls.

Tidsaspektet og døgnvariasjonen

Hvor lenge har smerten vart og varierer den i løpet
av døgnet?

Svette – ofte på panne og overleppe,
eller over hele kroppen.
I tillegg gir smerter ofte mange følgetilstander som
kvalme, angst, depresjon, søvnproblemer, dårlig
matlyst og tungpustethet.

Pasienten er avhengig av vår evne til å kartlegge og
Kommer smerte ved bevegelse eller er den der
observere, og ikke minst dokumentere og rapportere,
Vær
oppmerksom
på
pasientens
smerteatferd,
som
kan
være
relatert
til
indre
organer,
og hud.oppnå
Smerte kan
på grunn av en sykdom,
også i ro.
for hode
å kunne
en oppstå
god symptomlindring.
Bevegelsesaspektet

Appendiks

sår, infeksjon eller ulykker. Inkluder alle dine observasjoner fra i dag og de siste dagene (siste uken).

Andre faktorer
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Annet
som kan påvirke smerteopplevelsen, som
Smerteatferd
psykiske,
og eksistensielle
utfordringer.
Bruk front-sosiale
og baksiden
av kroppstegningen
aktivt.
Sett kryss for dine observasjoner relatert til smerteatferd
(smertelyd, ansiktsuttrykk og avvergereaksjon)

6. Hode, munn, hals

7. Bryst, lunge, hjerte

8. Mage – øvre del

Smerteintensitet
Smertebehandling

Basert på observert smerteatferd;

styrken
av smerteintensitet
og sett
kryss
Målettolk
med
smertebehandling
er god
lindring.
på linjen 0–10
Smertelindring i ro er det første målet. Deretter
smertelindring også ved bevegelse. God smerte
behandling
gjør ofte at mange andre problemer løser
0 er ingen smerte, 10 er verst tenkelig smerte
seg av seg selv. God smertebehandling er planmessig
0
1
2
3
6
7
8
og forebyggende.
Det 4vil si5 at pasienten
får9 en 10jevn
dose på døgnbasis og ikke skal vente til smerten
0 opp
1
2
3Det4 er vanlig
5
6 å bruke
7
8 smerte
9
10
dukker
igjen.
trappen som veileder for god smertebehandling.
0

9. Bekken, mage – nedre del

10. Hud, infeksjon, sår

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Behandling starter med vanlig smertestillende som
Paracet og NSAIDS (Ibux o.l.), trinn 1, som i hoved
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sak hemmer smerten der den oppstår. Er ikke dette
nok, gis i tillegg opioider (Morfin og morfinlignende
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
stoffer), trinn 2, som hemmer smerten i det den når
ryggmargen og hjernen. Lindres ikke smerten godt

Figur 2.1. Kroppskart.
Basert på alle observasjoner gi en helhetlig vurdering av pasientens smerteintensitet
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Trinn 3

Morfin og morfinlignende
Subcutant eller epiduralt
(smertepumpe) (evt.+ trinn 1)
Trinn 2

Morfin og morfinlignende
Tabletter eller plaster
+ trinn 1
Trinn 1

Vanlig smertestillende
Paracet
NSAIDS (Ibux, Voltaren ol.)
Figur 2.3. Smertetrappen.

nok, kan man gå videre med mer avansert smerte
behandling som subcutant morfin, blokkader
(epidural og spinal), trinn 3.
Smertestillende gis først og fremst som tabletter. Det
finnes hurtigvirkende og langtidsvirkende. Det
startes med hurtigvirkende til pasienten er smertefri,
for så å gå over til langtidsvirkende som gir en jevn
smertelindring gjennom døgnet. Morfin og morfin
lignende stoffer kan også administreres som plaster
på huden eller under huden via smertepumpe. For
pasienter som står fast på smertebehandling, skal
det være dosert hva han kan få ved gjennombrudds
smerter. Når vi vet at planlagte aktiviteter, som
morgenstell, kan gi gjennombruddssmerter, må
pasienten få en ekstra dose i forkant.
Morfin og morfinlignende stoffer hemmer tarm
aktiviteten i betydelig grad og vil føre til obstipasjon.
Derfor skal alle pasienter som får morfin også ha
avføringsmidler som forebyggende behandling (se
om obstipasjon). Det har nå kommet nye morfin
preparater som gir mindre obstipasjon, men de er
ennå ikke i vanlig bruk.
Noen ganger vil det være god smertelindring å fjerne
en svulst, eller redusere den ved strålebehandling
eller cytostatikabehandling. Når kreft sprer seg til
skjelettet, gir det store smerter som kan være
vanskelig å behandle med medisiner. Da kan stråle
behandling gi den beste smertelindring.
I tillegg til medisiner kan også bevegelse, massasje,
fysioterapi, elektrisk nervestimulering og akupunktur
gi god smertelindring.
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Karsten Lie er 84 år og bor hjemme sammen
med sin kone. De har fire barn, ti barnebarn og
ett oldebarn. To av barna bor i nærheten med
sine familier. Karsten Lie fikk tarmkreft for to år
siden og fjernet et stykke av tykktarmen. Ett år
senere viste det seg at kreften hadde spredd seg
til andre deler av tarmen i tillegg til lever. Han
fikk da cellegiftbehandling i fire måneder. Nå er
han preget av langt framskreden kreft og har
mye smerter. Kona hjelper ham med å ta
medisiner. Når du er på besøk overhører du at
hun sier til ham: «Har du veldig vondt, eller skal
vi drøye med medisinene litt til. Det kan være
godt å ha noe å ty til hvis smertene skulle bli
verre.»

?
1.	Hva kan være årsaken til pasientens smerter?
2.	Hvordan reagerer du på konas holdning til
smertebehandling?
3.	Hvordan kan du hjelpe pasienten til bedre
smertelindring?
4.	Til neste gang: observer holdninger til smerte
behandling blant kolleger.
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søtt. Mange pasienter trenger opplæring i hva som
må til for å holde kreftene oppe: Hyppige måltider,
spise når de har lyst, småspise sjokolade og nøtter,
unngå lettprodukter, tilsette fløte i sauser og supper.
Ta kontakt med ernæringsfysiolog for flere konkrete
råd. Jo mindre matinntaket er, desto viktigere er det
hva maten inneholder.

Pustebesvær
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Pustebesvær (dyspné) er en subjektiv opplevelse som
ofte kommer ved anstrengelse. Pustebesvær kan også
oppleves i hvile eller være kronisk. I slike tilfelle blir
livskvaliteten sterkt redusert. Ved sykdommer i
luftveiene (for eksempel KOLS) og nevrologiske
sykdommer som MS (multippel sklerose) og ALS
(amyotrofisk lateral sklerose), kan pustebesvær være
hovedplagen for pasienten. I tillegg kan pasienten
plages av slim i luftveiene. Angst øker pustebesværet.
Pasienten blir redd for ikke å få luft nok og dø. Den
viktigste hjelpen er nærvær som kan berolige og
trygge pasienten. Gå aldri fra en pasient med alvorlig
pustebesvær! En hand å holde i, en god stilling i
sengen (for eksempel thoraxleie), frisk luft, gjerne
med vifte, er gode tiltak mot pustebesvær. Av og til
kan pasienten også ha nytte av medikamenter som
åpner luftveiene, slimløsende medikamenter og
beroligende medikamenter. Ved påvist mangel på
oksygen, kan tilførsel av oksygen via maske eller
nesekateter avhjelpe pustebesværet. Hvor mye og
hvor lenge, skal ordineres av lege.

Dårlig matlyst
Pasientens ernæringstilstand er resultat av balanse
mellom inntak og forbruk. Ved for dårlig inntak vil
kroppen tære på ressursene. Kroppen må hele tiden
ha energi som hentes fra karbohydrater, eventuelt
ved nedbryting av proteiner og etter hvert fett. For å
unngå at pasienten begynner å bryte ned proteiner,
som er viktige byggestener i kroppen, er inntaket av
karbohydrater viktig. Pasienter i palliativ fase må
derfor snu kostholdet fra «sunt» med mye fiber og
proteiner, til nødvendig kaloriinntak gjennom fett og

En del av sykdomsbildet ved mange kreftformer er at
kroppen brytes ned. Svulstvevet frigjør stoffer som
hemmer appetitten og gjør pasienten kvalm. Det er
ikke mulig å «sulte» svulsten slik at den vokser
mindre. Svulsten tar den næringen den trenger for å
vokse. Avmagring (kakeksi) vil påvirke effekten av
smertebehandling med plaster, da dette er avhengig
av fordeling til kroppen via underhudsfettet. Pasienten
må derfor spise nok til å dekke dette ekstra behovet.
Sykdom og behandling kan også påvirke smaks
sansene slik at maten ikke smaker, smaker anner
ledes eller smaker vondt. Dette må kartlegges hos
hver pasient. Gjennom å holde fokus på matinntaket
kan noen klare å holde vekten helt inn i livets
sluttfase, men svært mange avmagres.
Mat handler også om sosiale behov og estetikk: Å
spise sammen med noen, å gjøre måltidet hyggelig, å
pynte maten, å servere med pent servise, glass og
bestikk. Små porsjoner og frisk luft i rommet er også
viktig for å stimulere matlysten. Mange pasienter
kan bli lei av spørsmålet: «Hva har du lyst på?»
Mange opplever også at når ønskekosten kommer
har de ikke lyst på det lenger. Prøv å overraske
pasienten med en fristelse!

