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Helsepersonell blir oftest involvert når livet går mot 
slutten, og er viktige for pasienten og de pårørende i 
en slik fase. Å gi omsorg i denne situasjonen kan 
være utfordrende og spørsmålene er mange. Det 
handler om hvordan vi kan bidra til god livskvalitet 
så lenge pasienten lever, uten å forlenge unødig 
lidelse. Dette heftet tar for seg disse utfordringene 
både på det fysiske og psykiske plan. I tillegg omtales 
den eksistensielle lidelsen og hvordan den kan møtes 
på en god måte. Ved gjennomgang av heftet er det 
viktig å gi rom for samtale. Spørsmålene til reflek-
sjon gir mulighet for å sette ord på egne tanker og 
følelser. Det finnes mange gode bøker og artikler om 
emnet og det anbefales å gjøre seg kjent med 
litteraturen som er anbefalt bakerst i heftet.

Døden

Døden er avslutningen av livet. De ulike cellene og 
organene dør ikke samtidig. Det er vanlig å tenke at 
døden har inntrådt når personen ikke lenger puster 
og hjertet har sluttet å slå. Når hjertet har sluttet å 
fungere, får hjernen ikke lenger tilførsel av oksygen, 
og det som kalles hjerneaktiviteter opphører og 
personen erklæres død. Hos personer der åndedrettet 
blir opprettholdt med kunstige midler, som for 
eksempel respirator, kan hjertet fortsatt være i 
aktivitet, selv om hjernen er død (hjernedød). Det 
stilles da flere krav for å kunne si at personen er død. 

Vedkommende må ha

 en erkjent sykdom eller skade i hjernen

 manglende bevissthet

 hjelp med å puste 

 hjernenervereflekser som ikke responderer

 mangel på elektrisk aktivitet i hjernen

 manglende blodtilførsel til hjernen

Disse reglene er nødvendige for å kunne erklære en 
person som har hjerteaktivitet død, og kunne avslutte 
behandling med kunstig åndedrett. I Norge er det 
vanlig at en lege undersøker den avdøde og konstaterer 
at døden er inntrådt, for så å skrive dødsattest. I 
helseinstitusjoner er slik «syning av liket» påbudt 
ved lov. Utenfor helseinstitusjoner er det strengt tatt 
nok at to voksne personer kan bevitne at personen er 
død. Det gjelder tilfelle der dødsfallet var ventet. 
Lege må uansett skrive ut dødsattest.

Historisk utvikling

Det eneste som er helt sikkert her i livet er at vi en 
dag skal dø. Hva døden er og tanker om et liv etter 
døden, kan variere med kultur og religion. I vår egen 
historie fortelles det om vikingene som i følge sin 
mytologi kom til Valhall etter døden, og som i 
forbindelse med gravferd ble utstyrt for reisen dit. 
Med kristendommen utviklet det seg andre opp-
fatninger, tradisjoner og ritualer, som har vært 
rådende fram til nyere tid. Fram til langt inn i 
forrige århundre var døden en vanlig hendelse i  

KAPITTEL 1
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folks hverdag. Barnedødeligheten var høy og gjennom-
snittsalderen var mye lavere enn i vår tid. På 1800- 
tallet hadde en femtenåring opplevd i snitt sju nære 
dødsfall, mens i vår tid er gjennomsnittet kun ett 
dødsfall. Den gangen døde 90 prosent hjemme. Folk 
hadde et nært og naturlig forhold til døden. Det var 
vanlig at når noen visste at de skulle dø snart, tok de 
farvel med alle sine. På mange gårder snekret bonden 
kiste til seg og sine. Den døde ble gjerne stelt av sine 
nærmeste og lagt i kiste. Kisten ble båret ut av hjem-
met og fulgt av mange. Naboer og kjente la granbar i 
veien der hvor kisten ble kjørt for å vise sin med-
følelse. Kremasjon var uvanlig. Folk kledde seg i 
svart for å vise sorg. Sørgebånd på jakke eller kåpe 
viste andre at en var i sorg, og venner og kjente 
kunne ta hensyn til dette.

Med den medisinske utviklingen i forrige århundre 
skjedde det en fremmedgjøring av døden. Døden ble 
etter hvert sett på som noe sykelig, noe som kunne 
behandles. Døende personer blir innlagt i sykehus 
med store og av og til urealistiske forventninger til 
moderne medisinsk behandling. Den moderne 
medisin har også ført til tvil om når døden faktisk 
inntrer – er det når hjertet slutter å slå eller når 

hjerneaktiviteten er borte? Det nære forholdet til 
døden har til en viss grad gått tapt, og døden har 
blitt tabu og noe man ikke snakker om. Selv i 
dødsannonsene unngås ofte bruk av ordet «døden».  
I stedet brukes uttrykk som «sovnet stille inn» og 
«gikk bort». Stell av den døde og praktiske gjøremål 
rundt begravelsen blir oftest overlatt til begravelses-
byråene.

På 1980-tallet ble omsorg for alvorlig syke og døende 
igjen satt i fokus. Nye retningslinjer la vekt på mer 
åpenhet om døden, både i institusjonene og blant 
folk flest. «Snakk sant om døden», sier Marie Åkre, 
kjent sykepleier og forkjemper for omsorg ved livets 
slutt. Hun er medforfatter til en egen NOU; «Livs-
hjelp», som kom i 1999. Vi snakker i dag om at 
døden er en viktig del av livet, og at den døende selv 
skal ha muligheter for å påvirke livets sluttfase. 
Pårørende er igjen med på å gi omsorg til den syke, 
og mange vil også delta i det praktiske arbeidet med 
vask og stell av den døde. Begravelsesbyråene gir 
pårørende tilbud om å bidra selv i forhold til pynting 
av kiste og kapell, kontakte prest, bestemme salmer, 
bestille blomster og lage dødsannonser.

1.  Hvilke erfaringer har dere med skikker og 
tradisjoner knyttet til alvorlig sykdom og død?

2.  Hvilke skikker tenker dere er positive å  
ta vare på?

?
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Når er pasienten døende?

En viktig avklaring i forhold til god omsorg ved 
livets slutt er å avgjøre når pasienten er døende. 
«Døende» brukes som en diagnose når tilstanden 
viser at pasienten lider av uhelbredelig sykdom med 
dårlige leveutsikter og har

 økt søvnbehov

 tiltagende fysisk svekkelse

 økende behov for sengeleie

 svekket orienteringsevne

 periodevis forvirring

 avtagende interesse for omgivelsene

 redusert inntak av mat og drikke

 problemer med å svelge tabletter 

Denne perioden kan vare fra timer til dager og uker, 
hvor pasienten gradvis blir dårligere. I denne 
perioden forskyves fokus fra behandling til lindring 
av plagsomme symptomer.

FNs erklæring om døendes rettigheter

FN har vedtatt en egen erklæring om døendes 
rettigheter:

 Jeg har rett til å bli behandlet som et levende 
menneske til jeg dør.

 Jeg har rett til å beholde et håp selv om målet for 
det endrer seg.

 Jeg har rett til å bli behandlet av slike som kan 
opprettholde et håp selv om målet for det endrer 
seg.

 Jeg har rett til å gi uttrykk for mine tanker og 
følelser omkring min forestående død på min 
egen måte.

 Jeg har rett til å delta i avgjørelser som gjelder 
behandling av meg.

 Jeg har rett til å forvente kontinuerlig medisinsk 
behandling og omsorg selv om målet endrer seg 
fra helbredelse til lindring.

 Jeg har rett til å slippe å dø alene.

 Jeg har rett til smertelindring.

 Jeg har rett til å få ærlige svar på mine spørsmål.

 Jeg har rett til å få hjelp av og for min familie til 
å akseptere min død.

 Jeg har rett til å få dø i fred og med verdighet.

 Jeg har rett til å bevare min individualitet og 
ikke dømmes for mine valg selv om de går imot 
andres oppfatninger.

 Jeg har rett til å drøfte og gi uttrykk for mine 
religiøse og/eller åndelige (eksistensielle) 
opplevelser uansett hva de måtte bety for andre.

 Jeg har rett til å forvente at menneskekroppen 
blir behandlet med verdighet etter døden.

 Jeg har rett til å bli behandlet av omsorgsfulle, 
medfølende, kyndige mennesker som vil prøve å 
forstå mine behov og som vil oppleve det som 
givende å hjelpe meg å møte min død.

KAPITTEL 2

Den døende pasienten
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Den forberedende samtalen

For at denne siste fasen skal bli så god som mulig, 
må den planlegges. Pasient og pårørende må delta i 
en forberedende samtale med utgangspunkt i legens 
vurdering og beskrivelse av pasientens situasjon per i 
dag. Tema i denne samtalen er:

 sykdomsforløp – mulige symptomer i tiden 
framover 

 fokus i tiden framover

 –  unngå uhensiktsmessige undersøkelser, 
 utredninger og sykehusinnleggelser

 –  avslutte eller ikke påbegynne uhensiktsmessig 
behandling som

    – væskebehandling
    – sondeernæring
    – antibiotika

 –  avslutte medikamenter som ikke er direkte 
lindrende

 hva innebærer lindrende behandling?

 pasientens egne ønsker

I samtalen avklares også hvem som skal kontaktes 
ved endringer og eventuelt når på døgnet slike 
meldinger er ønsket. Det er også viktig å avklare 
andre ønsker av kulturell eller religiøs karakter.

