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Palliasjon- 
Nordisk lærebok 

 

«Ny» bok 
Utvidet med 19 kapitler 
 Nytt omfattende smertekapittel 
 Nytt kap om den døende pasienten  
 Nytt om palliasjon til barn 
 Nytt pårørendekapittel 

 

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Medisin/Laereboeker/Palliasjon2 
 

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Medisin/Laereboeker/Palliasjon2


Palliasjonsutvalget – ny NOU 

 skal gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud 
 skal foreslå tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, 

samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig 
samarbeid 

 Lindrende behandling og omsorg skal gis som en integrert del av de 
ordinære helse- og omsorgstjenestene 

 NOU skal leveres innen utgangen av 2017 



    Aktiviteter i Helsedirektoratets regi: 

 Evalueringsrapport om eksisterende tjenestetilbud 
 Utarbeider veiledningsmateriell for 
      ivaretakelse av personer i livets sluttfase 
 Palliasjon til barn og unge 

 Nasjonal faglig retningslinje 
 Videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon 

  Opplæringspakke i grunnleggende palliasjon 
 Pårørendeveileder 
 Eldreomsorgens ABC 

 Lindringens ABC 
 Lindrende behandling til personer med demens 

 Tilskuddsordning for å styrke kompetanse  
          og  kvalitet i kommunene 

 
 
 
 
 
 



Evaluering av eksisterende tjenestetilbud 

 Generelle tilbud i kommuner og 
sykehus 

 Det spesialiserte palliative tilbudet 
 Samhandling og 

kunnskapsutveksling på tvers 
 
 Evaluering av LCP / Livets siste dager 

inngår 
 

 
http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-tjenestetilbudet-til-
personer-med-be/ 
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Brukersteder registreres i KLB helse vest  
Koordinator 
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-
helsepersonell/livets-siste-dagar-plan-for-lindring-i-livets-sluttfase 
Nasjonal fagprosedyre med implementering og bruk av plan 
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/livets-siste-dager;jsessionid=B3F386BC71430C5F9CB3 

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/livets-siste-dagar-plan-for-lindring-i-livets-sluttfase
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/livets-siste-dagar-plan-for-lindring-i-livets-sluttfase
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/livets-siste-dager;jsessionid=B3F386BC71430C5F9CB3


Veiledningsmateriell for ivaretagelse av 
personer i livets sluttfase 

• Arbeidet påbegynt i Helsedirektoratet (-frist juni 2018) 
• Gode prinsipper innen lindrende behandling  
• Bygger på NICE guideline 
• Uavhengig av diagnose 
• Tenkes som en elektronisk løsning 
• Utvidet frist juli 2018 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwijxbCoj_rLAhWmJJoKHZc8DjsQjRwIBQ&url=https://www.regjeringen.no/contentassets/a4b45c8f57e741bdbb3bfb32c6b9ef43/rapport_hdir_palliasjonsrapport_160315.pdf&psig=AFQjCNHBx06uLm8mgWN3z56N7k7ROZAyGQ&ust=1460035779591445&cad=rjt
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwijxbCoj_rLAhWmJJoKHZc8DjsQjRwIBQ&url=https://www.regjeringen.no/contentassets/a4b45c8f57e741bdbb3bfb32c6b9ef43/rapport_hdir_palliasjonsrapport_160315.pdf&psig=AFQjCNHBx06uLm8mgWN3z56N7k7ROZAyGQ&ust=1460035779591445&cad=rjt