Tørrhet og sårhet i munnen
Munntørrhet forekommer ofte som følge av sykdom
og behandling. Med munntørrhet følger ofte sårhet
og infeksjoner i munnhulen. Tilsammen påvirker
dette både appetitten og muligheten til å få i seg
mat. Det vanskeliggjør også kommunikasjon og
sosialt samvær. Forebygging ved å holde munnhulen
ren og fuktig er det beste. Noen har god effekt av å
bruke spyttstimulerende tyggegummi, pastiller eller
kunstig spytt. Noen formidler at frosne ananasbiter
er veldig effektfullt. Søtsaker kan øke munntørr
heten. Variert drikke, ikke bare vann, er lindrende.
Ved svært sår munn, skyll med lunkent saltvann
eller skyllevann fra apoteket
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Kvalme

Diaré

Kvalme og brekninger eller oppkast hører ofte
sammen. Mange pasienter kan være mest plaget av
kvalme, som ødelegger appetitten og livskvaliteten.
Kvalme og brekninger kan skyldes sykdommen eller
behandlingen. Noen ganger er obstipasjon årsaken.
Kvalme og brekninger bør vurderes hver for seg.
Pasienten kan selv registrere kvalmens intensitet
(ESAS fra 0–10). Brekninger/oppkast registreres med
antall per 24 timer og mengde og utseende må
noteres. Helsepersonell må også observere om
kvalmen og/eller brekningen har forbindelse med
måltider, medisiner, bevegelse og døgnrytme.

Både sykdom og behandling kan gi diaré. Behandlin
gen retter seg mot årsaken, hvis en klarer å finne
denne. Noen matvarer er drivende (kål, erter), det vil
si de øker tarmaktiviteten. Andre matvarer virker
stoppende (revet eple, blåbær). Diaré kan også
forekomme ved inntak av for store doser av medika
menter som forebygger forstoppelse. Diaré fører til
væsketap som må erstattes ved at pasienten drikker
rikelig eller får tilført væske intravenøst. En spesiell
form for diaré er når tyntflytende tarminnhold
presser seg forbi en sammenpakket avføring i tarmen
og kommer ut som tyntflytende avføring (obstipa
sjonsdiaré). Behandlingen må da rette seg mot
obstipasjonen og ikke mot diaréen.

Behandlingen retter seg mot årsaken, hvis en klarer
å finne den. Som oftest behandles kvalme med
kvalmestillende medikamenter. Noen trenger fast
medikasjon, andre er det viktig å gi medikamenter
en halv times tid før måltid, besøk eller lignende. Se
ellers tiltak ved dårlig matlyst.

Obstipasjon
Obstipasjon eller forstoppelse vil si at avføringen
hoper seg opp i tarmen. Dette er en vanlig følgetil
stand hos pasienter i palliativ fase. Obstipasjon kan
være mer plagsomt enn smerter og skal derfor alltid
forebygges. Obstipasjon har to hovedårsaker – for
hard avføring på grunn av lite væske, eller for liten
tarmaktivitet som hindrer tømming av tarmen.
Endret kosthold, liten aktivitet, nye omgivelser kan
være årsaken. En svært hyppig årsak til nedsatt
tarmaktivitet er bruk av sterke smertestillende
medisiner. Pasienter som bruker morfin eller
morfinlignende stoffer, skal derfor alltid ha av
føringsmidler i tillegg for å forebygge forstoppelse.
Da mange pasienter har en kombinasjon av årsaker,
må behandlingen rette seg både mot å bløtgjøre
tarminnholdet og å øke tarmaktiviteten. Dårlig
appetitt og kvalme gjør at pasienten får i seg for lite
væske og bidrar ofte til forstoppelse. Når en kreft
svulst vokser i mage eller tarm, vil dette også kunne
føre til full stopp; tarmslyng. Ved mistanke om
tarmslyng skal pasienten ikke ha klyster, men
undersøkes av lege som vurderer den videre behand
lingen. Hvis pasienten blir vurdert til å tåle det, kan
han opereres og fjerne hinderet, eventuelt få utlagt
tarm som en avlastning. Tarmslyng som ikke kan
opereres, kan behandles med medisiner som
hemmer tarmaktiviteten og dermed reduserer
pasientens plager.
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Karsten Lie får god hjelp med smertelindringen
sin, men har store problemer med å få i seg mat
og drikke. Han sier han er kvalm. «Det stopper
opp», sier han. Kona ønsker å gjøre noe for at
han skal få i seg mat. Personalet som er på
hjemmebesøk, går gjennom ulike årsaker til
kvalmen, og finner at hindringer i tarmpassasjen
som gjør at mageinnholdet ikke kommer videre,
sannsynligvis er årsak til kvalmen. Pasienten får
kvalmestillende medisin som øker tømningen av
magesekken. Han får veiledning om å ta medi
sinen ca en halv time før måltid. Han får også,
sammen med kona, informasjon om betydningen
av små, hyppige måltider. Etter et par dager er
kvalmen bedre og han får igjen i seg litt mat.
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?
1.	Hva kan årsakene være til pasientens kvalme?
2.	Drøft tiltak for å hjelpe pasienten til bedre
ernæring.

Trøtthet/fatigue

Uro og angst

Dette er en vanlig, men underkjent plage de fleste
pasienter i palliativ fase har. Symptomet har fått
navnet «fatigue», fra fransk og betyr trøtthet eller
utmattethet. Det beskrives som en veldig trøtthet
som ikke går over etter en god natts søvn. Den følges
av konsentrasjonsproblemer, døsighet, depresjon og
mangel på motivasjon. Fatigue kan skyldes langvarig
cellegiftbehandling, blodmangel, psykiske belastninger
og oppleves forskjellig fra pasient til pasient. Det
finnes ikke noen behandling for denne trøttheten.
Pasienten må tilpasse sitt aktivitetsnivå til tilstanden.
Det er viktig at helsepersonell hjelper pasienten med
energiøkonomisering, slik at han bruker sine krefter
på det som er viktig for ham. Et eksempel kan være
at pasienten får hjelp med dusj og påkledning, og at
krefter kan spares til besøket av barnebarna. Mange
opplever at det hjelper å snakke om det, bli trodd og
forstått. Også pasienter som blir friske av sin syk
dom, kan oppleve fatigue i måneder og år etterpå.

Den palliative fasen er en periode med mange
bekymringer. Pasienten kan være redd for hvordan
sykdommen utvikler seg og hvor fort den kan
forverres. Engstelse for hva som skjer med ektefelle/
samboer og familie, hvor mye smerter, pustebesvær
osv. som kan tilkomme, er vanlige bekymringer.
Redselen for å dø kan være stor. Å miste kontroll
over livet kan gi en følelse av maktesløshet, tap av
frihet og muligheter. Alle disse tankene kan kverne
rundt og skape en indre uro. Angsten gjør pasienten
anspent, irritabel og utmattet. Uro og angst vil også
forverre andre symptomer som kvalme og smerter.
Pasienten kan ha nytte av å få sette ord på disse
bekymringene. Helsepersonell kan gi god informa
sjon som reduserer unødvendig bekymring og
hjelper pasienten å sortere tankene sine. Se forøvrig
avsnittet om krisereaksjoner.

Tristhet og depresjon
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Det er naturlig å føle seg trist når en har fått en
alvorlig sykdom. Å være lei seg er ikke det samme
som å være deprimert. Depresjon er en diagnose som
baserer seg på langvarig nedsatt stemningsleie.
Tristhet kommer og går når livet blir vanskelig.
Pasienten har behov for å uttrykke følelser, sette ord
på dem, bli møtt. Det er ikke hensiktsmessig å trøste
og stoppe pasientens følelser. Det kan bli som å
dekke til et betent sår før det renses. La reaksjonene
komme, og gi pasienten støtte på det naturlige i å
reagere. Mange opplever at «det hjelper å snakke om
det». Andre takler sin tristhet med å gå en tur eller
oppsøke aktiviteter.

En dag du er på besøk hos Karsten Lie er han
trist og gråter. Han sier han er sliten og ikke
orker mer. Han har vært syk så lenge. Han
bekymrer seg for hvordan kona skal klare seg
alene når han dør. Samtidig vil han ikke belaste
kona med å snakke om det. Du forsøker å hjelpe
ham til å sortere tanker og følelser. Under
samtalen blir han lettere til sinns og sier
at det var godt å få snakket om det.

?
1.	Hva kan være årsaker til pasientens
reaksjoner?
2. Hva kan du gjøre for å hjelpe?
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KAPITTEL 3

Supplerende behandling
Spesielt i forhold til kreft har diskusjonen om
alternativ behandling dukket opp med jevne mellom
rom. Alternativ behandling kan defineres som
«behandling i stedet for» vanlig behandling eller
skolemedisin. Vanligere er det å se på alternativ
behandling som et supplement til skolemedisinen
(supplerende behandling). Innenfor symptomlind
ring er det mye som kan gjøres i tillegg til den
medisinske behandlingen. God kommunikasjon er
en viktig del av god behandling, men blir ofte
forsømt. I hospicefilosofien er åpen kommunikasjon
en av bærebjelkene; se kapittel 4 om kommunika
sjon. Noen enkle supplerende metoder kan avhjelpe
både angst, uro, søvnproblemer, kvalme og smerter:
avledning
avspenning
berøring
fantasireiser
musikk
Disse metodene vil ikke kunne hjelpe mot sterke
smerter. Som supplerende metoder, skal de brukes
etter at vanlig symptomlindrende behandling er gitt,
eventuelt i påvente av at medisiner virker. Tenk på de
supplerende metoder som tilbud hvor noen passer
for den ene og noen for den andre.