Fru Eriksen er nå 74 år og skal innlegges ved 
lindrende enhet i kommunens sykehjem. Hun 
hadde brystkreft da hun var 62 år og fikk tilbake-
fall med spredning for et halvt år siden. Spred-
ning til skjelettet ble oppdaget da hun falt og 
brakk lårhalsen. Undersøkelser viste at hun også 
hadde spredning til lungene. Hun har gradvis 
blitt dårligere og innlegges nå i lindrende enhet 
for symptomlindring, først og fremst for smerter. 
Datteren, som bor på en annen kant av landet, 
har kommet for å være hos moren en stund. 
Under den forberedende samtalen i avdelingen 
gir fru Eriksen uttrykk for at hun synes hun er 
for ung til å dø, og vil gjerne ha hjelp til å leve en 
stund til. Hun vil imidlertid ikke ha behandling 
mot slutten av livet som bare vil forlenge plagene. 
Hun oppgir datteren som nærmeste og eneste 
pårørende.

1.  Hvordan kan dere bidra til at Klara Eriksen og 
datteren får den informasjonen de trenger?

2.  Del med hverandre de rutiner som finnes for 
dette i den enkelte avdeling, eventuelt lag 
forslag til slike rutiner.

?
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Dødshjelp og livshjelp

Moderne medisin gjør det mulig å forlenge livet. En 
slik forlengelse kan føre til økt lidelse. Det har ført til 
en debatt om dødshjelp. I Norge er aktiv dødshjelp 
forbudt – det vil si at vi ikke har lov til å sette i gang 
tiltak for å forkorte eller avslutte et liv. Uttrykk som 
«passiv dødshjelp» har blitt brukt om situasjoner der 
det ikke settes i gang livsforlengende behandling. 
Livsforlengende behandling kan bli en forlengelse av 
den døendes lidelse. På denne bakgrunn utga 
Helsedirektoratet i 2009 Beslutningsprosesser for 
begrensning av livsforlengende behandling av 
alvorlig syke og døende. I NOU 1999:2 Livshjelp, og 
senere retningslinjer for palliasjon, settes fokus på 
hvordan mennesker kan hjelpes til god livskvalitet i 
livets sluttfase, i stedet for å fokusere på hvordan 
denne fasen kan forkortes.

Hvor er det best å dø?

Cirka 40 prosent dør på sykehus, 40 prosent på 
sykehjem og 15–20 prosent i sine hjem. Avgjørende 
for hvor det er best å dø er hvor pasienten kan få den 
pleie, omsorg og behandling som best ivaretar 
livskvalitet og verdighet ved livets avslutning. En 
travel sykehusavdeling hvor fokus er å behandle og 
utskrive pasienter, vil ofte være et dårlig tilbud til 
den eldre døende pasienten. Hjemme er pasienten i 
sentrum, her bestemmer pasienten selv og her hører 
han til med kropp og sjel. Hjemme er pasienten i 
naturlig kontakt med sine nærmeste, familie, venner 
og naboer. Det forutsetter at pasienten har et hjem 

og at noen er hjemme. Det forutsetter også at 
pasienten er trygg nok, får nødvendig hjelp av 
kompetent personell, og har lege med engasjement 
og kompetanse innen lindring som kan ha det 
medisinske ansvaret – døgnet rundt. 

Mange eldre har det best på sykehjem i livets slutt-
fase. Her finnes døgnbasert omsorg med personale 
som kjenner pasienten godt. Behovet for etter-
utdanning av personale er stort i tillegg til bedre 
standarder og forbedrede ressurser. Ressursmessig  
er sykehus den dyreste løsningen, mens hjemmet  
vil være den rimeligste.

Stadig flere kommuner har etablert egne lindrende 
enheter eller senger for døende pasienter. Noen 
steder er disse lagt til egne hus eller hospice. Her 
finnes personale med høy kompetanse på lindrende 
behandling, pleie og omsorg. Forholdene er lagt 
spesielt til rette med hyggelige omgivelser, rolig 
stemning og plass for pårørende, både voksne og 
barn. Det er viktig at slike enheters kompetanse 
kommer resten av kommunens omsorgstjeneste til 
gode. Dette gjøres ved at noen kommuner har 
etablert ambulerende team som utgår fra hospice-
avdelingen. Dette ambulerende teamet gir råd, 
veiledning og undervisning til helsepersonell, samt 
oppfølging av palliative pasienter og deres pårørende 
ute på de ulike institusjoner. På denne måten 
bringes hospiceverdiene fra etablerte hospice ut til 
kommunens bo- og behandlingssentra. Ikke alle 
fylker har store enheter som kan danne team. 

1.  Hvordan kan dere tilrettelegge for at en 
pasient med langt framskreden kreft kan 
fortsette å være hjemme etter at kurativ 
behandling ikke lenger har nytte?

2.  Diskuter i gruppa hvordan dere informerer 
pasienter og familier om hvor det er best å 
avslutte livet.

?
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Fra fornekting til akseptasjon

Å ta inn over seg at livet går mot slutten kan være en 
vanskelig prosess. For noen skjer dette gradvis med 
økende alder og vokser fram som en erkjennelse av å 
føle seg «mett av dage». Andre, som får beskjed om 
at de har en sykdom som innebærer begrenset 
levetid, kan reagere med å benekte situasjonen. De 
kan oppleve det urettferdig, og protestere med sinne 
og fortvilelse. Noen går inn i en depresjon på vei til 
en endelig akseptering av at livet går mot slutten. 

Først når pasienten har forsonet seg med situasjonen 
har de en mulighet for å ta farvel. Dame Cicely 
Saunders, «grunnleggeren» av moderne hospice-
filosofi, sier at det handler om å forberede sin egen 
død gjennom å si: tilgi meg, takk og farvel. Det er 
derfor viktig å hjelpe pasienten gjennom ulike 
reaksjoner, slik at de får denne muligheten. 

Se hefte 11, Lindrende behandling, pleie og omsorg 
– Symptomlindring, avsnittet Kommunikasjon med 
alvorlig syke og døende.

Konsekvenser for kommunikasjonen

Når vi kjenner til disse ulike måtene å reagere på 
innfor egen død, kan vi tilpasse vår måte å snakke 
med pasienten. I en travel hverdag blir mye av vår tid 
brukt på god fysisk omsorg og ofte blir det lite tid 
igjen til å snakke med pasientene. Mange trenger 
vanlige samtaler om hverdagslige tema for å oppleve 

en god dag. Det må ikke glemmes at pasienten også 
har behov for samtaler som tar opp tema knyttet til 
avslutning av livet. For å kunne hjelpe pasienten å 
sette ord på sin situasjon, må vi først finne ut hvor i 
disse ulike reaksjonene han er. Mer om hvordan vi 
kan snakke med pasienten, finner du i avsnittet om 
Åndelig omsorg i dette heftet.

Fru Eriksen blir dårligere i løpet av oppholdet og 
hjemreise er ikke lenger aktuelt. Hun er nå 
sengeliggende og tar til seg lite mat og drikke. 
Hun er også svært trøtt og sover mye. Datteren 
er mye hos henne. Hun er bekymret over at 
moren ikke får i seg mat og ønsker at mer blir 
gjort. «Hvis mor ikke får i seg mat, dør hun», sier 
hun gråtende. «Hvor lenge kan hun leve slik?»

KAPITTEL 3 

Pasientens reaksjoner og 
behov for informasjon

1.  Hvordan kan du sørge for at fru Eriksen ikke 
har unødige plager i denne situasjonen?

2.  Hvordan vil du imøtekomme datterens 
 bekymringer?

?
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Utvikling fram mot døden har sammenheng med 
sykdom. For å kunne forberede en god pleie mot 
slutten av livet, hjelper det å kjenne til ulike forløp. 
Ved kreftsykdom kan pasienten i dag leve normalt 
ganske lenge med sin sykdom og med god symptom-
lindring opprettholde stor aktivitet. Sluttfasen kan 
være ganske kort hvor pasientens tilstand forverrer 
seg fra dag til dag. Ved kronisk organsvikt, som ved 
sykdommer i hjerte/kar, vil pasienten ofte ha dårligere 
perioder og komme seg igjen. For hver dårlige 
periode forverres tilstanden inntil pasientens død. 
Den tredje typen forløp kjenner vi som svekkelse 
som skjer gradvis på grunn av aldersforandringer.

Et spørsmål som ofte dukker opp, er hvor lenge 
pasienten har igjen å leve. Dette spør kanskje 
pasienten om i forbindelse med informasjon om en 
diagnose, eller i forbindelse med en forberedende 
samtale om avsluttende pleie og behandling. Da 
dette varierer fra menneske til menneske kan det 
være vanskelig å svare. Det vi kan snakke om er 
hvordan utviklingen mest sannsynlig vil bli, for slik  
å kjenne igjen de ulike stadiene. Dette vil også være 
et godt utgangspunkt for å snakke om behandling 
eller ikke behandling – når nok er nok.