Palliasjon til barn og unge 
 

 Uavhengig av barnets diagnose 
 Starter når barnet har fått diagnostisert en 

alvorlig eller livstruende tilstand 
 Pre-perinatal  18 år 

 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-
barn-og-unge 

 Implementering av retningslinjen 
 Videreutdanning for sykepleiere i 

barnepalliasjon  
 HIOA høsten 2017, deltid 1 år, 30 studiepoeng 
 http://www.hioa.no/Studier-og-

kurs/HF/Evu/Barnepalliasjon/Programplan-for-Videreutdanning-for-
sykepleiere-i-barnepalliasjon-2017#Innledning 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Barnepalliasjon/Programplan-for-Videreutdanning-for-sykepleiere-i-barnepalliasjon-2017%23Innledning
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Barnepalliasjon/Programplan-for-Videreutdanning-for-sykepleiere-i-barnepalliasjon-2017%23Innledning
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Barnepalliasjon/Programplan-for-Videreutdanning-for-sykepleiere-i-barnepalliasjon-2017%23Innledning


https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder 
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Opplæringspakke i  grunnleggende palliasjon 
for helsefagarbeidere 

 Høgskolen i Hedmark fikk oppdraget å utarbeide  
 Pilotert i noen kommuner 
 Elektronisk løsning 

 E-læring 
 Gruppearbeid 
 Filmsnutter 

 
 

 Lages plan for implementering nasjonalt 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwijxbCoj_rLAhWmJJoKHZc8DjsQjRwIBQ&url=https://www.regjeringen.no/contentassets/a4b45c8f57e741bdbb3bfb32c6b9ef43/rapport_hdir_palliasjonsrapport_160315.pdf&psig=AFQjCNHBx06uLm8mgWN3z56N7k7ROZAyGQ&ust=1460035779591445&cad=rjt


Eldreomsorgens ABC 

• Studiemateriale beregnet på bedriftsintern opplæring  
• Lindringens ABC: 

– Kreft, årsaker og behandling  
– De vanligste kreftsykdommene hos eldre  
– Ved livets slutt  

• Tilgjengelig også for de som ikke har  
     fulgt resten av Eldreomsorgens ABC 

 
• http://www.aldringoghelse.no 

 
 

http://www.aldringoghelse.no


Demensomsorgens ABC 

 Utvikling og implementering av opplæringstiltak for 
lindrende behandling til personer med demens  

 Utarbeides kapittel om palliasjon til personer med 
demens  
 Ferdig høsten 2017 

 Tverrfaglig E-læringsverktøy 
 PC, Mac, smarttlf. 



Trygghetsstandard for sykehjem 

 Fellesrammeverktøy for sykehjem og kommuner 
 Mål: redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for 

pasienter og pårørende 
 Piloteres til medio 2018 

 

https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-
hjemmetjenester/trygghetsstandard-i-sykehjem#1 
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https://helsedirektoratet.no/lindrende-behandling-og-omsorg-mot-livets-slutt 
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    Hvor søke støtte? 
  Kompetansehevende tiltak i kommunene for lindrende 

behandling og omsorg ved livets slutt (1.3.16) 
 Prosjekter som sikrer god fagutvikling, kompetanseheving og har 

nasjonal overføringsverdi skal prioriteres 
 Helseregion sør-øst: 49 søknader i 2017 

 Kompetanse- og innovasjonstilskudd til kommunene 
 Kompetanseløft 2020 
 Gir støtte til videreutdanning/kompetanseløft 
 Palliasjon en del av utfordringsbildet 

 Prosjektmidler til samhandlingstiltak 
 Prosjekter som kan bidra til gjennomføring av 

samhandlingsreformen 
 Samhandlingsavdelingene har informasjon 

 



Veileder - forberedende samtaler 

 samtaler – «gyldne 
øyeblikk» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap
/etikk-helsetjenesten/aktuelle-saker/2016/veileder--
-forberedende-samtaler.html 
 

 
 

 Senter for medisinsk etikk 
 Felles planlegging av tiden som  
      kommer og helsehjelp ved livets slutt 
 Informasjon til helsepersonell, pasient 

og pårørende 
 Prosess, tilpasses pasientens tilstand,  
      ønsker og behov 
 Lommekort er utarbeidet for spontane 

samtaler – «gyldne øyeblikk» 
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     http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer 

 
 
 

 Kunnskapsbaserte fagprosedyrer utviklet i ulike 
helseforetak 

 Utarbeidet etter minstekrav – AGREE 
 Er kvalitetsjekket av Kunnskapssenteret 

 
 Informasjon om hvordan gå frem for å få den godkjent til 

bruk i eget helseforetak:  
Tilpassing av andres prosedyrer 
 Implementeringsarbeid 

 
 

Har du funnet 
en prosedyre 

du ønsker å ta i 
bruk ? 