Avledning
Når tankene våre får noe annet å konsentrere seg
om, avtar opplevelsen av smerter og ubehag. Når du
har konsentrert deg hardt om en ting, for eksempel
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på eksamen, vil du merke en eventuelt hodepine
først etter at du har levert eksamensbesvarelsen.
Dette kan vi utnytte slik at pasientens opplevelse av
smerter og ubehag blir mindre. Avledning kan skje
ved at vi inviterer pasienten til å snakke om tidligere
opplevelser som ferier og hytteturer, eller vi stimulerer
pasienten til å fortelle ved å ta utgangspunkt i
bilder. Det er derfor fint å ha bilder på rommet som
pasienten kan drømme seg inn i eller studere
detaljer i. Dette virker som avledning. Smertene blir
ikke borte, men opplevelsen av dem blir mindre.

Avspenning
Ved smerter spenner musklene seg. Ofte kan dette
føre til tilleggssmerter i musklene. Vi kan altså
redusere pasientens smerter ved å avspenne musklene.
Det kan være vanskelig å slappe av på kommando.
Ber vi en anspent pasient om å slappe av, blir han
kanskje enda mer anspent. En god øvelse kan være å
spenne hele kroppen, eller deler av kroppen, før en
slapper av. Dette vil bevisstgjøre bruken av musklene,
vi får tak i spenningen, og får til å slappe av. Spenning
i musklene henger også sammen med måten vi
puster på. Er du anspent, puster du gjerne over
fladisk. Prøv å spenne alle musklene og legg merke
til hvordan du nesten slutter å puste. Omvendt vil
dype pustebevegelser føre til at musklene slapper av.
For å hjelpe pasienten med avspenning er det derfor
lurt å ta utgangspunkt i pusten. Du kan be ham
holde en hand på magen, eller du kan legge en hand
på magen hans, og be ham presse mot handa ved
innpust. Dette vil hjelpe ham til å puste med magen
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og ikke bruke bryst- og halsmuskler. Disse bruker vi
når vi skal anstrenge oss. Magepust er hvilepust og
hjelper pasienten til å slappe av i musklene. Det å
konsentrere seg om pusting vil også i tillegg fungere
som avledning.

Berøring
Når du hadde falt og slått deg som barn, hjalp det at
noen blåste på eller trøstet deg ved å klappe eller
stryke. Berøring sender signaler som blokkerer for
smertesignalene. Berøring gir også utskillelse av
stoffer som øker velbehag. Disse stoffene har også en
smertelindrende effekt. Vi kan altså berøre pasienten
hvor som helst på kroppen, ikke bare på det stedet
som gjør vondt, og stimulere til utskillelse av disse
stoffene (noen ganger vil det å berøre det vonde
stedet kunne øke smerten). I stell kan vi utnytte
denne muligheten ved å ta på pasienten, holde eller
massere, og på denne måten bidra til lindring.
Berøring vil også kunne fungere både som avledning
og avspenning. Det er viktig at vi som helsepersonell
avklarer med pasienten om at det er greit med
berøring før vi gjør det.

kjenner. Pasienten har tankene inne i seg og er helt
stille. Han behøver ikke tenke på hva han skal si eller
gjøre, bare slappe helt av. En fantasireise starter
gjerne med en avspenningsøvelse. Både pasient og
helsepersonell trenger å gjøre dette noen ganger før
de opplever å få det til. Mange har glede av en slik
pause fra virkeligheten.

Musikk
Kroppen vår reagerer på musikk. Rytmer får oss til å
trampe takten eller gir oss lyst til å bevege oss. Ulike
typer musikk kan gi ulike reaksjoner. Rolig, litt
flytende musikk, gjør ofte at vi slapper av og kan
hengi oss til den. Musikk med veldig varierende
lydstyrke vil virke vekkende, eventuelt oppkvikkende.
Bakgrunnsmusikk kan heller forsterke ubehag enn
lindre det. Det oppfattes mer som støy. Det kan være
lurt ikke å velge pasientens yndlingsmusikk, da dette
vil kunne føre til at vedkommende senere forbinder
denne med smerter og ubehag. Det finnes mye god
musikk til bruk i avspenning. Musikk kan i tillegg til
økt avpenning også bidra til en god fantasireise.
For å kunne hjelpe, må forholdet mellom helse
personell og pasient ha utviklet tillit og trygghet.
Dette oppnås blant annet gjennom å være sammen,
kunne gi troverdig informasjon og iverksette tiltak
som virker.

Fysioterapi i palliativ fase
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Fantasireiser
En annen metode vi kan bruke for å lindre ubehag er
å hjelpe pasienten «ut av situasjonen». Vi har stor
evne til å drømme oss vekk. I fantasien er alt mulig.
Om pasienten lukker øynene kan du lede ham
gjennom en reise, hvor han ser seg selv i en annen
situasjon; kanskje en tur i skogen eller på en ferie
reise. Du ber ham legge merke til hvordan det er på
det stedet han er, hva han ser, hører, lukter og

Er det aktuelt med fysioterapi til pasienter som snart
skal dø? Bør de ikke få fred? Fysioterapi kan bidra til
økt livskvalitet ved å vareta størst mulig grad av
selvstendighet og funksjon. Fysioterapi kan fore
bygge komplikasjoner som følge av immobilitet og
fremme viktige kroppsfunksjoner som blodsirkula
sjon og tarmfunksjon. Aktivitet kan forebygge og
lindre smerter og bidra til et bedret kroppsbilde og
en bedret kroppskontakt. Pasienten kan trenge en
god opplevelse og inspirasjon i hverdagen. Fysio
terapeuten kan bidra med opplæring i forflytning for
å redusere smerter og pusteøvelser for å redusere
spenninger og bedre utlufting av lungene. Fysio
terapeuten må observere når aktivitet går over fra å
være lindrende til å bli belastende. Noen ønsker
fysioterapi helt til de dør.
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?
1.	Diskuter forskjellen på alternativ og
supplerende behandling
2.	Hvordan kan vi forholde oss til pasienters og
pårørendes ønsker om å prøve alternativ
behandling?
3.	Hvordan kan enkle metoder som her er
beskrevet anvendes på din arbeidsplass?
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KAPITTEL 4

Kommunikasjon med
alvorlig syke og døende

Innkomstsamtalen
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Når pasienten kommer i kontakt med hjemme
tjeneste eller sykehjem, foretas en innkomstsamtale.
Hensikten er å kartlegge pasientens behov, avklare
forventninger, samt formidle hva vi kan hjelpe med.
Det handler om å bli kjent med pasienten og hva han
ønsker for tiden framover. Pasienten blir oppmuntret
til å fortelle om familie og arbeid, hvordan livet har
artet seg og hvordan sykdommen har påvirket livet.
Det er viktig å få fram tanker om verdier og livssyn.
En slik samtale kan ofte inkludere familie og pårør
ende og vil da gi mulighet for å kartlegge mulige
ressurser. Målet bør være kontakt og informasjon til
alle berørte familiemedlemmer.

Den vanskelige samtalen
Å snakke med andre mennesker om vanskelige
tanker og følelser knyttet til det å være alvorlig syk
og skulle dø, omtales ofte som «den vanskelige
samtalen». I tillegg til kunnskap om vanlig kommu
nikasjon, om sender og mottager, må vi trekke inn
det som er spesielt med en slik situasjon. På denne
måten kan «den vanskelige samtalen» bli «den gode
samtalen».

Kommunikasjon betyr å gjøre noe felles. I hospice
filosofien legges det vekt på åpen kommunikasjon
som fører fram til en felles forståelse av situasjonen.
Dette vil innebære å fortelle sannheten. Sannheten
kan i alle sine detaljer bli voldsom å bli fortalt. Det
kan rett og slett bli for mye på en gang. Pasienten
skal selvfølgelig få svar på det han spør om, men det
kan være hensiktsmessig å fordele informasjonen
litt, slik at pasienten får mulighet for å ta det gradvis
inn over seg. Blir det for mye kan pasienten måtte ty
til forsvarsmekanismer som fortrenging for ikke å bli
helt «overkjørt». Som helsepersonell trenger vi ikke
å si alt som er sant, men det vi sier skal være sant.
Kommunikasjon handler både om å formidle
informasjon og å ta del i bearbeiding av sykdommen,
med reaksjoner som angst og uro, depresjon og
virkelighetsfortrenging. Helsepersonell må tåle å
delta i den sykes verden også når det ikke finnes
løsninger på problemet eller tiltak å sette i verk.
Pasienten har behov for et medmenneske. Bearbeid
ing av vanskelige situasjoner skjer gjennom å få sette
ord på tanker og følelser, gang på gang og i eget
tempo. «Den gode samtalen» tar hensyn til at
kommunikasjon er en prosess som skjer over tid.
Det vil være nødvendig med oppfølgende samtaler.
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Pasientens terskler i møte med følelser
Å være alvorlig syk setter i sving mange følelser,
også hos den eldre pasienten. Det som kan gjøre det
vanskelig å snakke om følelser, kan kalles terskler vi
må over:
Frykt for å medgi at det er vanskelig å mestre