 

Terminalfase

Når pasientens nærmer seg døden, vil symptomene 
forsterkes. Denne siste fasen kalles ofte terminal-
fasen og kjennetegnes ved:

 svelgproblemer

 mindre mat- og drikkeinntak

 endringer i respirasjon

 manglende kontroll over vannlating og avføring

 hudforandringer:
  – cyanose
 – marmorering

 temperaturendring – kalde føtter

 drag i ansikt

 uregelmessig puls

 nedsatt bevissthet til bevisstløshet

Fra tiltaksplan til palliativ plan

Når pasienten er døende, flytter vi oppmerksom-
heten fra de mange tiltakene i en tiltaksplan eller 
pleieplan, til hva som kan lindre pasientens plager. 
Livets siste dager er en slik plan som er beregnet 
brukt de siste timer og dager. Den gir en detaljert 
oversikt over aktuelle symptomer og skisserer mål 
og tiltak. Med utgangspunkt i denne, utarbeides 
tiltak som skal settes i verk etter behov. På denne 
måten kan en være i forkant og sette inn riktig tiltak 
til riktig tid. All unødig medikamentell behandling 
avsluttes, for eksempel avføringsmidler, vanndrivende 
medikamenter, medikamenter for hjertesvikt og høyt 

KAPITTEL 4

De siste timer og dager 
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blodtrykk, antibiotika, psykofarmaka. Også omsorgs-
tiltak som tømmingsregimer og ernæringstiltak bør 
avsluttes. Daglig stell reduseres til et minimum. 

Avtagende behov for mat og drikke

Ett av tegnene på at pasienten er døende er avtagende 
interesse for mat og drikke. Manglende interesse har 
sammenheng med avtagende behov for næring. 
Kroppen endrer seg fra en oppbyggingsfase, som har 
vart hele livet, til en nedbrytingsfase. I denne fasen 
nyttegjør ikke kroppen seg næring, det vil si at det 
ikke har noen hensikt å tilføre dette via sonde eller 
intravenøst. Mat er også forbundet med sosialt 
samvær for de fleste. Et annet tegn på at pasienten er 
døende er at han trekker seg tilbake fra sosial 
kontakt. 

Pasienten slutter å spise fordi han er i ferd med å  
dø, han dør ikke fordi han slutter å spise. Denne 
sammenhengen er viktig å få formidlet til pårørende, 
som ofte kan være opptatt av å få i pasienten mat.

Tørste og væskebehandling

Hovedårsaken til tørste hos døende pasienter er tørr 
munn. Små slurker med drikke, hvis pasienten er i 
stand til det, og godt munnstell er gode tiltak som 
lindrer pasientens plager. Det blir ofte diskutert om 
pasienten burde få litt væske intravenøst eller under 
huden. Pårørende kan ofte ønske dette, da de synes 
det er vanskelig å se at pasienten ikke får i seg noe. 
Det er lite sannsynlig at dette vil hjelpe på pasientens 
følelse av tørst. Tilføres væske på denne måten, er 
det risiko for at væske hoper seg opp i kroppen som 
ødemer og også som væske i lungene, som gjør det 
vanskeligere for pasienten å puste.

Smerter

Smerter er et vanlig symptom knyttet til mange 
sykdommer. Det er svært viktig at smerter blir 
kartlagt og behandlet helt til pasienten dør. Kart-
leggingen endrer seg fra at pasienten evner å gi 
uttrykk for smerte, til å være avhengig av våre 
observasjoner. Behandling av smerter følger vanlige 
regler for smertebehandling (smertetrappen). Når 
pasienten ikke lenger kan svelge tabletter, må 
smertestillende gis enten subcutant via smerte-
pumpe eller via plaster. Ofte er det behov for morfin. 
Doseringen avhenger av alder og tilstand og av hvor 
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lenge pasienten har brukt morfin. Det er viktig at 
smerter forebygges ved at medikamenter blir gitt 
regelmessig og ikke bare hver gang pasienten klager 
over smerter. Se avsnittet Smerter, i kapittel 2, hefte 
11, Lindrende behandling, pleie og omsorg – Symp-
tomlindring. 

Åndenød

Dyspné eller åndenød er en opplevelse av ikke å få 
tilstrekkelig med luft. Pasienten hiver etter pusten 
og bruker hjelpemuskler. Denne følelsen er angst-
skapende og kan være opphav til dødsangst. Hjerte-
svikt er den vanligste årsaken til åndenød, og 70-80 
prosent av pasientene dør av hjertesvikt. Når pasienten 
er døende, er hjertesvikt et vanlig symptom på at 
døden nærmer seg. Morfin er det viktigste medika-
mentet for å avhjelpe åndenød. I tillegg vil pasienten 
oppleve det godt å slippe å være alene. Leieendring, 
thorax-leie eller å sitte lett foroverbøyd, kan lette 
åndenød. Frisk luft i rommet oppleves også godt. 

Se avsnittet, Pustebesvær, i kapittel 2, hefte 11, 
Lindrende behandling, pleie og omsorg – Symptom-
lindring.

Når hjernen begynner å svikte, ofte på grunn av 
surstoffmangel, faller den normale reguleringen av 
respirasjonen ut. Åndedrettet blir uregelmessig med 
varierende dybde og lange pauser (Cheyne-Stokes 
respirasjon). Dette er ofte tegn på at pasientens død 
er nær forestående. Tilførsel av O2 har liten eller 
ingen effekt, og det vil bare være et forstyrrende 
tiltak.

Klara Eriksen er urolig og puster tungt. Det 
virker som hun strever med å få i seg nok luft. 
Datteren blir engstelig og synes det er vanskelig 
å være tilstede. Personalet tilbyr seg å være hos 
pasienten, setter opp vinduet og hever hodeenden 
av senga. Ved å støtte henne godt får de også  
lagt en større pute bak rygg og nakke. Hun får 
medisiner for den tunge pusten og faller etter 
hvert til ro og puster bedre. Hun puster gjennom 
åpen munn og fortsatt høres en surklende lyd 
når hun puster, noe datteren synes er fælt å høre 
på. Fru Eriksen får medisin for å redusere slim- 
og væskeproduksjon i luftveiene, samt munnstell 
hver time. 

Dødsralling

En surklete og støyende respirasjon oppstår hyppig 
hos bevisstløse eller bevissthetsreduserte pasienter, 
som verken er i stand til å hoste opp slim eller svelge 
det. Surklingen eller rallingen er oftest mer plagsomt 
for pårørende og personalet enn for pasienten selv. 
Sideleie med hevet overkropp vil kunne redusere 
rallingen, og pasienten bør snues hver fjerde time. 
Ikke bruk sug da dette bare kommer til i munn og 
svelg. Problemet sitter lenger ned i luftveiene. 
Suging vil kunne forårsake økt sekresjon av slim  
og spytt, i tillegg til blødninger. Dødsralling bør 
behandles med medikamentet Scopolamin gitt som 
injeksjon, oftest kombinert med morfin.

Uro

Uro kan deles inn i to typer. En form for uro er en 
subjektiv opplevelse av indre angst og uro. Å være 
tilgjengelig for pasienten, snakke fortrolig og åpent, 
være en god tilhører, vil kunne dempe denne typen 
uro. Også sjelesorg kan hjelpe pasienten å komme til 
forsoning med situasjonen og falle til ro. Beroligende 
medikamenter kan også være aktuelle.

Uro som gir seg utslag i at pasienten er rastløs, roper 
og «fikler» med gjenstander, kan være forår saket av 
smerter, åndenød eller urinretensjon, og bør behand-
les i forhold til de årsaker en finner. Manglende 
surstoff til hjernen på grunn av organsvikt, vil ofte 
føre til at pasienten i de siste timene blir tiltagende 
forvirret og uklar (delirium). Det er viktig at pårør-
ende får god informasjon om dette. Denne uroen kan 
ofte dempes med beroligende medikamenter.

 

Munntørrhet

Når mat- og drikkeinntaket reduseres og allmenn-
tilstanden blir dårligere, er pasienten utsatt for 
problemer i munnslimhinnen. Døende pasienter 
skifter ofte fra å puste med nesen til pusting 
 gjennom munnen, noe som tørrer ut slimhinnene. 
Munnhulen blir sår, tørr og rød. Det kan ses belegg 
som seigt, tykt slim, sopp eller skorper på tungen 
eller i munnen og sprukne lepper.

Godt munnstell er noe av det viktigste vi kan gjøre 
for døende pasienter. Munnstell bør settes i system. 
Munnstell skal gjennomføres minst to ganger per 
vakt. Avdelingen bør ha gode prosedyrer for munn-
stell. Fukting av munnen skal i tillegg gjennomføres 
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minst fire ganger hver time gjennom hele døgnet. 
Her kan pårørende delta i en praktisk oppgave.

Lindrende medikamenter

De siste dager og timer endres medikamentell 
behandling fra behandlende til lindrende. Pasienten 
og pårørende skal på forhånd ha fått informasjon om 
at god lindrende behandling sørger for at pasienten 
får god smerte- og symptomlindring etter hvert som 
det blir behov for det. Det er vanlig å forholde seg til 
fire typer medisiner:

 Mot smerter og tungpustethet (Morfin)

 Uttørrende mot dødsralling (Skopolamin eller 
Robinull)

 Beroligende mot angst og uro (Stesolid eller  
Haldol)

 Kvalmedempende (Afipran eller Haldol)

Lege forordner medisiner i forkant. Det er viktig for 
at sykepleieren skal kunne behandle symptomene 
etter som de melder seg. Skulle pasientens plager bli 
svært store, slik at vanlig dosering ikke strekker til, 
har lege mulighet til å gi lindrende sedering. Dette 
holder pasienten i en lett bevisstløs tilstand inntil 
døden.