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/tilpassing
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/implementering


Hva skjer i eget hus? 



KOMPETANSESENTER FOR LINDRENDE 
BEHANDLING, KSLB 

NETTVERK FORSKNING FORMIDLING

KSLB

Mål:  
- å være en ledende aktør innen kunnskapsbasert lindrende behandling i    helseregionen  
- å bygge opp og spre kompetanse i palliasjon 
- å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon 
 



KSLB – Hvem er vi?  
 Nina Aass: Seksjonsleder / professor 

 
Jon Håvard Loge: Enhetsleder / professor 
 
Torunn Wester: Ass. enhetsleder  
 
Sandra Dale: Informasjonskonsulent  

 
 
Marianne Hjermstad: professor, PRC 
 
Asta Bye: ernæringsfysiolog PhD 
 
Kjersti Støen Grotmol: psykolog PhD 
 
Tonje Lundeby: Forsker PhD 
 
  
 

 
 
Sissel Harlo: Sosionom/familieterapeut 
 
Ellen Bjerkeset: Spes.spl, MSc 
 
Berit Seljelid: Fagutv.spl,  MSc (perm) 
 
 
 



PALLiative care Integrated in Oncology  
 

(PALLiON) 
https://pallion.no/ 
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https://pallion.no/ 
 
 
 
• Inkluderer alle helseregioner  

– 12 sykehus  
• Teste effekten av en kompleks intervensjon der onkologi 

og palliasjon integreres hos kreftpasienter som får 
kjemoterapi med forventet levetid <12 mnd  

• Intervensjonen består av 
– Systematisk elektronisk symptomkartlegging (EIR) 
– Implementering av et standardisert pasienttilpasset 

forløp 
– Opplæringsprogram for onkologer/palliatører 



Nordlandssykehuset, Bodø 

Oslo universitetssykehus 

Stavanger  
universitetssykehus 

Sykehuset Østfold 
Sykehuset Vestfold, Tønsberg 

Sjukehuset Ålesund 

Akershus universitetssykehus 

Sykehuset Telemark, Skien 

Sykehuset Innlandet, Hamar 

St. Olavs Hospital, Trondheim 

Sørlandet sykehus, Kristiansand 

Helse Førde 

1750km 



Primært endepunkt: 
 Bruk av kjemoterapi siste 3 levemåneder: 

 

Sekundære endepunkt:  
 Pasienter 

 Angst- og depresjonssymptomer 
 Livskvalitet 
 Symptombyrde 
 Informasjon 

 Pårørende 
 Tilfredshet med behandling 
 Helserelatert livskvalitet 

 
 
 
 

 

 
 



 
 

PRAIS  
-The Palliative Radiotherapy and Inflammation 

Study 
 
 



Bakgrunn 
 
• Skjelettmetastaser hyppigste årsak til smerter hos kreftpasienter 

 
• Strålebehandling en av de primære behandlingsalternativene for 

kreftindusert smerte  

– Komplett respons på smerte 25% 
– Partiell respons på smerte 50% 

• Størrelse og lokalisasjon av skjelettmetastasen(e) korrelerer ikke alltid 
med smerteintensitet 
 

• Ingen etablerte prediktorer som vi kan bruke for å selektere pasienter 
som vil ha effekt av strålebehandling 

 



PRAIS -strålebehandling av skjelettmetastaser 

Smerte 
  

 
  