Mange kan synes det er vanskelig å medgi at de har
problemer med å mestre situasjonen. Vi er oppdratt
til å klare oss selv. Det er ikke alltid rom for å komme
til kort; det oppleves som noe nedverdigende.
Frykt for å «bryte sammen»

For noen er det å vise følelser «å bryte sammen».
«Hun var så sterk, hun gråt ikke», kan det bli sagt
om en som har mistet noen. Kanskje krever det mer
styrke å vise følelser? Vi vil gjerne ha kontroll og det
kan hindre oss i å slippe fram sterke følelser.
Mangler ord for å forklare situasjonen

Gjennom hele livet har vi lært at det er ordene som
teller. Den som har ordet i sin makt, står fram. Kan
du ikke svare og kanskje heller ikke stille spørsmål,
lar du være å si noe. Det er vanskelig å snakke med
en annen når du ikke har ord for å forklare for deg
selv engang hvordan situasjonen oppleves.
Angst for å få bekreftet sin frykt

Under det hele ligger kanskje også angsten for å få
bekreftet det en frykter. Når vi setter ord på situa
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sjonen, blir den mer virkelig. Ved å la være å snakke
om det vonde, kan en tro at det ikke er så ille.
Helsepersonell har det for travelt

«De løper jo hele tiden og kan ikke ta tid». I hvert
fall ikke tid som trengs for å snakke om tanker og
følelser.
Helsepersonell er primært opptatt av somatiske
forhold

Spør du «mannen i gata» hva helsepersonell gjør, vil
de ofte svare at de sørger for god medisinsk behand
ling og godt stell. Hvem skal pasienten henvende seg
til for å snakke om det som er vanskelig? Hvem
markedsfører seg som samtalepartner?
Vil ikke belaste med sine bekymringer

De fleste ønsker ikke å belaste andre med sine
bekymringer. Å være en som klager, oppfattes som
noe negativt. Det kan også oppleves vanskelig å klage
til dem som gjør så godt de kan. Pasienten kan også
tenke at den som oppfører seg pent og ikke klager,
får bedre behandling.
Egne problemer oppleves som dumme eller trivielle

«Det er sikkert bare jeg som tenker sånn». Nettopp
fordi vi ikke er vant til å dele de vanskeligste tankene
og følelsene, kan vi tenke at vi er alene om dem. Det
er for dumt å bry noen med dem.
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Helsepersonells terskler i møte
med følelser
Også helsepersonell kan ha terskler som må over
stiges i møte med følelser.
For liten tid – har det for travelt

Mange opplever en hektisk hverdag hvor de fysiske
arbeidsoppgavene krever mye tid. Mangel på tid kan
lett bli en unnskyldning for å la være å invitere til
samtaler som kan utløse følelser.
Vet ikke nok til å kunne svare

Frykt for ikke å strekke til gjør at helsepersonell lar
være å ta opp tema som knyttes til opplevelser og
følelser.
Er ikke min jobb

Noen velger å beskrive sin funksjon som praktisk
orientert. Det psykiske og følelsesmessige får andre
ta seg av (psykolog eller prest). Når vi mener å gi
omsorg ut fra en helhetlig tankegang, må imidlertid
også tanker og følelser få oppmerksomhet.
Kan ikke gjøre noe med det – ingen vits å spørre

De mest handlingsorienterte tenker at vi må g jøre
noe hele tiden. Samtalen blir ikke regnet for arbeid
eller tiltak. Det ender med at problemer som ikke
kan løses, ikke får tid og rom. Pasienten trenger ikke
alltid å få løst sine problemer, men å få snakke om
dem oppleves lindrende.

Krisereaksjoner
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En krise er en normal reaksjon på en unormal
situasjon. En krise kan for eksempel utløses når
mennesker får beskjed om at de har en uhelbredelig
sykdom eller opplever brå dødsfall. Personen står
overfor utfordringer som vedkommende ikke har
erfaringer med og ikke vet hvordan skal handteres.
Vanlig kriseteori deler ofte inn reaksjoner i fire faser.
Sjokkfase

deprimert, men depresjon er en diagnose på lang
varig nedstemthet. Ved krise snakker vi om det
normale ved å bli lei seg. Reaksjonsfasen kan vare
fra timer og dager til uker.
Bearbeidingsfase

Denne fasen preges av at pasienten eller pårørende
begynner å kunne samle tankene igjen. Det stilles
mange spørsmål, leses på «nettet» og vedkommende
søker informasjon og støtte. Fasen varer fra dager til
uker.
Nyorienteringsfase

Nå begynner pasienten eller pårørende å få kontroll
over situasjonen og kan se konsekvenser av det som
har skjedd. «Hvordan vil livet bli framover?», « Hva
må endres på?» er vanlige spørsmål i denne fasen.
Denne kan vare i uker og måneder.
Det er viktig å merke seg at denne måten å beskrive
en krisereaksjon på, er litt teoretisk. I virkeligheten
oppleves de ulike fasene mer som et landskap pasienten
eller pårørende beveger seg i. Det er ikke ett bestemt
mønster eller én retning i denne vandringen. Når
pasienten eller pårørende har vært gjennom sjokk
og reaksjoner, og begynner å bearbeide det som har
skjedd, kan det oppleves plutselig å være tilbake i
sjokk og følelser igjen. Selv om pasienten eller
pårørende i går snakket om framtida og syntes å ha
god oversikt over konsekvenser av det som har
skjedd, kan vedkommende i dag være oppløst i
fortvilelse. Slik vandrer han i et landskap og blir
etter hvert kjent med det. Fasene oppleves ikke så
truende lenger. De har vært der før og vet at de
kommer ut av det igjen.

BEARBEIDING
SJOKK

En følelse av uvirkelighet – dette er ikke sant!
Pasienten eller pårørende opplever ofte en nummen
het, kan bli helt taus og se ut som han ikke reagerer
i det hele tatt. Sjokket kan vare fra sekunder og
minutter til timer.
Reaksjonsfase

Så kommer følelsene. Alle følelser er i denne situa
sjonen normale. De varierer fra fortvilelse, sinne,
bitterhet, tanker om skyld og straff, tomhet, kaos
og angst, til utmattethet. Mange vil kalle det å være

NYORIENTERING
REAKSJON

Figur 4.1. Krisereaksjoner.
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?
1.	Hver av dere kan tenke på en pasient dere
kjenner som har hatt en krisereaksjon.
Hvordan kan dere kjenne igjen faser i
krisereaksjonen?

Forsvarsmekanismer
Noen ganger kan traumatiske opplevelser eller
informasjon bli for mye. Vi får behov for å forsvare
oss mot noe overveldende, noe som truer med å
utslette oss. Vi benytter oss av forsvarsmekanismer
som gjør det mulig å sette virkeligheten litt på vent.
Så kan vi etter hvert ta inn over oss hva som skjer.
Slike forsvarsmekanismer kan være:
Fornekting – vi vegrer oss for å akseptere. Vi later

som det ikke har skjedd. Helsepersonell kan synes
det er vanskelig at pasienten eller pårørende ikke
forstår alvorligheten i situasjonen.
Projeksjon viser seg ved at vi legger ansvaret over på
andre. «Hadde bare doktoren hørt på meg tidligere»,
«Hadde det bare ikke vært så lang kø i helsevesenet».
Pasienten eller pårørende kan bruke mye tid og
energi på slike anklager for å slippe å innse at dette
handler om dem selv.
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Rasjonalisering – vi bortforklarer det innlysende.

Eksempel: «Prøver har blitt forvekslet». Vi bestrider
konklusjonen og ber om nye undersøkelser.
Regresjon – vil si å gå tilbake i utvikling. Vi ønsker
ikke å være voksne og ta ansvar, så vi overlater til
legen eller sykehuset å ta avgjørelser. Hensikten er å
la andre ordne opp slik at jeg slipper å forholde meg
til situasjonen.
Isolering – vi undertrykker følelser og isolerer oss.

Ved å isolere oss fra omgivelsene slipper vi å bli
minnet på det som har skjedd ved at andre spør.
Når vi møter pasienter eller pårørende med disse
reaksjonene, er det viktig å vite hvilken hensikt
forsvarsmekanismene har. De er nødvendige for at
pasienten eller pårørende skal klare å takle tilværel
sen. Som helsepersonell skal vi ikke ha som mål å
bryte ned forsvaret, men akseptere det som det det
er; nemlig en midlertidig reaksjon. I de fleste tilfelle
vil pasienten eller pårørende på denne måten med
tiden til hjelp, og i små porsjoner, ta virkeligheten
inn over seg.
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Mestringsmåter
Mennesker reagerer forskjellig i kriser. Noen blir
handlingslammet og hjelpeløse. Andre blir over
veldet av følelser og bearbeider krisen gjennom å
gjennomleve følelsene. Andre igjen blir handlings
orienterte og får behov for å ordne opp. Pasienten
eller pårørende trenger støtte på sin måte å mestre
den nye situasjonen på, og å gjenvinne kontroll.
Det er behov for kontroll på ulike områder:
Kognitiv kontroll

Handler om å få informasjon som gjør at pasienten
eller pårørende kan hanskes med situasjonen. Når
vedkommende opplever usikkerhet og forvirring, er
det viktig med informasjon som kan gi en viss
forutsigbarhet. Kunnskap gir grunnlag for mestring.
Svar på det pasienten eller pårørende spør om.
Instrumentell kontroll

Situasjonen kan gjøre pasienten eller pårørende
passiv og hjelpeløs – det er så mye nytt å forholde
seg til. Vedkommende må kanskje lære seg nye
måter å gjøre ting på – trenger for eksempel å lære
hvordan de kan bruke smertestillende tabletter for
å få best mulig virkning.
Emosjonell kontroll

Når pasienten eller pårørende er overveldet av
følelser, trenger vedkommende støtte på at det er
OK. Trøst er ikke å stoppe følelser, men å gi rom for
dem. Møter vi som helsepersonell følelser med
informasjon, skaper vi bare mer forvirring i tillegg til
at pasienten eller pårørende kan føle seg avvist.