Vanlige tilleggsproblemer

Lungebetennelse utvikler seg ofte hos en døende 
pasient. Noen ganger vil en forsøke å behandle denne 
med antibiotika. Det viser seg fort om pasienten blir 
bedre av behandlingen, hvis ikke avsluttes kuren. En 
forberedende samtale, hvor dette tema er tatt opp, 
gjør at det ikke er aktuelt å starte slik livsforlengende 
behandling, men bare behandle symptomene slik at 
pasienten har det bra. Lungebetennelse ble tidligere 
kalt «de gamles venn», en god måte å dø på.

Forvirring (dilirium) er vanlig hos døende. Pasienten 
har endret bevissthet, nedsatt oppmerksomhet og 
hukommelse og virker fjern og forvirret for tid og 
sted. Ofte vil han ikke kjenne igjen sine nærmeste. 
Symptomene kan ligne på demens, men pasienten 
kan innimellom ha klare øyeblikk. De fleste pasienter 
er ikke bevisste og klare til det siste. Blir pasienten 
urolig, kan beroligende medisiner ha god effekt.

1.  Finn ut om noen i din kommune eller ditt 
sykehus bruker Livets siste dager som  
dokumentasjon de siste timer og dager.

2.  Brukes en slik egen tiltaksplan for døende 
pasienters siste dager og timer ved deres 
avdelinger? Diskuter fordeler og eventuelle 
ulemper ved å skifte til en egen plan i denne 
situasjonen.

?
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Et godt stell krever planlegging. I terminalfasen 
reduseres stellet til et minimum. Det må være 
enighet om hva som skal gjøres i stellet og hvilket 
utstyr som behøves. Hva gjør pasienten godt? Hold 
det rent og tørt under den døende og unngå ujevn-
heter som kan gi ubehag eller smerter. Sengeleie må 
tilpasses pasienten. Det er ofte godt å skifte leie både 
for å unngå trykksår og gjøre det lettere for pasienten 
å puste. Vær alltid to ved snuing eller endring av 
ligge stilling. Snakk naturlig med pasienten om hva 
som skal gjøres. Hørselen er en av de siste sansene 
som forsvinner. Gjennom en trygg væremåte og et 
godt handlag formidler vi nærvær, tillit, trygghet og 
omsorg. Berøring oppfattes av pasienten også når 
han ikke er våken. God tid og rolige bevegelser 
bidrar til å skape velvære og gode opplevelser. Å være 
tilstede innebærer bruk av alle sanser. Hendene 
 kjenner på hud og registrerer endringer, øynene ser 
pasientens kroppsspråk, mimikk og endringer i 
sirkulasjon, ørene registrerer respirasjonsendringer 
og pasientens toneleie. Det gode stellet er en god 
anledning for samtale om pasientens ønsker, tanker 
og verdier når livet går mot slutten. Husk godt 
munnstell!

Det er også viktig å sørge for god luft og behagelig 
temperatur i rommet. Ha dempet belysning (ikke 
sterkt taklys). Ha det ryddig og rent på rommet – det 
skal være et godt sted for pårørende å kunne være 
sammen med den døende. Pasienten bør skjermes 
for sterke lyder og eventuelt støy fra medpasienter. 
Unngå unødvendige forstyrrelser og avtal på forhånd 
når nødvendig vasking av rommet skal skje. 

Musikk kan være lindrende. Kjennskap til pasienten 
er fint for å kunne velge riktig musikk. Observer og 
vurder hvordan pasienten reagerer. Å nynne eller 
synge for pasienten kan også være naturlig noen 
ganger.

Pasienter skal ikke dø alene. Det kan være behov for 
fastvakt for å kunne gi den nødvendige omsorgen til 
pasienten i den terminale fasen. Behovet vurderes 
også i samarbeid med pårørende som ønsker å være 
tilstede. Når det leies inn ekstravakt, bør denne 
personen arbeide ute i avdelingen, slik at en som er 
kjent med pasienten kan være hos vedkommende.

Fysisk nærhet til en døende pasient kan kjennes 
naturlig for noen, og unaturlig for andre. De fleste 
døende synes det er godt å ha fysisk kontakt med 
sine nærmeste. Det kan kjennes vondt å ligge der 
uten at noen vil holde handa eller stryke over kinnet. 
Noen pårørende kan imidlertid synes det er skrem-
mende å stryke over den bleke, kalde og klamme 
huden til den de er glad i. Personer som dør i 
hjemmet eller på sykehjem får kanskje mer fysisk 
nærhet til sin familie enn personer som dør på 
sykehus. Noen døende har gitt uttrykk for at de 
ønsker at ektefellen eller samboeren, eller et av 
barna, ligger oppi senga og holder rundt dem. Ikke 
alle ønsker det slik, men helsearbeideren bør peke på 
det som en mulighet for familien og den døende. 
Selv når pasienten er bevisstløs og ikke reagerer på 
det vi sier, vil berøring kunne oppfattes og bidra til 
trygghet. Det er viktig at denne informasjonen deles 
med pasient og pårørende.

KAPITTEL 5

Det gode stellet 
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1.  Hver gruppedeltaker tenker tilbake på en 
 situasjon hvor de var hos en pasient som var 
døende. Hva ble gjort for at pasienten skulle  
ha det best mulig i situasjonen? Hver deltaker 
deler med de andre.

2.  Hvordan kan dere tilrettelegge arbeidet slik  
at pasienten i størst mulig grad kan ha den 
samme pleieren hos seg de siste dagene og 
timene i livet?

3.  Hvordan tilrettelegger avdelingen for at 
pårørende kan være tilstede hele døgnet?

?

H12  >  Eldreomsorgens ABC – Geriatri

15



Åndelig omsorg gjelder alle. Det åndelige handler 
om det innerste i oss, hva som er viktig og gir 
mening. «Hvem er jeg og hvem har jeg vært?» Slike 
spørsmål handler om vår eksistens og kalles derfor 
også eksistensielle. I møte med døden kommer 
spørsmål som «Hva er død?» Er den smertefull og 
vanskelig eller er den en befrielse? Er det noe liv 
etter døden? Finnes det en Gud, og er Gud kjærlig 
eller dømmende? Mange bærer på skyld og skam og 
føler seg uverdige. Pasienten kan ha funnet sine svar 
på dette gjennom en tro. Noen vil ønske fellesskap 
og støtte for sin tro når døden nærmer seg. Andre vil 
ha seg frabedt noe slikt. For å kunne gi en god 
åndelig omsorg er det derfor nødvendig å kjenne til 
hva pasienten ønsker og har gitt uttrykk for, gjerne i 
den forberedende samtalen eller innkomstsamtalen. 
Behov for å snakke om slike spørsmål kommer fram i 
kontakt med den døende. Ofte vil det oppstå spontane 
små samtaler om tema pasienten er opptatt av. 
Kanskje er det nettopp tilliten pasienten har til 
pleieren som gjør at han vil snakke om disse spørs-
målene. 

Noen ganger vil det være naturlig å tilby samtale 
med prest eller andre personer fra ulike trossamfunn 
og livssyn. Prest kan gi tilbud om skriftemål og 
nattverd som er et av sakramentene i kristendommen, 
hvor den som tar i mot brød og vin tar del i det kristne 
fellesskapet, bekjenner sin tro og får tilgivelse for 
sine synder. For mange troende er nattverden en 
viktig og umistelig del av livet; det er godt å få se, 
høre og smake at man er tilgitt og elsket. Bønn, 

skriftemål og nattverd kan avhjelpe sjelelig smerte, 
slik fysioterapi og massasje kan hjelpe for anspente 
muskler. 

Utstyr til nattverd bør være tilgjengelig ved alle 
 institusjoner. Det bør også foreligge aktuelle salmer, 
sitater fra Bibelen og bønner, samt også tekster og 
sanger fra humanistisk tradisjon. Dette kan synges 
eller leses av personalet etter som pasienten ønsker.

To dager senere er fru Eriksen bevisstløs og lege 
konstaterer lungebetennelse. Etter pasientens 
ønske, som ble uttalt i den forberedende sam-
talen ved innkomst, settes det ikke i gang 
antibiotikabehandling. Respirasjonen blir nå 
ujevn med lange pauser. Plutselig slår pasienten 
opp øynene og ser et øyeblikk forvirret på 
datteren og personalet som er tilstede. Så synker 
hun tilbake mot puten, slutter å puste og hjertet 
stopper å slå. Hun erklæres død. 

KAPITTEL 6

Åndelig omsorg 
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Ta først tid til stillhet når døden har inntruffet. Noter 
tidspunktet, hvordan pasienten døde, og hvem som 
var til stede. Lege konstaterer dødsfallet og fyller ut 
nødvendig dokumentasjon. Hvis pårørende ikke var 
til stede, varsles disse. Noen pårørende ønsker ikke å 
bli vekket om natten og blir varslet etter avtale. Det 
er viktig at dette avklares før dødsprosessen er et 
faktum.

Er dødsfallet uventet, eller oppfattes som unaturlig, 
kontaktes lege umiddelbart. Pasienten skal ikke stelles 
eller flyttes før lege har inspisert vedkommende. 
Vurderes dødsfallet som unaturlig, skal politiet 
varsles umiddelbart. Pårørende varsles etter samråd 
med lege.