Depresjon 
 

Ernæring 

 Palliativ strålebehandling av 
skjelettmetastaser med smerte som 
indikasjon 

 Symptomkartlegging, blodprøver, 
ernæringsintervju og longitudinell  

      klinisk oppfølging 
 
 3 armer 
 Multisenterstudie (1000 pasienter) 
 Pasientene følges i ett år 

 



www.oslo-universitetssykehus.no/palliasjon  

http://www.oslo-universitetssykehus.no/palliasjon


«Helhetlig» symptomforståelse 
- fokus på (angst), depresjon & fatigue 

Thorbjørnrud 2017 

 

Jon Håvard Loge 

KSLB, Oslo Universitetssykehus / 

Institutt for medisinske atferdsfag, UiO 

 



Målet for lindrende behandling 

• Best mulig livskvalitet for pasient og pårørende 

• Hindre/lindre plagsomme symptomer 

• Hvordan? 



Disposisjon 

• Hva er et symptom? 

• Kort om måling av symptomer 

• Kasus 

• Depresjon - depresjonslidelse 

• Fatigue 



Hva er et symptom? 



Hva er et symptom? 

• ”A symptom is a perception, feeling or belief about the 
state of our body”   

 d.v.s. en subjektiv opplevelse - vs funn 

• For noen symptomer kjenner vi  delvis mekanismene 

 Smerte & kvalme 

• For andre kjenner vi mekanismene i mindre grad 

 Fatigue og dyspnoe 

• Symptomer  er ikke direkte manifestasjon av sykdom 

 Samme symptom – flere ”årsaker” 

 Ikke all smerte hos kreftpasienter er kreftrelatert 



Hva er et symptom2 ? – smerte som eksempel 

• Smerte er:   
 An unpleasant sensory and emotional experience associated with 

actual or potential tissue damage, or described in terms of such 
damage  (IASP) 

• Smerte er subjektivt (IASP) 
 Manglende evne til å  kommunisere verbalt betyr ikke at en 

person ikke opplever smerte (IASP) 

 Definisjonen skiller mellom stimulus og opplevelse (IASP) 

 Smerte er en psykologisk tilstand selv om smerte ofte har en 
fysisk årsak (IASP) 

• Symptomer: 
 I varierende grad influert av kultur, kognisjon og emosjoner 



Kreftrelaterte smerter  
-biopsykososial modell 

=total smerte (C Saunders) 

Smerten 

Situasjon Vevskade 

Psykiske 

faktorer Sosiale 

faktorer 

Eksistensielle 

faktorer 

Akutt 



Hvor mange symptomer er beskrevet? 



Symptomer opptrer ofte samtidig 
• Klinisk: 

– Angst & dyspnø / depresjon & smerte……… 

• Forskningsretning 

– «Symptomclustering» 
 Kvalme & oppkast / «depresjon», fatigue, insomni  & smerte 

 Trolig populasjonsavhengig 

• Psykiatriske diagnose system (DSM & ICD) - clusters 

– 9 depressive symptomer = depresjonslidelse 

– Finnes flere depressive symptomer 

– Også populasjonsavhengig 

 



Måling av symptomer 





Innvendinger mot ESAS? 



Innvendinger mot ESAS: 

• Mangler symptomer  - hvilke? 

• Skala kan misforstås/leses feil  

– Best tenkelig livskvalitet= 0 

• Tidsramme - nå 

– Ikke fluktuasjon - best verst eller gjennomsnitt 

• Bare intensitet 

– Ikke varighet, lokalisasjon…. 

• Ikke pasientens preferanser 

• Uklarhet om hva måler – depresjon – gal oversettelse? 

• MEN – velegnet til overblikk og monitorering 



Depresjon i ESAS – hva er det? 