20

Den gode samtalen
Vi må finne et passende rom for samtalen og ha
tenkt gjennom hvem som skal være tilstede. Skal vi
åpne for en god samtale, må vi også sørge for å sette
av tid. Den gode samtalen begynner med å finne den
andre der han/hun er. Noen ganger vet vi noe om
den andre, diagnose, reaksjoner osv. Andre ganger
må vi finne ut av dette innledningsvis i samtalen ved
å spørre: «Kan du fortelle meg om situasjonen din?».
Svarene kan gi oss en pekepinn på hva pasienten
eller pårørende vet om sykdommen, og hvordan de
forholder seg til den. Hvor er personen i sin krise
reaksjon? Er vedkommende i sjokk og reagerer med
mye følelser, vil ikke informasjon oppfattes eller i
hvert fall ikke huskes. Er vedkommende i
bearbeidingsfasen eller nyorienteringsfasen?

Vil vedkommende spørre og være åpen for informa
sjon? Gir svarene holdepunkt for at vedkommende
er i noen form for forsvar, for eksempel fornekter
alvorligheten i situasjonen?

Hva kan vi som helsepersonell si
og ikke si?
Noe av det som gjør den vanskelige samtalen til den
gode samtalen, er bevissthet om hva som hemmer
god kommunikasjon og hva som fremmer den. For å
skape åpenhet i samtalen, er det noen fallgruver vi
prøver å unngå.

Fallgruver vi bør unngå
Kidnapping av samtalen

Når noen forteller hvordan de har det, eller om noe
de har opplevd, kan det være lett å møte det med å
fortelle noe tilsvarende fra eget liv. Det kan være i
beste mening for å vise forståelse. Det kalles kid
napping når tema skifter fra det den andre prøvde å
fortelle til min egen historie.
Normalisering og forklaringer

For å gjøre det lettere for den andre, er det fort gjort
å komme med forklaringer og legge til at «dette er
normalt», «sånn er det for mange andre også». Dette
kan oppleves som en avvisning – det gjør at den
andre ikke kjenner seg møtt som den han eller hun
er, og det spesielle i hans eller hennes situasjon.
For tidlig trøst

Den gamle greker Hippokrates, legekunstens far, skal
ha sagt at legekunsten handler om: «Noen ganger
helbrede, ofte lindre, alltid trøste.» Trøste har ofte
blitt forstått som å stoppe følelsesuttrykk. Ønsker vi
en åpen kommunikasjon må vi heller åpne for
følelsesuttrykk. Kanskje er det oss selv vi trøster når
vi for eksempel vil stoppe gråt og fortvilelse? Å trøste
kan sammenlignes med å legge bandasje over et sår
– sørg for at verken får komme ut først!
Forsikringer

Å gi forsikringer om at dette kommer til å gå bra, er
en avsporing som lett kan oppfattes som at vi ikke
orker å høre hva den andre har å si.
Gode råd

Når vi står overfor en utfordring eller et problem, er
det fort gjort å komme med forslag til løsning. Når
rådet er gitt, er samtalen slutt; altså lukker det mer
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enn det åpner for den gode samtalen. Skal vi ikke da
gi gode råd ut fra at vi både har kunnskaper og
erfaringer fra lignende situasjoner? Da vi alle er
forskjellige, vil ikke mine erfaringer nødvendigvis
være til hjelp for den andre. Det er viktig at vi tar oss
tid til å lytte til den andre – lar den andre sette sine
egne ord på utfordringene. Den andre vil da ofte
finne fram til hva som er godt å gjøre.

Hva skal vi si?
Noen tommelfingerregler for å skape åpenhet i
samtalen er:
Begynne åpent

Spørsmål som kan besvares med ja eller nei, kalles
lukkede spørsmål. Vi kan komme til å stoppe sam
talen ved for eksempel å spørre: «Har du smerter?»
Hvis pasienten da svarer nei, så er samtalen slutt.
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Spørsmål som må besvares med en setning, åpner
for videre samtale og begynner gjerne med «hva»
eller «hvordan». Eksempel: «Hvordan har du det?»
Denne måten å spørre på gir også personen sjansen
til å bestemme tema for samtalen. Å få en setning til
svar gir også oss et utgangspunkt for videre samtale
ved å spørre: «Kan du si mer om det?», «Hvordan er
det for deg å …?». Denne måten å spørre på hjelper
personen med å beskrive problemet eller utfordringen.
Dette kalles aktiv lytting. Det kan være lurt å unngå
«hvorfor – spørsmål», for vedkommende kan da føle
behov for å forsvare seg, og dette kan låse samtalen.
Bruke oppklarende spørsmål

Vi tolker alltid det som blir sagt. Vi setter det inn i en
sammenheng som gir mening for oss. Det er derimot
ikke sikkert at tolkningen er riktig. Ved å stille
spørsmål som «Forstår jeg deg riktig når du sier
at …?», sjekker jeg om jeg har tolket riktig, slik at
mine videre spørsmål er i tråd med det den andre
ønsker å snakke om. Et slikt oppklarende spørsmål
gir også personen sjansen til å tenke etter om det var
det han egentlig mente, eller om det er behov for å
formulere det på nytt for å få fram meningen.
Bruke stillhet

Når den andre snakker, kan vi ofte i tankene allerede
tenke på hva vi skal svare. Oppmerksomheten er da
ikke helt hos den andre. Pauser i samtalen gir
mulighet for å tenke på hva vi har sagt og ønsker å
si. Dette gjelder også pasienten eller pårørende.
Stillhet kan derfor brukes aktivt som en del av
samtalen. Dette kan vi sette ord på.
I en samtale kan mange tema dukke opp. For å
sortere kan det være godt for begge parter med en
oppsummering før vi går videre. Eksempel: «Nå har
vi snakket litt om hvordan du kan snakke med barna
dine om at du har fått en alvorlig sykdom, er det mer
du vil si om det? Er det andre ting du ønsker å
snakke om?»

Noen ganger strever personen med å beskrive
situasjonen eller problemet. Den andre er i en ny og
ukjent situasjon og har ikke ord for å beskrive den.
Da kan det være en hjelp at vi leter i våre kunn
skaper og erfaringer for å prøve å hjelpe. Vi kan for
eksempel si: «Det høres for meg ut som om du er
redd for å få sterke smerter», og pasienten kan svare:
«Ja, det er det det er». Deretter kan vi snakke videre
ut fra det.

Vise empati

Finne balanse mellom nærhet og avstand

Empati vil si å kjenne på hvordan den andre har det,
selv om vi aldri kan forstå den andre helt. Det vil
aldri være riktig å si «Jeg forstår hvordan du har
det». Til det er vi for forskjellige som mennesker.
Men jeg kan vise empati ved å si at «Jeg skjønner at
dette må være vanskelig for deg» eller «Jeg tenker at
det må være slitsomt å være deg». En slik solidaritet
vil skape tillit som gjør at den andre føler seg sett og
ivaretatt.

Har du lagt merke til at enkelte står så nærme deg
når dere snakker at du synes det er ubehagelig? Eller
at kontakten blir god når dere kommer litt nærmere
hverandre enn ellers? Denne balansen handler både
om den fysiske nærheten og avstanden og hvor tett
innpå oss vi vil slippe den andre. Vi ønsker å være
selvhjulpne og bestemme over oss selv, altså holde
litt avstand. Samtidig ønsker vi å oppleve nærhet og
fortrolighet, og kanskje også kunne ta imot hjelp.

Bruke oppsummering
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Bruke kvalifisert gjetning
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Den gode samtalen skjer i balanse mellom nærhet og
avstand. Det er pasienten som må få bestemme hvor
denne balansen er.