 

Stell av den døde 

Vask og stell av den døde påvirkes av ulike kulturelle 
og religiøse tradisjoner og normer. I følge kristen 
humanistisk tradisjon vaskes og stelles den døde som 
i et vanlig morgenstell. Stellet foregår med respekt 
som om den døde var til stede. Venfloner, urinkateter 
og lignende fjernes. Smykker tas vanligvis av, hvis 
det ikke er dokumentert ønske om annet. På sår legges 
rene bandasjer. Barbering og stell av hår og negler 
foretas etter behov. Ved bruk av sminke må det tas 
hensyn til pasientens tidligere vaner. Eventuelle 
tannproteser settes inn. Øyelokkene lukkes og kan 
holdes igjen med en fuktet tupfer. Haken bindes opp 
eller støttes opp med en bøyle. Tamponering betyr å 
legge bomullsdotter inn i endetarmen eller i skjeden 
hos kvinner. Dette gjøres ikke rutinemessig, men ved 

behov for å forebygge utsiving av væske. Den døde 
legges flatt med en liten pute under nakken. Armene 
legges ned langs siden, eller samlet over brystet. En 
ren skjorte legges over overkroppen og den døde 
dekkes med en dyne opp til brystet eller halsen. Noen 
ønsker at den døde skal ha eget tøy på seg. Rommet 
ryddes og pyntes eventuelt med lys og blomster. 
Smykker og verdisaker registreres og låses ned og 
kan bare hentes ut mot skifteattest. Klær og andre 
eiendeler pakkes som regel ned av pårørende som er 
tilstede. Bruk en eske og ikke plastposer til å pakke i. 
Dette handler om respekt og verdighet. 

Den døde bør blir liggende på rommet så lenge 
pårørende har behov for å være sammen med 
vedkommende. Vær tilgjengelig for, eller vær 
sammen med pårørende. Tilby pårørende å delta i 
stellet av den døde. Pårørende bør oppmuntres til å 
se den døde, da det er viktig for sorgprosessen.  
Vis likevel respekt for pårørendes valg dersom de 
ikke vil se avdøde.

Identifisering

For å forhindre forveksling av personer er det viktig 
å identifisere den avdøde. To merkelapper påføres 
navn, fødsels- og personnummer. Den ene merke-
lappen festes på avdødes høyre stortå, den andre er 
til merking utenpå lakenet den døde pakkes inn i før 
utkjøring fra rommet. Ved hjemmedød er det ikke 
vanlig å merke på denne måten. Da blir den avdøde 
gjort i stand og hentet av begravelsesbyrået.

KAPITTEL 7

Når døden har inntruffet
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Ulike kulturelle hensyn

De ulike kulturer og religioner har ofte normer for 
pleie av døende og stell av døde. Ritualene knyttet til 
døden varierer. Det er viktig å innhente informasjon 
om den enkelte pasient og spesielt få fram det som er 
viktig for den enkelte. Her presenteres noen særtrekk 
ved noen av de større religionene der ritualene skiller 
seg noe fra det som er mest vanlig her i landet.

Den Katolske Kirke 

Rett etter at døden har inntruffet, ber presten gjerne 
sammen med pårørende. Vask og stell kan følge 
vanlige rutiner. Det er ikke uvanlig å legge en 
rosenkrans i avdødes hand. I noen miljøer legges 
avdøde til visning i åpen kiste. Både gravlegging og 
kremasjon er vanlig.

Islam

Her er det en sentral verdi å behandle mennesket med 
respekt, også etter døden. Begravelsesseremonien 
består av vask, svøping, bønn og gravlegging. Den 
døde skal derfor ikke vaskes og stelles på forhånd, 
men bare forberedes ved å lukke øyne og munn. 
Klær og utstyr fjernes, og den døde legges i et laken 
med armene ned langs siden. Familiemedlemmer av 
samme kjønn foretar vasken etter bestemte regler. 
Gravlegging skal skje så raskt som mulig. Muslimer 
gravlegges alltid, kremasjon er forbudt. Flere steder 
har muslimer egne gravlunder, hvor den døde legges 
med ansiktet vendt mot høyre og mot Mekka. Mange, 
særlig pakistanere og tyrkere, har tradisjon for å 
sende den døde til sitt opprinnelige hjemland.

Jødedom

Døden ses på som en overgang fra den fysiske verden 
til den åndelige verden. De besøkende leser fra 
hellige skrifter og ber for den døende. De ønsker å 
fremsi trosbekjennelsen når døden er nært forestå-
ende. Det skal tennes lys på hver side av den døende. 
Det symboliserer lyset i menneskene. Alle vinduer 
skal holdes lukket. Den døde skal aldri være alene, 
men ha noen sittende hos seg fram til begravelsen 
(dette tas hand om av trossamfunnet). Også det 

1.  Hvis noen i gruppa har deltatt i stell av døde, 
kan de fortelle om hvordan de opplevde det

2. Er det noe du vil gjøre annerledes neste gang?

?
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mosaiske trossamfunn (jødedommen) har egne 
vaskesere monier slik muslimene gjør det. Armene 
skal ligge ned langs siden med tommelen inn mot 
kroppen. Vaskeseremonien foretas av utvalgte 
medlemmer i trossamfunnet, av samme kjønn som 
avdøde. Også i jødedommen er kremasjon forbudt.

Buddhisme

I buddhismen innebærer ikke døden slutten på livet. 
Døden er en overgang fra én tilstand til den neste. 
Den døende vil likevel ha behov for å ta avskjed med 
sine pårørende og denne verden. Medikamenter som 
kan virke sløvende er ikke ønskelig. Den døende bør 
være i våken tilstand slik at drømmer og fantasier 
ikke villeder sjelen ved gjenfødelse. Mange ønsker å 
ha en figur av Buddha, bilder, lys og røkelse på 
rommet. Det er ingen regler for hvordan døde skal 
stelles eller gravlegges. Pårørende deltar gjerne i 
stell av den døde etter egne tradisjoner. Den døde får 
på seg egne klær og kan enten gravlegges eller 
kremeres etter egen seremoni i vanlig gravkapell.

Hinduisme

Også i hinduismen er døden en avslutning på én 
tilstand og begynnelsen på en ny. Sjelen hjelpes 
videre gjennom ulike symbolske handlinger for den 
døende. Den døde kan stelles på vanlig måte av 
helsepersonell, dersom pårørende ikke ønsker å 
gjøre det selv. Avdøde legges med bena vendt mot 
sør. Det er vanlig å tenne lys. Den døde skal alltid 
kremeres.

Sikhisme 

Det foreligger ingen fast religiøs liturgi knyttet til 
dødsleie. Det er vanlig at enten pårørende eller en fra 
tempelets styre, leser fra hellige tekster. Den avdøde 
kan vaskes og stelles på vanlig måte, men det er 
imidlertid viktig at menn vasker menn og kvinner 
vasker kvinner. Den døde blir av de pårørende svøpt i 
hvitt bomullsstoff. Liket skal kremeres. Asken bør 
spres i rennende vann. Å spre asken i rennende vann 
symboliserer at kroppen vender tilbake til naturen. 
Det er vanlig å sende urnen til India for spredning 
der. Dersom urnen gravlegges, skjer dette i anonyme 
minnelunder.
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Human-Etisk Forbund 

Ifølge et humanistisk ståsted står menneskets behov 
sentralt, dette gjelder både den døende og de etter-
latte. Den døde stelles på vanlig måte, med respekt. 
Det er ønskelig å fjerne eller dekke til kristne 
symboler som kors, både i rommet, på kisten og  
på begravelsesbyråenes bil. Human-Etisk Forbund 
tilbyr bistand til å gjennomføre humanistisk gravferd. 
En humanist ser ikke noen mening i å skulle begraves 
på et eget livssynsfelt. Familiegravsted eller egen 
grav- eller urnested benyttes.

Ritualer

Ved de store hendelsene i livet kan det være vanske-
lig å finne ord for å uttrykke seg. Ritualer har ord, 
men først og fremst handlinger som symboliserer 
det vi vil uttrykke. Når vi ikke vet hva vi skal si, kan 
vi støtte oss til ritualene. Ritualer formidler felles-
skap. Enkelte ritualer kan virke gammeldagse og 
formelle. Der hvor man forlater et ritual, ser det ut 
til at det vokser fram nye ritualer som for eksempel 
lystenning i stedet for kondolanser.

Utkjøring

Etter at pårørende eventuelt har tatt en foreløbig 
avskjed inne på rommet og den døde er ferdig stelt, 
legges et rent laken under den døde. Lakenet brettes 
ved hode og føtter og lukkes sammen med sikker-
hetsnåler eller tape. Merkelapp med navn og fødsels-
nummer festes i brysthøyde. Mange institusjoner har 
et båreteppe som legges over før utkjøring fra rommet. 
Seng eller båre kjøres til kjølerom. Har ikke institu-
sjonen kjølerom, blir den døde liggende på rommet 
til begravelsesbyrået henter. Det er begrav elsesbyrået 
som legger den døde i kiste og kjører denne til et 
kapell, kirke eller krematorium. Ønsker pårørende å 
legge personlige hilsner med den døde, avtales dette 
med begravelsesbyrået.

Ved utkjøring er det viktig at personalet er tilgjenge-
lig for de andre beboere eller pasienter som har 
behov for informasjon eller har reaksjoner. 