Smerte – hva måles? 
- En forenklet smertemodell 

Vevsdestruksjon Nocicepsjon CNS/hjerne Persipert/uttrykt smerte 

Morfin 

Modellerende komponenter 

Psykisk stress Målt smerte 



Intervjuet 

• Det beste hjelpemiddel for u.s. av symptomer  

 Ta utgangspunkt i ESAS 

 Kombinert med observasjon 

 Kan ha ”terapeutisk effekt” i seg selv  - angst/uro 

• Symptomer vurderes systematisk: 
 Åpne spørsmål  - etter fulgt av lukkede oppfølgingsspørsmål 

 Med en empatisk tilnærming 

 Med fokus på plagene, mestring og behov for hjelp 

• Kartlegg i intervjuet:  
 Type plage, intensitet, varighet, fluktuasjon, hva letter, hva forverrer, 

tidligere plager, tanker om, ressurser: egne og rundt 

 Hva er ønsket prioritet for tiltak nå!! 



Kasus 







Kort om depresjonslidelse 



Hva bestemmer livskvaliteten til pasienter med 
langtkommet & uhelbredelig kreftsykdom? 

 



Hva bestemmer livskvaliteten til pasienter med 
langtkommet & uhelbredelig kreftsykdom: 

Best mulig livskvalitet = målet for lindrende behandling 

• EPCRC-CSA: internasjonal multi-senter studie (2011) 

• 1070 pasienter med:  
 Inkurabel kreftsykdom / 18år eller eldre /i stand til å besvare 

• Livskvaliteten bestemt av: 
 Kjønn og alder (0,8%) 

 Sykdomsbyrde (levetid / CRP / funksjons-status) (16,9%) 

 Smerte (6%) 

Depressivitet (11%) 

Lie et al, 2015 



Depresjonslidelse vs symptomskår (ESAS) 



DSM-V-kriterier depresjonslidelse 
 

Kriterium 
1 

Type depressivt symptom 

1. Nedsatt stemningsleie 
2 

Psykologisk 

2. Anhedoni * 
2 

Psykologisk (?) 

3. Anoreksi / vekttap Somatisk 

4. Insomni / hypersomni Somatisk 

5. Psykomotorisk agitasjon / retardasjon  Psykologisk 

6. Fatigue Somatisk 

7. Skyldfølelse Psykologisk 

8. Nedsatt evne til konsentrasjon Somatisk 

9. Tilbakevendende tanker om død / selvmord Psykologisk 

1
:  Fem eller flere av kriteriene har vært tilstede de siste 14 dager og er en  

 forandring fra tidligere fungering 
2: Ett av disse kriteriene må være tilstede 

*: Anhedoni= manglende evne til glede seg over stimuli som vanligvis utløser glede 



Pasienter med depresjonslidelse forteller: 

• Nedsatt stemningsleie & anhedoni 

• Uro, vedvarende fokus på sykdom, søvnforstyrrelse, skyldfølelse 
& tanker på døden som en løsning 

• Appetitt & vekt, fatigue og konsentrasjon uadskillelig fra 
kreftsykdom 

• “Nye” symptomer: fortvilelse, angst og tilbaketrekking 

 

 



Forekomst - europeiske data 2011  

• EPCRC-CSA-studien 

• 17 sentra Europa / Australia / Canada 

 Tverrsnittstudie: 1070 pasienter – 50% norske 

• Forekomst depresjon ved PHQ-9 (DSM-kriterier): 
 14% i.h.t. DSM-systemet – algoritme-skåring 

• =14% som i intervjubaserte studier 

Lie et al, JAD, 2014 



Underbehandling - europeiske data 2011 (CSA) 

• 14% depresjonslidelse 

– Som i andre studier 

• Behandling = antidepressiva for annet enn smerte 

• 13% av alle fikk antidepressiva 

• Med depresjonslidelse: 25% fikk antidepressiva 

• Begrensing: tverrsnittsundersøkelse 

Lie et al, JAD, 2014 



The Management of Depression  

in Palliative Care 

 
CLINICAL GUIDELINES 

   
      

        

EPCRC Guideline: http://www.epcrc.org/doc_depr_guide.php 



Europeiske guidelines - hovedtrekk 

• Forebygging  = god «bredspektret» lindrende behandling 

• Diagnostikk  
 Klinisk diagnose 

 Fokus på risikofaktorer – systematisk screening ikke anbefalt 

 Vektlegge psykologiske symptomer – husker dere?  