Karsten Lie blir dårligere og hjemmesituasjonen
blir for krevende både for familien og hjemme
tjenesten. Han blir derfor innlagt i sykehjem.
Han snakker varmt om omsorgen han har fått
fra hjemmetjenesten og er spent på om avdel
ingen kan gi ham et like godt tilbud. Kona
forteller at hun ønsker å få ham hjem igjen når
han blir bedre. Til personalet forteller pasienten
at han opplever at han og kona ser veldig
forskjellig på situasjonen og spør hvor lenge
han har igjen å leve.
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?
1.	Hvordan vil du forberede en innkomstsamtale?
2. Hvem bør være tilstede ved samtalen?
3. Hva vil du legge vekt på i samtalen?
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KAPITTEL 5

Sjelesorg
Sjelesorg betyr direkte oversatt å sørge for sjelen, å
vise omsorg for menneskets åndelige eller eksistensi
elle sider. I sjelesorg letter pasientens hjerte for det
som tynger av vanskelige tanker om liv og død, tro,
tvil og mening. Ofte kan indre uro, som viser seg
som rastløshet og til og med kvalme, være et symp
tom på at pasienten sliter med uoppgjorte ting i sitt
liv. Pasienten kan ha behov for å gjøre opp for seg, be
om tilgivelse og inngå forsoning. I sjelesorgen ses
tro på noe som en naturlig del av livet – noe en
setter sin lit til. Hva dette noe er, finnes det mange
forskjellige meninger om, noe som har resultert i
mange ulike tros- og livssyn.
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Når vi som helsepersonell møter den alvorlig syke
pasienten, må vi samle informasjon om hans troseller livssynstilhørighet. Noen vil kunne fortelle om
sin tro, andre har ikke satt ord på det tidligere og
kan trenge hjelp til å beskrive sitt åndelige ståsted.
Når vi kartlegger dette, er det også for å kunne
formidle god hjelp fra de ulike tros- og livssyns
samfunnene.
I Norge er de fleste knyttet til en kristen tradisjon.
Kristne menigheter har prester eller pastorer som er
utdannet til å gi sjelesorg. Presten blir kanskje ofte
sett på som den man snakker med helt på slutten av
livet, når døden er nær forestående. Ved at presten
blir en naturlig del av teamet rundt pasienten, kan
kjennskapen vokse til en tillit som grunnlag for
sjelesorg. Presten har fokus på refleksjonen, på
behovet for å gjøre opp for seg, for samtale og bønn.

Bønn
Bønn fungerer for mange som god mentalhygiene og
praktiseres i mange religioner. Bønn innebærer:
Å sette ord på hvordan vi har det. Det sies at «det
gjør godt å få snakke om det». I bønn er det
ingen som setter krav til formuleringsevne. Å
«sette ord på» gjør innholdet tydeligere for oss
selv. Bønn innebærer også at vi henvender oss til
noen som vi har tillit til at hører oss og vil prøve
å forstå.
Å sette ord på hva vi trenger. I bønn blir vi
oppfordret til å si hva vi trenger. Dette kan være
en hjelp til å fokusere på hva som er viktig,
akkurat for meg.
Å takke for det vi har. Ved å takke setter vi i gang
positive prosesser, vi ser muligheter og kan øyne
håp i det som kan virke håpløst.
I kristen tro er bønn en møteplass der Gud kommer
inn i menneskets hverdag – inn i sykerommet, inn i
livet, inn i smertene – og for pasienten som tror,
åpnes dørene til Gudsriket, der pasienten kan finne
hvile, indre ro og trygghet.
Bønn kan være fritt formulert med egne ord, eller vi
kan benytte oss av ferdig skrevne bønner, som
«Fader vår». Det finnes egne bønnebøker og salme
bøker en kan bruke, samt at Bibelen inneholder
bønner. Når en pasient ikke selv orker å be eller lese
bønner, kan vi lese fra disse skrevne bønnene dersom
pasienten ønsker det. Opplever du det vanskelig å
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gjøre dette, må du påse at en annen kollega kan
gjøre dette.
Forbønn er når andre ber for den som ønsker det.
Pasienten kan ønske forbønn ved at noen kommer
og ber for ham, eller at noen formidler hans ønske
om forbønn til prest eller andre, som så tar det med
i generelle forbønner.

Andre tiltak som imøtekommer
pasientens åndelige behov
Foruten å snakke med sjelesørger eller prest, kan
pasienten ønske å bli lest høyt for fra bibel, salmebok
eller bønnebok. Avdelingen kan ha litteratur, bøker
og hefter med åndelig innhold. Radio og TV sender
andakter og andre livssynsprogram, som kan være
en kilde til åndelig omsorg. Også musikk kan være
egnet til å gi ro, harmoni og åndelig opplevelse. Det
er viktig at pasientens ønsker blir styrende. I vårt
multikulturelle samfunn er det også viktig å sette
seg inn i hvilke verdier knyttet til sykdom, liv og død,
som gjelder i andre livssyn. Det vil være naturlig å
ha oversikt over aktuelle personer knyttet til andre
livssyn, slik at disse kan kontaktes dersom pasienten
ønsker det.
Se for øvrig avsnittet om Åndelig omsorg i hefte 12,
Lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets
slutt.

Livsfortelling
En del av omsorg for sjelen handler om behovet for å
summere opp livet. Når døden truer med utslettelse,

vil en livsfortelling oppleves som en måte å leve
videre på. I vikingetiden var det viktig at det ble
skrevet et kvad, et dikt, om livet til den som døde.
En slik oppsummering vil også være en bekreftelse
på hvem man er, og styrke den enkeltes verdighet
når sykdom gjør at personen nesten blir borte i
diagnoser og symptomer.

Om å bevare håpet
«Det er viktig ikke å ta fra pasienten håpet», sies det.
Håp blir ofte forbundet med håpet om å bli frisk eller
om å overleve. For den alvorlig syke pasienten blir
dette vanskelig. Noen velger å ikke fortelle hvor
dårlig pasienten er for ikke å ta fra ham håpet. I
mange kulturer holder en fortsatt på dette, og det
må respekteres. I den vestlige verden er vi opptatt av
den enkeltes rett til å styre eget liv, og da blir det
vanskelig å holde tilbake slik informasjon. Holder vi
tilbake slik informasjon og pasienten så nærmer seg
døden og skjønner at den er uunngåelig, vil vedkom
mende kunne føle seg sveket. Er da sannheten om at
pasienten ikke kan overleve det samme som å ta fra
ham håpet? For å kunne svare på det, må vi se på hva
vi mener med håp. Hvis håp er det samme som å
overleve – så har ingen av oss håp. Håp kan knyttes
til muligheter – en mening om hva som fortsatt er
mulig. En alvorlig syk pasient kan håpe å komme på
hytta en gang til, eller håpe på å leve lenge nok til å
oppleve en datters bryllup. Med en slik definisjon av
håp kan hverdagen til pasienten fylles av håp helt inn
i døden. Utfordringen for helsepersonell blir å hjelpe
pasienten til å se hva som fortsatt er mulig.

?
1.	Hva kan helsearbeidere gjøre for at en pasient
med dødsangst skal få god omsorg og pleie den
siste tiden han lever? Hvordan kan dere gi
sjelesorg?
2.	Hvordan kan dere bidra til å gi pasienten håp
om gode opplevelser?
3.	Tenk på en pasient dere kjenner og snakk
sammen om hvilke behov han har for hjelp.
Hva kan dere gjøre for å bidra til at han får
dekket behovene?
4.	Hvilke behov har pårørende?
5.	Hva kan dere gjøre for at pårørende kan oppleve
den siste tiden med pasienten som positiv?
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KAPITTEL 6

Lindring ved kognitiv svikt
og demens

26

Svært mange, opp til 80 prosent, av pasienter ved
sykehjem, har større eller mindre grad av kognitiv
svikt. Det vil si en redusert hukommelse og evne til å
innhente informasjon og planlegge hverdagen ut fra
denne. Det kan være demenssykdommer i ulike stadier,
eller følgetilstander etter slag eller andre nevrologiske
sykdommer. God symptomlindring kan være vanske
lig, da pasienten selv ikke kan uttrykke seg på vanlig
måte. Det kan være vanskelig å bedømme hvor
plagsomme symptomer kan være og hvorvidt
behandling hjelper. Det viser seg at pasienter med
demens bruker mye mindre smertestillende midler
enn andre pasienter i samme aldersgruppe. Dette
kan bety at disse pasientene oftere har smerter som
ikke blir behandlet.
Utfylling av ESAS-skjema og pasientens utsagn, er
viktige grunnlag for å gi god symptomlindring. Når
pasientens evne til å formidle slik informasjon er
nedsatt, vil symptomlindringen kunne bli dårlig.
Pasientene blir avhengig av vår evne til å observere
tegn på plagsomme symptomer – grimasering,
ynking, uro, tilbaketrekking osv. Det er utarbeidet
egne observasjonsskjema for evaluering av sympto
mer hos personer med demens (MOBID 2, Doloplus
2). Uro kan for eksempel være et uttrykk for smerter.
Hvis vanlige tiltak mot uro ikke hjelper, må vi tenke
at dette kan være smerter og forsøke behandling for
disse. Dette krever at helsepersonellet har gode
kunnskaper både om demens og lindrende behand
ling, pleie og omsorg.

Mobid–2 smerteskala

Appendiks

Mobilisation – Observation – Behaviour – Intensity – DeMentia
Patientens navn:

Dato:

Tid:

Avdeling:

Vær oppmerksom på pasientens smerteatferd relatert til muskulatur, ledd og skjelett under morgenstell. Observer pasienten før du starter mobilisering. Forklar forståelig det du vil gjøre. Led pasienten, og gjennomfør bevegelsene (1–5) med forsiktighet. Stopp bevegelsen om du observerer
smerteatferd. Fyll ut skjemaet umiddelbart etter hver bevegelse:

Smerteatferd

Smerteintensitet

Sett et eller flere kryss for
hver observasjon:
smertelyd, ansiktsuttrykk og
avvergereaksjon, som kan være
relatert til smerte

Smertelyd

Ansiktsuttrykk

Avvergereaksjon

«Au!»
Stønner
Ynker seg
Gisper
Skriker

Grimaserer
Rynker pannen
Strammer munnen
Lukker øynene

Stivner
Beskytter seg
Skyver fra seg
Endringer i pusten
Krymper seg

Basert på observert smerteatferd;
tolk styrken av smerteintensitet og sett
kryss på linjen 0–10

SeTT gjerne fLere krySS I ruTen(e) fOr DIn(e) OBServASjOner

0 er ingen smerte, 10 er verst tenkelig smerte
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2. Led til å strekke armene mot hodet
3. Led til å bøye og strekke ankler,
knær og hofteledd

4. Led til å snu seg i sengen til begge sider

5. Led til å sette seg opp på sengekanten

Appendiks

Vær oppmerksom på pasientens smerteatferd, som kan være relatert til indre organer, hode og hud. Smerte kan oppstå på grunn av en sykdom,
sår, infeksjon eller ulykker. Inkluder alle dine observasjoner fra i dag og de siste dagene (siste uken).