Syning

De fleste pårørende ønsker å se den døde. Dette gir 
mulighet for en god avskjed som begynnelse på en 
sorgprosess. Vanligvis kan dette skje på rommet med 
den døde stelt i senga. Syning kan også tilrett e legges 
i kapell. Noen ganger kan syning være en sterk 
opplevelse. Pårørende vil kunne trenge noen å være 
sammen med både ved syning og etterpå.

 

Markering av dødsfall

Når noen dør i avdelingen, kan det være behov for 
både informasjon og mulighet for deltakelse. Med-
beboere, medpasienter og berørt personale, bør 
informeres. Noen markerer med levende lys og bilde, 
kanskje lys på den dødes spiseplass. Ofte samles 
personalet for å samtale og dele minner om den døde 
og for å gi rom for egne reaksjoner. Noen ganger 
avholdes minnestund eller båreandakt i avdelingen.

Minnestund

Minnestund er en foreløpig avskjed med den døde, 
som avholdes i avdelingen eller i eget kapell ved 
institusjonen. Dette gjennomføres etter pårørendes 
ønske. Prest kan holde båreandakt. Etterpå kjøres 
den døde til et kapell eller krematorium hvor selve 
gravferden finner sted en annen dag; vanligvis etter 
cirka en uke.

Gravferd

Gravferd er i daglig tale en fellesbenevnelse for 
bisettelse og begravelse.

Bisettelse betyr opprinnelig å sette bi eller å sette på 
vent. Bisettelse brukes også om overføringen av 
kisten fra hjemmet eller institusjonen til kapellet, 
som oftest noen dager før selve begravelsen. I nyere 
tid brukes begrepet bisettelse om seremonien som 
markerer siste avskjed med avdøde. Bisettelse er 
mest brukt i forbindelse med kremasjon. Etter 
kremasjon blir asken samlet i en urne og satt ned i 
en gravlund. Asken kan også spres i naturen etter 
nærmere regler.

Begravelse blir brukt om seremonien knyttet til 
avskjed som avsluttes ved graven på kirkegården.  
Det er pårørende som tar stilling til om det skal være 
begravelse eller kremasjon, vanligvis etter den 
avdødes ønsker.
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Begravelsesbyrå

Hva tilbyr begravelsesbyråene?

Begravelsesbyråene tilbyr en rekke tjenester fra å ta 
hand om den døde, planlegge begravelse, og gi hjelp 
i forbindelse med utfylling av ulike skjema. I forbind-
else med gravferd kan byrå ordne annonsering, 
utforming av program, skaffe sang/musikk/prest og 
pynte. Byråene gir god informasjon om alt de 
pårørende trenger å vite og gjøre. Kostnader knyttet 
til gravferd – bruk av byrå, minnestund etc.  
– bekostes av boet / de pårørende. Økonomisk støtte 
kan søkes hos NAV.

Før du kontakter begravelsesbyrået

Oversikt over begravelsesbyråer finnes i gule sider på 
internett. Som helsepersonell kan vi ikke anbefale 
noen spesielt. En del av tjenestene som tilbys kan det 
være godt og naturlig for de pårørende å få utføre 
selv. Dette vil også redusere kostnadene.

En verdig død

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsga-
rantien) understreker at tjenestene blant annet også 
skal ivareta lindrende behandling og en verdig død. 
Verdighet knyttes til respekt for den enkeltes iboende 
verdi. En verdig død innebærer respekt for mennes-
ket så lenge det lever og også etter sin død.

 

1.  Hvordan brukes begravelsesbyrå på stedet der 
dere arbeider?

?
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Også eldre mennesker kan dø brått og uventet. De 
kan få akutte hjerteinfarkt eller hjerneblødning som 
kan være så omfattende at de dør av det. De kan dø i 
fallulykker eller andre ulykker, og ikke minst vet vi 
at noen tar sitt eget liv. Ved slik brå død bør informa-
sjon om dødsfallet gis til nærmeste familie gjennom 
det offisielle varslingssystemet, det vil si gjennom 
menighetsprestene og politiet. 

Hvis en pasient blir kritisk syk uten at pårørende er 
tilstede, er det best at en som kjenner til pasientens 
familie tar ansvar for å ringe til familien snarest 
mulig. Dersom en slik person ikke er tilgjengelig, 
bør en sykepleier eller lege ringe. Denne kontakt-
personen bør også være tilstede og ta imot familien 
når de kommer slik at de føler seg ventet.

Dersom en pasient er innlagt i sykehus og plutselig 
blir kritisk syk med for eksempel hjertestans, blir 
pårørende bedt om å gå ut av rommet slik at akutt- 
teamet kan få god mulighet til å arbeide med 
pasienten. I slike situasjoner må alltid en person 
væres sammen med de pårørende, gi dem informa-
sjon om det som skjer, gjerne servere dem kaffe, og 
holde dem løpende orientert om pasientens tilstand. 
Helsearbeideren må om mulig få de pårørende inn til 
pasienten igjen når gjenopplivingsforsøket er 
avsluttet. Det er viktig for dem å få oppleve å være 
hos pasienten mens han ennå lever. Det er viktigere 
at pårørende får komme inn til pasienten så raskt 
som mulig, enn at tiden skal brukes til rydding rundt 
pasienten. Helsearbeideren må være åpen for 
pårør endes ønsker om å få være en tid inne hos  
den døde.

KAPITTEL 8

Brå og uventet død 

1.  Når noen dør brått og uventet der dere 
 arbeider – hvilke rutiner gjelder for å starte 
gjenopplivning? 

2.  Hvilke tanker har dere om gjenopplivning? 

?
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Hvem er de pårørende? 

I følge pasient- og brukerrettighetsloven er pårør ende 
den pasienten ønsker skal være det. Det vil si at 
pasienten selv velger hvem av sine slektninger, 
venner eller andre, som skal oppføres som nærmeste 
pårørende. Hvis pasienten ikke har uttrykt noe 
spesielt ønske, er nærmeste pårørende vanligvis 
ektefelle eller samboer, barn eller foreldre. Hvis 
pasienten ikke har barn eller foreldre i live, finnes 
det i loven regler for hvordan man finner nærmeste 
pårørende. I noen tilfelle klarer man ikke å finne 
pårørende. Gravferd arrangeres da av kommunen. 
Finnes ikke penger i boet, betales dette av 
 kommunen.

Barn og ungdom som pårørende

Når yngre mennesker dør, blir barn og unge naturlig 
trukket inn som pårørende. Det er viktig å huske 
barn og ungdom også når eldre dør. Mange har tette 
bånd til sine besteforeldre eller oldeforeldre og har 
behov for informasjon og deltakelse ved dødsfall og 
gravferd. Avdelingen bør etterspørre barn og ung-
dom som pårørende og legge til rette informasjon 
for dem.

Å være pårørende

Å være pårørende for en syk person i hjemmet, kan 
være slitsomt på mange plan. Det kan handle om 
praktisk hjelp og hjelp til personlig stell. I tillegg har 
den pårørende sine egne reaksjoner og bekymringer 
knyttet til situasjonen. Når den syke flytter på 
institusjon opplever mange en sorgreaksjon og en 
følelse av utilstrekkelighet. Noen har kanskje også 
lovet den syke å få være hjemme til sin død. Dette 
kan vise seg svært vanskelig å gjennomføre i praksis 
– situasjonen blir rett og slett for krevende. Pårørende 
ses ofte som en ressurs for pasienten og skal være 
det. I tillegg har pårørende egne behov for hvile og 
støtte for reaksjoner. Sorgprosessen ved en forventet 
død starter ved informasjonen om at det er begrenset 
tid igjen å leve. Sorgarbeid er energikrevende og gjør 
at den pårørende blir ekstra sliten. Se kapittel 11, 
Sorg, i dette heftet. 

Informasjon til pårørende 

Pårørende har krav på informasjon. Det er bare 
pasienten som kan nekte at informasjon blir gitt til 
pårørende. Dette vil som oftest bare gjelde spesielt 
privat informasjon. Pårørende bør vanligvis være en 
del av behandlingsteamet rundt pasienten for å 
kunne gi god informasjon når pasienten selv er for 
dårlig. Ved dødsfall gis informasjon til den som er 
oppgitt som nærmeste pårørende, som så kan 
formidle denne informasjonen videre til andre 
berørte. Mange avdelinger har en «etterlatte-

KAPITTEL 9 

Pårørende
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konvolutt» med informasjon som kan være nyttig i 
situasjonen. Her bør det også være notert når 
pasienten døde og hvem som var tilstede. 

Fra pårørende til etterlatt

Det er en stor overgang fra å være «pårørende» til å 
bli «etterlatt». For pårørende har gjerne mye tid og 
krefter gått med til omtanke og omsorg for den syke. 
Helsepersonell har blitt en del av den pårørendes 
hverdag. I en hjemmesituasjon kommer og går 
helsepersonell til alle døgnets tider. Og så plutselig 
forsvinner alle. Den første uka etter et dødsfall 
innebærer mange praktiske oppgaver i tillegg til de 
følelsesmessige reaksjonene som naturlig kommer. 
Så kommer stillheten, og sorg og savn blir en del av 
hverdagen. 