• Behandling 
 Antidepressiva – uavklart hvilke – eksperter: Mirtazepin (Remeron®) 

 Psykologisk behandling – uavklart hvilken og hvilken plass 



Fatigue i palliativ setting 



Fatigue – et symptom 
• Engelsk ord med latinsk opprinnelse (Fatigare) 

 Medisin, metallurgi, militært, fysiologi, psykologi…. 

 Lassitude or weariness resulting from either bodily or mental exertion 
(Oxford Dictionary) 

  På norsk: trøtthet / utmattelse 

• Flere dimensjoner 

 Mental, fysisk – flere? I så fall hvilke?  

• Ingen diagnose – kreftrelatert fatigue 

 Selv om bruker anglosaxisk term (= fatigue) 

 MEN: 1 av 9 diagnostiske kriterier på depresjonslidelse 

• Et mote-fenomen? 

 Understøttet av legemiddelindustrien?? 



Definisjoner - distinksjoner 

• Fatigue ≠ fatigability (trøttbarhet) 
 Trøttbarhet opptrer typisk under arbeid 

• Fatigue ≠ kraftløshet (=asteni) 
 Nedsatt muskulær maksimal ytelse 

• Akutt fatigue  
 Under/etter f.eks. infeksjon; erfart av alle 

• Kronisk fatigue  
 Varighet > 6 mndr. / etter stimuli har opphørt 



Fatigue måles ved selvrapport 

• Enkelt spørsmål (VAS, NRC, WRC) 

 Ordvalg avgjørende 

• En - dimensjonale mål 
 HRQOL-instrumenter (EORTC / SF-36 / Fact F/A) 

 Ikke dokumentert behov for kreft-spesifikke mål 

• Fler - dimensjonale mål (antall dimensjoner) 
 Fatigue Questionnaire (2) 

 Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) (5) 

 ++++ 





Forekomst 



Hvor hyppig er fatigue? 

• ”Ikke om trøtt men grad av trøtthet” (S Wessely) 

 ”Cut - point” bestemmer prevalens 

• Normalbefolkning – avhengig målemetodikk: 
 10% – 15% 

• > 70% av pasienter med kronisk inflammasjon 

• Kreftpasienter – ikke komparative data 
 Under kjemoterapi; >50%? 

 Under stråleterapi; > 50%? 

 Etter kurativ behandling: 10 -25%? 

 Hyppigste symptom i palliativ fase: 80-90% 



332

202

151 143
128

116

0

50

100

150

200

250

300

350

Fatigue Anxiety Depression Alopecia Pain Dyspnoea

Prevalens symptomer (n=576) Stone et al., 2000 



279

58

26 27

89

33

0

50

100

150

200

250

300

Fatigue Pain N/V All three

equally

None Not

sure/no

answer

Pasienter ble spurt hvilket symptom 

de mente hadde størst innflytelse på 

deres hverdag 

Effekt av symptomer på dagligliv 

Stone et al., 2000 

Stone et al., 2000 



Oppsummering forekomst 

• Forekomst-estimater usikre 

 Målemetodikk – mangler komparative data 

 Populasjonsavhengig 

• Relevant å måle forekomst? 

 Uspesifikt – ”a final common endpoint” ( S Wessely) 

 «All sykdom gir fatigue» - kreftrelatert fatigue: finnes? 