Smerteatferd

Smerteintensitet

Bruk front- og baksiden av kroppstegningen aktivt.
Sett kryss for dine observasjoner relatert til smerteatferd
(smertelyd, ansiktsuttrykk og avvergereaksjon)

Basert på observert smerteatferd;
tolk styrken av smerteintensitet og sett kryss
på linjen 0–10

6. Hode, munn, hals

0 er ingen smerte, 10 er verst tenkelig smerte
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7. Bryst, lunge, hjerte

8. Mage – øvre del

9. Bekken, mage – nedre del

10. Hud, infeksjon, sår

Basert på alle observasjoner gi en helhetlig vurdering av pasientens smerteintensitet
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Bettina.Husebo@isf.uib.no; Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen

MOBID-2 smerteskala
Bettina Husebø, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. (Kan lastes ned fra Olavvikens nettsider: www.
olaviken.no, se under fagstoff / tverfaglig geriatri.)
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KAPITTEL 7

Kultur og lindrende behandling
Ulike kulturer kan ha ulike syn på hva helse og
sykdom er. Verdens helseorganisasjon, WHO, har en
definisjon på helse som sier at det blant annet er
fravær av sykdom. Kan vi ikke ha helse når vi har en
sykdom? Mange eldre har kroniske sykdommer og
ulike grader av funksjonssvikt. Undersøkelser viser at
mange likevel betrakter sin helse som god. Noen
kulturer ser på sykdom som en straff for noe en selv,
eller noen i familien, har gjort. Andre oppfatter
sykdom som påført av andre av ond vilje. Behandling
må derfor ses i sammenheng med hvordan pasienten
oppfatter sin sykdom. Også når det gjelder synet på
døden, varierer dette med kultur og må derfor tas
hensyn til ved planlegging av lindrende behandling,
pleie og omsorg. Hvordan en snakker sammen om at
pasienten har en sykdom han kommer til å dø av er
forskjellig, om man i det hele tatt kan snakke om
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det. Respekten for pasientens verdighet kommer til
syne i måten vi klarer å handtere den enkelte, uten å
legge vår egen oppfatning til grunn. Budet om at du
skal gjøre mot den andre det du selv ville ha ønsket,
kan bli direkte galt.
En person kan være preget av sin kultur, men alle er
forskjellige. Vi kan ikke ta for gitt at en muslim
mener det samme som en annen muslim, like lite
som vi kan ta for gitt at en kristen person tenker og
mener det samme som en annen fra den kristne
kulturen. En person er ikke en representant for sin
kultur, men må behandles som en selvstendig
person. Dette gjelder også personer fra vår egen
kultur. Helsepersonell må derfor ikke kunne alt om
alle kulturer, men gjøre seg kjent med den enkelte.

27

KAPITTEL 8

Samarbeid og samhandling
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Lindrende behandling, pleie og omsorg, handler om
å møte pasienten på mange områder. Det vil kreve
godt samarbeid av alle som står rundt pasienten.
Ingen av profesjonene vil kunne klare alt dette på
egen hand, vi trenger et tverrfaglig samarbeid. I
helsevesenet er vi ganske flinke til å innhente hjelp
fra hverandre. Sykepleieren har sitt område, legen
har sitt, det samme har sosionomen, ergoterapeuten,
fysioterapeuten og helsefagarbeideren. Dette beskrives
ofte som flerfaglig samarbeid. Hvis vi ikke er gode til
å samarbeide, kan dette lett føre til en oppstykket
behandling av pasienten. I verste fall kan de ulike
faggruppene ha ulike mål for behandlingen. Tverr
faglig samarbeid innebærer at de ulike involverte
partene sammen utarbeider mål for behandlingen,
og har en felles tilnærming til pasienten. En unngår
da at noen behandler pasienten som om han skal bli
frisk, mens andre behandler ham som døende.
En felles tilnærming er viktig slik at ikke noen for
eksempel opptatt av at pasienten skal gjøre mest
mulig selv, mens pasienten kanskje ønsker å bruke
kreftene sine på en hyggelig opplevelse. Viktige
samarbeidspartnere i palliativ omsorg er pårørende
og frivillige som også må trekkes inn i det tverr
faglige samarbeidet.
Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte
helse- og omsorgstjenester, har rett på individuell
plan. Her står pasientens ønsker sentralt, og en slik
plan vil bidra til å sikre at vi arbeider mot samme
mål.

God symptomlindring forutsetter også god sam
handling. Pasienter beveger seg mellom mange
aktører, som fra fastlege, sykehus, NAV, apotek, til
hjemmesykepleie og sykehjem. Det kreves god
dokumentasjon for at de ulike aktørene skal kunne
vite hva de andre gjør, spesielt i overganger mellom
sykehus og annen institusjon eller hjemmet. Gode
rutiner som sikrer pasientens flyt gjennom alle disse
overgangene er nødvendig.

?
1.	Hva er viktig å dokumentere etter en vakt, og
hvem skal dokumentere?
2.	Brukes egne observasjonsskjemaer for å
kartlegge smerter hos pasienter med demens
ved deres arbeidsplass? Hvis nei, hva kan
årsaken være, og hva kan dere gjøre for å
innføre dette?
3.	Hvis dere har erfaringer med pasienter med
annen etnisk bakgrunn – har dere eksempler
på at hva som oppfattes som helse eller sykdom
kan være forskjellig fra vår kultur?
4.	Hvilke erfaringer har dere med bruk av «åpen
retur» til sykehuset for alvorlig syke pasienter?
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KAPITTEL 9

Støtteordninger
De fleste pasienter, utenom sykehjemspasienter, med
behov for lindrende behandling, har en kreftsykdom.
Støtteordningene som presenteres her gjelder for
kreftpasienter.

Rehabilitering og kurs

30

Pasienter som får eller har fått behandling for kreft,
kan ha behov for å komme til et sted der de kan lære
seg mest mulig om sykdommen, om behandling og
rehabilitering. De kan ha nytte av å lære noe om
psykiske reaksjoner, og andre tema som har med
kreftsykdommen å gjøre. Kunnskap om trygde
rettigheter kan også være viktig. Montebellosenteret,
som ligger i nærheten av Lillehammer, er et kurs
senter for kreftpasienter. Her kan pasienter delta på
ukeskurs eller kortere kurs, eventuelt sammen med
en av de pårørende. Det må betales en liten egenandel
per døgn for oppholdet. Resten av utgiftene dekkes av
det lokale NAV-kontoret etter søknad fra lege.
For en del eldre pasienter vil reiseavstanden gjøre
slike kurs uaktuelle. Eldre kan ha større utbytte av
lokale kurs arrangert av Kreftforeningen i samarbeid
med lokale ressurser.
Mange pasienter kjenner til at det finnes opptrenings
institusjoner på ulike steder i landet. Disse ble
tidligere kalt for rekonvalesenthjem. Det er ikke
lenger mulig å få utgiftsdekning for opphold som
bare har rekreasjon eller hvile som formål.
Fysikalsk behandling som er nødvendig etter kreft
behandling, blir dekket av Folketrygden etter

bestemte regler når det foreligger rekvisisjon fra
lege. Ergoterapeut eller fysioterapeut er behjelpelig
med anskaffelse og tilrettelegging av hjelpemidler.

Økonomisk støtte
Dette kapittelet beskriver bare spesielle støtte
ordninger for kreftpasienter. Økonomiske støtte
ordninger og trygderettigheter som er beregnet
for alle pasienter, er omtalt i eget hefte tidligere.
Det gjelder for eksempel grunnstønad, hjelpestønad
og hjelpeordninger i hjemmet.

Utgifter til legemidler og medisinsk utstyr
Pasienter med langt framskreden kreft får dekket
utgifter til:
smertestillende medikamenter
beroligende medikamenter
sovemedisin
hostedempende medikamenter
avføringsmiddel
kvalmestillende midler
ernæringsdrikk
Utgifter til smertepumpe dekkes enten av det lokale
NAV-kontoret eller ved at pasienten får låne smerte
pumpe fra sykehuset.
Utgifter til proteser, parykk, støttestrømper og mange
tekniske hjelpemidler, dekkes av Folketrygden. Det
er omfattende regelverk for hva slags utstyr og hvilke
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medisiner Folketrygden dekker. Det lokale NAV-
kontoret, apoteket eller legen, vil kunne svare på
spørsmål om hvilke muligheter som finnes til å få
refundert utgifter til legemidler og medisinsk utstyr.