Etterlattesamtale

Det er vanlig å tilby en samtale fire til seks uker etter 
dødsfall. Helsepersonell som kjente pasienten godt, 
møter pårørende for en samtale om opplevelser de 
pårørende sitter igjen med i forbindelse med døds-
fallet, spørsmål de måtte ha, og hvordan tiden 
etterpå har vært. «Hvert eneste dødsfall er en 
eksamen – de pårørende skal leve med minnene om 
alt som foregikk» (Peter Hjort). Dette er også en god 
anledning til å gi informasjon om øvrig hjelp og 
støtte som kan tilbys, for eksempel sorggrupper.

Etter morens død får fru Eriksens datter tilbud 
om å delta ved stell og det vil hun gjerne. «Som 
en siste hilsen», sier hun. Hun går litt inn og ut 
av rommet den døde ligger i, og pakker etter 
hvert de private eiendelene sammen i en med-
brakt koffert. Før hun forlater avdelingen, har 
hun snakket med sykepleier og fått informasjon 
om begravelsesbyrå og hva som skjer videre med 
fru Eriksen. Hun får tilbud om en etterlatte-
samtale etter fire uker.

 

1.  Hvordan kan dere tilrettelegge for avlastning 
for pårørende til alvorlig syke og døende 
pasienter?

2.  Mange familier har i dag sammensatte 
 relasjoner, med tidligere forhold, «dine, mine 
og våre» barn. På hvilken måte tror dere dette 
kan påvirke de pårørende til alvorlig syke og 
døende?

?
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Helsevesenet har mange oppgaver å fylle og kan 
komme til kort når det gjelder å finne tid for alle 
behov. Mange inngår derfor samarbeid med frivillige, 
ulønnede medarbeidere. Dette har blitt vanlig i 
forbindelse med omsorg for alvorlig syke og døende 
også. Frivillige kan være knyttet til ulike organisa-
sjoner som Røde Kors, Kirken eller Frivillighets-
sentraler. Frivillige kan også være direkte organisert 
inn under kommunens eller sykehusets avdelinger 
for døende. 

Mennesker som arbeider som frivillige trenger 
opplæring, veiledning og støtte. Slik virksomhet bør 
være godt organisert. Frivillige kan bidra med en 
hand å holde i, følge til aktiviteter, praktisk omsorg 
knyttet til måltider, avlastning for pårørende. 
Frivillige skal være et supplement til helsetjenesten 
og skal ikke overta oppgaver som hører inn under 
helsehjelp. For frivillige gjelder samme taushetsplikt 
som for helsepersonell. Dokumentasjon skjer etter 
avtale med kommunen eller virksomheten.

Mange pasientgrupper har dannet interesseforeninger 
– pasientforeninger. Slike finnes for mange av 
diagnosegruppene innen kreft, som for eksempel 
Foreningen for brystkreftopererte, NORILCO og 
Prostatakreft foreningen. Også andre pasientgrupper 
innen områdene hjertelidelser, lungelidelser og 
nevro logiske sykdommer, har dannet slike interesse-
foreninger. Mange av disse foreningene har frivillige 
som driver ulike typer likemannsarbeid, det vil si de 
gir informasjon og støtte med utgangspunkt i egne 
erfaringer som syk. 

Denne type frivillig innsats er mest aktuell i 
 begynnelsen av et sykdomsforløp. Oversikt over 
pasientforeninger for kreftsyke finnes på  
www.Kreftforeningen.no.

KAPITTEL 10

Frivillige 

H12  >  Eldreomsorgens ABC – Geriatri

26



Hva er sorg?

Sorg er en naturlig reaksjon på tap. Sorg er ingen 
sykdom, men kan være en krevende fase i livet. Sorg 
kan arte seg som vemod over noe som er over til 
fortvilelse over det som har skjedd. Ubearbeidet sorg 
kan føre til psykiske lidelser som Posttraumatisk 
stressyndrom (PTSD) eller depresjon. Det er derfor 
godt forebyggende arbeid å ta sorgen på alvor. 
Vanlige sorgreaksjoner kan deles inn i fire hoved-
områder. Adferd som er preget av søvnforstyrrelser, 
apetittforstyrrelser og drømmer. Den sørgende kan 
gråte og sukke, og trekke seg tilbake fra sosial 
omgang. 

Tankemessig kan gjenopplevelser og tanker omkring 
døden oppta den sørgende. Det blir vanskelig å 
konsentrere seg og huske ting. Den sørgende kan 
også oppleve å se og høre den som er død. Dette kan 
være vanskelig å snakke med noen om, man føler seg 
«rar og gal». Dette kan også gi forvirring. Følelsene 
kan preges av uvirkelighet, sjokk, angst og tristhet. 
Mange blir overfølsomme, nærtagende og selv-
bebreidende. Noen blir sinte, noen blir rammet av 
hjelpeløshet, noen av lengsel. Noen føler lettelse over 
at en vond situasjon er over. Dette kan også være en 
vanskelig følelse, da den sørgende blir redd for å bli 
oppfattet som ufølsom. Kroppslig oppleves ofte 
tretthet og manglende energi til å delta. Mange 
opplever også fysiske symptomer som beskrives som 
tomhet i mageregionen, tretthet i brystet og tretthet 
i halsen.

Aktualisert sorg

Sorg setter spor i oss. Ubearbeidet sorg vil senere 
kunne forsterke en ny tapsreaksjon. Sorgreaksjoner 
kan komme uten tidssammenheng med tapet; for 
eksempel i forbindelse med andres tap (jf. reak sjoner 
etter Kong Olavs død eller etter 22. juli- massakren). 
Sorg kan også komme i situasjoner hvor savnet av 
avdøde merkes spesielt, for eksempel et barn som 
har mistet sin mor i førskolealder, vil kunne kjenne 
sterk sorg ved konfirmasjonstid eller bryllup, når 
«alle andre» har mødre som støtte personer. Dette 
kaller vi aktualisert sorg. 

  

Sjokk

Sjokk beskytter mot å bli overveldet av situasjonen 
og hjelper den som er rammet til å ta inn den nye 
virkeligheten bit for bit. Sjokk er ofte en første 
reaksjon ved en vond informasjon, men det kan også 
komme tilbake når virkeligheten blir for utfordrende. 
Det er viktig at helsepersonell og andre respekterer 
sjokk reaksjonen som mestring og ikke presser på for 
å «få vedkommende til å sørge» eller «konfrontere 
ham eller henne med virkeligheten». Det er viktig  
å huske at når mennesker er i sjokk, er de lite 
mottakelig for informasjon – de vil glemme det  
du har sagt. 

KAPITTEL 11

Sorg 
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Gråt

Gråt oppleves av mange som nyttig i sorgarbeidet. 
Dyp, hulkende gråt løser opp kroppslige spenninger 
og fører til en følelse av lettelse. Kroppen kvitter seg 
med stressenzymer gjennom tårer. Fysisk aktivitet 
reduserer spenninger og svette inneholder også 
stressenzymer. Gråt er dermed ikke den eneste 
måten å kvitte seg med spenninger. Mange opplever 
at det bare er gråt som anerkjennes som en måte å 
uttrykke sorg. På grunn av hormonsammensetningen 
har kvinner lettere for å gråte enn menn. Det blir 
derimot en misforståelse å si at menn (også kvinner) 
ikke sørger fordi de ikke gråter. Mange er redde for 
at de skal miste kontrollen, at gråten ikke skal holde 
opp. Dyp gråt er ikke mulig mer enn en halvtime om 
gangen. Ved å gi rom for gråt kan vi bidra til å forløse 
spenninger, som gjør at gråten ikke overtar i situa-
sjoner en ikke ønsker, for eksempel i butikken eller 
andre steder en kan treffe kjente. Trøst i denne 
sammenheng betyr altså ikke å stoppe gråt, men å  
gi rom for den.

Sorgarbeid

Å komme gjennom sorg tar tid og krever stor 
aktivitet av den sørgende. Vi snakker derfor om et 
arbeid. Sorgarbeidet kan deles i faser:

 Å akseptere at tapet er virkelig og ugjenkallelig.

 Å oppleve alle følelsene og all smerten sorgen 
medfører.

 Å tilpasse seg sin endrede tilværelse, lære seg 
nye praktiske og sosiale ferdigheter.

 Å trekke tilbake engasjementet og tilknytningen 
til den som er død, og engasjere seg på nytt i 
andre menneskelige forhold og aktiviteter.

    (Worden 1983)

Disse fasene kan beskrive en sorgprosess, men det er 
viktig å huske at det ikke foregår i samme rekkefølge 
eller omfang for alle. Det er viktig å møte den 
enkelte i sin måte å sørge på, og ta hensyn til at det 
uansett vil være energikrevende. For de fleste vil det 
være naturlig å gå inn og ut av sorgen. Kanskje er 
man til å begynne med veldig trist og lei seg hele 
tiden, men så opplever en plutselig at en har tenkt på 
noe annet og kanskje slappet av og ledd. Denne 
vekslingen mellom å være i sorgen og ute av den, 
kalles pendulering. En ser dette veldig naturlig hos 
barn. Kanskje har vi noe å lære om hvordan vi bør se 
på sorgprosessen. Mange opplever dårlig samvittig-

het når de oppdager at de har vært ute av sorgen og 
tør ikke fortelle andre om det. I sorggrupper opple-
ves det godt å få satt ord på slike reaksjoner.