• Negative effekter for pasientene 

 Mer belastende enn smerte (Vogelzang 1997) 

 Negativ effekt på QOL og livsutfoldelse (Stone +++++) 

 Overses – terapeutisk nihilisme (Vogelzang 1997)   



Årsaksforhold 



”Årsaker” til trøtthet 

• Viss samvariasjon med biologiske variabler 
 ”Illness” vs ”disease”  

 Trøtthet er subjektivt 

 Som for andre subjektive symptomer – dyspnø 

 Ikke neuronal bane som for smerte og kvalme 

 Avhengig populasjon 

• Fatigue  
 Endepunkt for biologiske og psykologiske forhold evt. i samvirke 

 Akutt trøtthet vs kronisk (>6 mnd.) – forskjellige fenomener 



”Årsaker” til trøtthet - II 

• Avhengig av populasjon – ofte flere i samvirke 
 Generelle (som inaktivitet, søvnforstyrrelser…)  

 vs.  

 Spesifikke: 

 Cytokin-mediert trøtthet under stråleterapi / inflammasjon 

 Hormonelle faktorer – hypo..... 

 Andre symptomer – smerte & dyspnø 

 Kakeksi 

 Hemoglobin? 

 CNS-affeksjon? 

 + + + + + ......? 



Bruera fra Oxford Textbook of Palliative Medicine:  



Akutt fatigue under stråleterapi 
 - cytokin-mediert?  
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Hva samvarierer med fatigue? 

- Pall. pasienter vs. friske kontroller (Stone 1999) 

 Pall. patients Controls 

Age .00 -.08 

Grip strength -.16 -.08 

HADS-Anxiety .16 .40* 

HADS-Depression .18 .44* 

Pain .45* .30* 

Dyspnoea .50* .23* 

Insomnia .41* .27* 

*    : p < .05 
underlined: predictors in multivariate regressions  
 



Utredning og behandling 



Utredning 

• Ta plagen og pasienten på alvor  
 Leger usikre på symptomet – uspesifikt 

 Leger rangerer symptomet som av liten interesse - uspesifikt 

 Leger utreder på det de kan – eller vil? 

 Plagen – sykdommen – personen 

• Hvor trøtt er det rimelig å være? 

 Etter kurasjon? 

 Under kreftbehandling? 

 I palliativ fase? 

• Ikke om er trøtt – men grad av trøtthet 

• Hva kan forklare trøtthet hos den enkelte pasient 



Utredning - II 

• Få pasientens beskrivelse – pasientsentrert intervju 
 Debut - omstendigheter v/ debut 

 Utvikling over tid – fluktuasjon 

 Tanker om plagen -  hva hjelper & hva forverrer 

 Mål symptomintensitet – enkelt-item eller skjema 

• Biologiske rytmer (søvn) og fys. aktivitet 

• Spesifikk utredning skjønnsmessig – tenk bredt 
 Hgb? / depresjonslidelse? / medikasjon? / infeksjon? / smerte? / 

dyspnø? /++++ 

 Mest sannsynlig ”årsak” / Ofte flere / Hva kan påvirkes? 



Behandling – forskjellig i palliativ 
setting og av kurerte overlevere 



Treatment – general aspects 

• Causal treatment 
• Fatigue is multi-causal – difficult to design studies 

• Depression disorder / infection / dehydration / anemia …… 

• Symptomatic treatment 
• Psycho-stimulants? Corticosteroids? Anti-depressants? 

• General & supportive measures:  
• Rest – activity – nutrition:  restoration of bodily rhythms  

• Education and counseling 

• Illness perception – rest as a response / fears of…. 

• Fysisk trening – usikker effekt pall.pas. (Oldervoll, Loge et al 2011) 





Correction of anaemia 

• Human recombinant erythropoietin  

 “A wonder drug or something to wonder about?” (Bottomley A) 

• Haemoglobin and fatigue – inconsistent findings 

• Open and prospective trials 
 Improved QOL and reduced fatigue 

• Randomized trials 
 Primary endpoints: transfusion rates, hemoglobin, QOL 

 Positive effects - effect sizes relatively small 

• Transfuse for rapid effects – vs. erythropoietin? 
 At what haemoglobin level? < 120g/L?, <100g/L?... 