Tannbehandling
Kreftpasienter er særlig utsatt for tannråte og kan i
spesielle tilfeller få stønad til tannbehandling. I så
fall er det en egenandel som pasienten selv må betale.
For å få slik stønad må det være en helt klar sam
menheng mellom sykdommen eller behandlingen og
den reduserte tannhelsen. Tannlegen sender kost
nadsoverslag til HELFO. Den enkelte kan søke råd
ved å henvende seg til HELFO servicesenter på
815 70 030.

Annen økonomisk støtte
Noen ganger vil pasienten og familien måtte akseptere
utgifter som ikke dekkes av det offentlige, og resultatet
kan bli en betydelig økonomisk belastning. Kreft
foreningen yter i spesielle tilfeller støtte til enkelte
typer utgifter, men dette dreier seg om et éngangs
beløp av begrenset størrelse. Det er viktig å kunne
dokumentere slike utgifter med kvitteringer. Sosio
nom vil ofte kunne hjelpe til med å finne de rette
mulighetene og skrive søknad.
Det er ikke helt sjelden at pasienten faktisk har rett
til stønad, men ikke benytter seg av mulighetene.
Naturlig nok vet pasienter og pårørende ikke alltid
hvilke muligheter som finnes. Regelverket er såpass
komplisert at det er svært vanskelig for leger,
sykehus og offentlige kontorer å sørge for at alle
pasienter får systematisk informasjon om de ulike
formene for økonomisk tilskudd. Individuell veiled
ning av en sosionom kan være nyttig for å finne fram
til de stønadsformene som er aktuelle for den enkelte
pasient.
For familier som har omsorg for kreftsyke pasienter i
hjemmet kan det gis ulike former for avlastning, alt
etter hvilke tilbud kommunen har. I de fleste kom
munene finnes det avlastningsplasser på sykehjem,
mens andre kommuner har disponibelt personell
som kan gi avlastning i pasientens hjem. Ved
terminal pleie i hjemmet kan det gis pleiepenger
(tilsvarende sykelønn) til en av de pårørende i inntil
60 dager.

H11 > Eldreomsorgens ABC – Geriatri

31

I tillegg til de mulighetene som er beskrevet, finnes
det også andre rettigheter for kreftpasienter og deres
pårørende. Det anbefales at den kreftsyke selv eller
en av hans nærmeste, tar kontakt med sosionom
eller lokalt NAV-kontor, for å få vite mer om dette.
Kreftforeningen har utgitt et eget hefte om hjelp til
kreftpasienter. Heftet fås gratis ved henvendelse til
Kreftforeningen.

Kreftforeningen

En samtale med sosionomen

Kreftforeningen har egne interesseforeninger for
pasienter med kreft. Disse tilbyr besøkstjeneste og er
behjelpelige når en trenger råd og vink om for
eksempel tilpasning av brystprotese, stell av utlagt
tarm, innkjøp av parykk eller anskaffelse av spesielle
hjelpemidler.

Sosionomen kan gi informasjon og være behjelpelig
i sosialfaglige spørsmål. Det kan dreie seg om
rettigheter pasienten eller de pårørende har. Det kan
være behov for informasjon om, og hjelp til, å skrive
søknader om økonomisk støtte eller å opprette
testamente. Det kan være behov for hjelp til å rydde
i gjeldsordninger, samboerkontrakter eller andre
økonomiske forhold. Sykehus har som oftest
sosionomtjeneste. Denne mangler dessverre i
mange kommuner, hvor det blir andre faggrupper
som ivaretar behov av sosialfaglig karakter.

Karsten Lie er fortsatt pasient i sykehjems
avdelingen. I perioden før innleggelse brukte han
og familien mye penger på «alternativ» behand
ling og kosttilskudd av ulike typer. Kona brukte
mye tid på omsorgen for ham og følte seg bundet
av oppgavene. Hun har hørt om omsorgslønn og
ønsker å få dette.
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?

Kreftforeningen har regionale ressurssentre som
driver kurs rundt om i hele landet. Dit kan pasienter
eller pårørende henvende seg for å få informasjon
om sykdommen, om ulike støttetilbud, og de kan få
veiledning og råd om behandlingen de får. Mange
kreftpasienter har behov for å snakke med personer
som ikke står dem spesielt nær, og kan ha stor nytte
av støttesamtaler som de kan få her.

Kreftlinjen
Kreftforeningen har egen telefonlinje for pasienter
med kreft og deres pårørende, helsepersonell og
andre. Kreftlinjen er bemannet med fagfolk som kan
lytte, forstå og gi svar. Avhengig av hva pasienten,
pårørende eller helsepersonell lurer på, kan ved
kommende få snakke med spesialsykepleier, jurist
og sosionom. Det er også ringe hvis det er noe en
har på hjertet som det er vanskelig å dele med sine
nærmeste.

?

1.	Hvordan kan du hjelpe med informasjon om
støtteordninger i denne situasjonen?

1.	Hvor har Kreftforeningen tilbud i din region?

2.	Finn ut om reglene for omsorgslønn i din
kommune.

2.	Finn telefonnummer og navn på
kreftkoordinator i din kommune.
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KAPITTEL 10

Oppsummering
Dette heftet har hatt fokus på lindring av plagsomme
symptomer. Det er det som er plagsomt for pasient
og pårørende som er viktig. Det kan være alt fra
smerter til en ubehagelig skrukk på lakenet. Det
kan være tilbud om mat og drikke. Måten det blir
presentert på er kanskje det som avgjør om pasienten
får i seg noe eller ikke. Det handler med andre ord
om detaljer, oppmerksomhet mot det som er viktig
og betydningsfullt for pasienten. Kompetanse hos
personalet skal være høy på en rekke spesialområder,
samtidig som kvaliteten på det daglige og generelle
skal ivaretas. Vi kan si at personalet må være spesia
lister på det generelle. Holdningen må være preget
av at ikke noe er for lite til å være opptatt av. Vi skal
aldri si: «Det er ikke mer vi kan gjøre.» Vi bør si:
«Hva kan jeg gjøre for deg og dine så det kan bli en
god dag i dag?»
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Lindrende behandling, pleie og omsorg har også
et rehabiliterende aspekt. Rehabilitering betyr å
tilrettelegge for at pasienten kan beholde eller
gjenvinne sin verdighet. Det handler om at pasienten
får muligheten til å velge hvordan han eller hun vil
ha det, hva vedkommende opplever som viktig og
meningsfullt. Derfor blir også god planlegging
sammen med pasienten viktig, mens vedkommende
ennå er i stand til å delta. Det kreves en åpen
kommunikasjon omkring pasientens situasjon
for å oppfylle hensikten med palliasjon:
Lindring av pasientens fysiske smerte og andre
plagsomme symptomer står sentralt, sammen
med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og ånde
lige/eksistensielle problemer. Målet med all
behandling, pleie og omsorg er best mulig
livskvalitet for pasienten og deres pårørende.
(WHO)
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www.aldringoghelse.no

Eldreomsorgens ABC — Gariatri
Et økende antall eldre i årene framover vil gi nye utfordringer i eldreomsorgen. Samhandlings
reformen har gitt kommunale helse- og omsorgstjenester nye oppgaver som stiller krav til økt
kompetanse hos helsearbeidere i kommunehelsetjenesten. I Meld. St. 29 (2012–2013) Morgen
dagens omsorg, vektlegges behovet for økt kompetanse. Tjenestene skal bygge på et helhetlig
menneskesyn, basert på medbestemmelse, respekt og verdighet, og være tilpasset den enkeltes
behov. Målet er en aktiv omsorg der pårørende og frivillighet blir viktige aktører.
ABC-opplæringen er en modell for kompetansesatsing som har vært i bruk i kommunene i
mer enn tjue år. I siste halvdel av 1990-tallet startet opplæringen med Alderspsykiatriens ABC.
Så fulgte Eldreomsorgens ABC fra 2002. Demensomsorgens ABC ble utviklet som en del av
Demensplan 2015, og ble tatt i bruk fra 2008. Fra 2016 ble ABC Musikkbasert miljøbehandling
tatt i bruk. I 2017 starter opplæring med Mitt livs ABC, som er en statlig satsing for å styrke
kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming.
Målet med ABC-opplæringene er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal
tilegne seg oppdatert fagkunnskap. Ny kunnskap, innsyn i relevante etiske problemstillinger,
og kjennskap til aktuelt lovverk, gir ansatte mulighet til å reflektere over egen praksis.
Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med
ABC-opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020 og Demensplan
2020. Ved utgangen av 2016 hadde ansatte i 96 prosent av landets kommuner enten deltatt i,
eller var i gang med, ABC-opplæring. I alt 25 000 ansatte var registret i opplæringen, og mer
enn 20 000 hadde gjennomført minst ett års opplæring. Mange fortsetter opplæringen over
flere år.
Denne permen, ABC Geriatri, er en del av Eldreomsorgens ABC, og bygger videre på ABC
Aldring og omsorg. Permen ble opprinnelig utarbeidet av Vigdis Drivdal Berentsen i 2002.
Denne utgaven er betydelig omarbeidet, oppdatert, og til dels nyskrevet. Redaktør og hoved
forfatter av permen er Agnes Brønstad. Hun er sykepleier med videreutdanning i sykepleie til
eldre og kronisk syke, faglærer og forfatter av en rekke lærebøker. Andre fagfolk, med spesiell
kompetanse på enkeltområder, har bidratt som forfattere på noen hefter. Arbeidet med heftene
er finansiert av Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
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