Sorgarbeid har som mål å etablere et nytt forhold til 
den som er død. Den døde skal ikke glemmes. Vi 
forsøker å finne en ny plass for den døde i livet vårt 
videre. Dette kalles representasjon. Noen beholder 
en del av den dødes klær og eiendeler som et minne. 
Bilder, fortellinger og opplevelser, er også viktig å ta 
med videre i livet. Et eksempel er Harald på 85 år 
som nylig mistet sin ektefelle gjennom mange år: 
«Jeg snakker stadig med henne, forteller litt om hva 
som skjer, og humrer over gamle minner». Slik 
fortsetter den døde å være en del av livet til dem som 
er igjen.

Sorg i eldre år

Etter hvert som en blir eldre vil en oppleve stadig 
nye tap: tap av arbeid, redusert sosial kontakt, tap av 
helse, tap av bolig og tap av ektefelle eller samboer. 
Alle disse tapene kan legge seg på hverandre og føre 
til nedstemthet og depresjon hos de eldre. Eldre 
mennesker har i større eller mindre grad de samme 
reaksjonene som andre. Hvordan de mestrer sine 
reaksjoner er avhengig av gjenværende ressurser. 
Indre ressurser kan være tidligere tap en har 
 kommet seg gjennom eller helse til å komme seg ut. 
Ytre ressurser er for eksempel støtte fra slektninger 
og venner eller helsepersonell.
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Hvordan kan vi hjelpe mennesker i sorg?

Vi sørger på forskjellige vis og trenger å bli respek-
tert for det. Mange ønsker å snakke om det. Å fortelle 
om hvordan det oppleves, gang på gang, gir rom for 
bearbeiding. Når vi lytter til den andres fortelling, 
kan vi legge merke til at den er litt forskjellig for 
hver gang. Noe endrer seg, situasjonen går mer og 
mer opp for den som forteller. Et godt spørsmål etter 
en tid kan være: Er det annerledes nå enn det var i 
begynnelsen? Dette kan bidra til å understreke at 
sorg er i en utvikling. 

Noen utsagn hindrer en god prosess:

 Gode råd – du bør… Hva som har hjulpet deg eller 
andre er nødvendigvis ikke til hjelp for den 
sørgende. La vedkommende selv bestemme hva 
som er godt og hensiktsmessig.

 Forklaringer «Det var nok en mening med det», 
«Andre har det verre». Det kan være lett å ty til 
slike utsagn, men de bidrar til å lukke sorgen 
inne.

 Forsikringer «Tiden leger alle sår», «Jeg forstår 
hvordan du har det», er ikke sanne utsagn. De 
bidrar til at den sørgende føler seg enda mer 
alene om sin opplevelse.

Utsagn som kan være til hjelp:

 Åpne spørsmål som «Kan du si litt mer om 
det?», «Hvordan var det for deg å … ?», gir 
mulighet for å sette ord på det som er vanskelig.

 Oppklarende spørsmål: «Har jeg forstått deg 
riktig når du sier … ?»

 Empatiske utsagn: «Jeg tenker at dette er 
slitsomt for deg … vanskelig for deg.»

 Det kan godt være litt stille også.

 Samtidig som den sørgende ønsker hjelp og 
støtte, vil vi som mennesker gjerne beholde 
kontrollen. Hjelperen må finne en balanse 
mellom det å være tilstede for, og det å være 
påtrengende. 

Alle samtaler bør avsluttes i en stemning av håp. Håp 
handler om muligheter. En god avslutning vil derfor 
være å invitere den sørgende til å si noe om hvilke 
muligheter som fortsatt finnes.

Fru Eriksens datter kommer til samtale fire 
uker etter at moren døde. Det er satt fram kaffe 
og noen kjeks. Samtalen dreier seg om hvordan 
hun har hatt det disse fire ukene. Hun forteller at 
hun tar seg i å snakke til moren som om hun 
fremdeles lever og lurer på om dette kan være 
normalt. Hun får seg heller ikke til å begynne å 
rydde i leiligheten etter moren. Etter å snakket 
litt om vanlige sorgreaksjoner, skifter tema til 
hvordan hun opplevde morens opphold i avde-
lingen og hvordan det var å komme tilbake nå. 
Datteren uttrykker stor takknemlighet til 
avdelingen for god pleie og omsorg både for mor 
og datter. Etter å ha fått informasjon om sorg-
grupper hvis hun fortsatt trenger noen å dele 
tanker og erfaringer med, avsluttes samtalen. 

1.  Snakk sammen om hvordan det kan oppleves  
å ha sorg.

2.  Snakk sammen om en pasient dere kjenner 
som sørger, og tenk igjennom hvilke sorgfaser 
dere har lagt merke til hos pasienten.

3.  Hvilke likheter og forskjeller er det mellom 
krise- og sorgreaksjoner ?

4.  Til neste samling: Skaff informasjon om  
tilbud om sorggrupper.

?
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Helsepersonell som arbeider tett på mennesker i 
livets sluttfase, utsettes for store belastninger. Det er 
forventet at forhold til egen lidelse og død er avklart, 
samtidig som disse spørsmålene hele tiden vil være 
en del av hverdagen. Det er vanskelige avgjørelser 
som skal tas i pleien av den døende. Noen involverer 
seg mye og gir mye av seg selv, så mye at det kan bli 
uutholdelig (burn-out). Andre involverer seg lite og 
går heller trøtt på de utfordrende problemstillingene 
(bore-out). I begge tilfelle kan det gå ut over evnen 
til å hjelpe. Helsepersonell bør derfor ha tilbud om 
veiledning med mulighet til å reflektere sammen 
med andre. I veiledning kan personale dele de 
vanskelige situasjonene, tanker og følelser. Ved å 
sette ord på dem gis mulighet for å lære av dem, 
legge det bak seg og gå videre. Det kommer stadig ny 
kunnskap innen palliasjon og hvordan omsorgen for 
den enkelte pasient kan bli bedre. For å opprettholde 
høy kvalitet og faglig nivå, trengs derfor regelmessig 
påfyll gjennom videreutdanning, kurs og intern 
opplæring.

Debriefing

Ved dødsfall er det behov for å få satt ord på hva det 
gjorde med den enkelte som var involvert. Det kan 
gjøres ved en samling før en går av vakt. I denne 
samlingen kan en også fortelle hva den døde betydde 
og dele historier og opplevelser. Dette kalles en 
uformell debriefing. Ved noen avdelinger tenner man 
tre lys når noen dør; ett lys for pasienten, ett lys for 
de pårørende og ett for medarbeidere som kjente 
pasienten. Er det behov for å gjennomgå det som 
skjedde rundt dødsfallet, kan de involverte samles 
etter noen dager og drøfte dette, også for å lære av 
dette. Dette kalles en formell debriefing.

KAPITTEL 12

Omsorg for personale 

1.  Hvordan kan pleiepersonell som har deltatt i 
pleie og omsorg for døende ivaretas?

2. Er det rutiner for dette ved deres arbeidsplass?

?
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I avslutning av livet endrer perspektivene seg for de 
fleste. Dette kan, i følge den svenske psykiateren, 
Christina Bolund, oppsummeres i fire endringer:

Fra å «gjøre» til «å være»  
Aktivitetsnivået avtar med pågående sykdom. Verdien 
jeg har som menneske har ofte blitt knyttet til hva 
jeg kan. Denne siste fasen utfordrer oss til å verd-
sette hvert enkelt menneske ut fra verdien som 
mennesket har i seg selv.

Fra «å gi» til «å motta» 
Som voksen person har mye av livet handlet om å 
sørge for at andre har det bra, ektefelle, barn, naboer, 
venner. I livets sluttfase blir vi nødt til å ta i mot  
– vi trenger mer og mer hjelp – dette er en vanskelig 
overgang for alle som har definert seg som de som 
tar ansvar.

Fra «den store verden» til «den lille» 
Et av tegnene vi kan se på at pasienten nærmer seg 
slutten, er manglende interesse for omgivelsene. 
Nyheter, aviser og nytt om venner og kjente blir 
mindre interessant. Etter hvert konsentreres opp-
merksomheten om den aller nærmeste familien og 
om behovene for symptomlindring.

Fra «i morgen» til «i dag» 
Hva som skal skje framover, kommer i bakgrunnen 
for hva som skjer her og nå.  

Å gi god lindrende omsorg vil derfor kreve at helse-
personell klarer å forholde seg til disse endrede 
perspektivene. Kanskje må det settes ord på overfor 
både pasient og pårørende også.

Er det lindrende feltet en trist arbeidsplass? Erfaringer 
fra lindrende enheter er at personalet er svært stabilt 
og har høy grad av jobbtilfredshet. Dette tyder på 
godt arbeidsmiljø og en god arbeidsplass. Personalet 
opparbeider en viktig kompetanse. Det er viktig at 
erfaringer fra slike enheter kommer de vanlige 
institusjonene og hjemmetjenestene til gode gjen-
nom undervisning og veiledning. Det finnes i dag i 
mange kommuner, gode retningslinjer for omsorg 
ved livets slutt i hjemmetjeneste og sykehjem.

KAPITTEL 13 

Oppsummering
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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. 

Arild Stegen (f. 1952) Anestesisykepleier med videreutdanning i 
pedagogikk og veiledning, administrasjon og ledelse. Erfaring fra arbeid 

i Kreftforeningen og har vært prosjektleder for Videreutdanning/
Fagskole i kommunehelsetjenester (2007–2010). Rådgiver i 

utviklingsenheten for Helse, sosial og omsorg i Drammen kommune. 