Psycho-stimulants 

• Improves fatigue in MS patients  

• Improves fatigue in HIV-patients (Breitbart 2001) 

 Pemoline vs. Metylfenidat vs. placebo in 144 HIV-patients 

 Equal effects of both stimulants on subjective fatigue 

 No effects on “objective” fatigue 

 25% greater improvement on active substances 

• Studies in advanced cancer 

 Promising results – small samples (Sarhill 2001) 

• Side-effects? Duration of treatment? 



Corticosteroids 

• Anecdotal reports of positive effects 
 And commonly used 

• Review 2016  Begley S et al 

 8 low /medium quality studies 

 Probably positive effect 

• Better controlled studies asked for 

• Overused? To cheap for testing? 





Konklusjoner 

• Symptomer henger ofte(st) sammen 

• Noen symptomer inngår i diagnoser (clusters) 
– F.eks. depresjon og «fatigue» i depresjonslidelse 

• Symptomer 
– Alltid «mer enn» direkte manifestasjon av 

sykdomsprosess 

• Ha fokus på flere symptomer samtidig 

• Kartlegg systematisk 
– Spes hva som plager pasient mest 

• Psykiske forhold i symptomuttrykk «glemmes lett» 
– «Placeboeffekt» 



Hvilken	mat	gir	best	livskvalitet	i	
livets	siste	fase?	

Kris%ne	Møller	
Klinisk	ernæringsfysiolog	
Hospice	Lovisenberg	

Kort	om	meg	og	Hospice	Lovisenberg	

§  Medisinsk	ernæringsbehandling	
§  Mi;	fagområde:	kre?	og	underernæring	
§  Mi;	fokus:	Op%malisere	livskvalitet	

§  Livshjelpsenter,	lindrende	døgnenhet	og	
poliklinikk	
•  40%	av	de	som	er	inneliggende	dør	på	Hospice	

Hvor	i	sykdomsforløpet	er	den	
pallia:ve	pasienten?	
§  Hjemmeboende	
§  Bor	på	ins%tusjon	
§  Oppegående	
§  Sengeliggende	
§  Terminale	pasienter	
§  Lengre	forventet	leve%d	

Vik:gheten	med	mat	

Kartleggingsmetoder	

g 
g 
g 

Den	pallia%ve	
pasienten	

Smaksendringer	

Fa%gue	

Smerter	

Diaré	

Forstoppelse	

Kvalme	

Mataversjon		

Vanskelig	hverdag	

Intoleranser	
Ensom	

Mangel	på	matlyst	

Dårlig	søvn	

Munntørrhet	

Mas	fra	pårørende	Endret	GI	funksjon	

Svelgvansker	

Usikkerhet	



Underernæring	hos	kre?pasienter	

§  Anslått forekomst: 85% hos kreftpasienter 
§  Svekket immunforsvar – økt inflammasjon 
§  Predisponert for infeksjon og lungebetennelse, 

frakturer, trykksår, og forlenger sykehusopphold 
§  Redusert livskvalitet 
§  Tåler behandling dårligere og opplever flere 

bivirkninger 
§  Mange er gjerne underernært når de kommer til oss 

Kreftsykdom 

Nedsatt matlyst  

Redusert matinntak 

Uønsket vekttap 

Inflammasjon 

Katabolisme 

Underernæring Kakeksi 

Ernæringsbehandling 
kan være vellykket 

Ernæringsbehandling 
kan være nytteløst 

Sekundær	kakeksi	

§  Reversibelt	
§  Kan	skyldes	bl.a:	

•  Sure	oppstøt	
•  Endret	smak	
•  Kvalme/oppkast	
•  Munntørrhet	
•  Sår	munn/sopp	
•  Smerter	

•  Elektroly@orstyrrelser	
•  Forstoppelse	
•  Bivirkninger	fra	
behandling	

•  Angst	
•  Depresjon	

Kakeksi	
§  Irreversibelt	
§  O?est	ved	kre?	i	pankreas,	lunge,	mage,	colorektal	og	spiserør	
§  Bidrar	%l	økt	dødelighet	blant	kre?pasienter	
§  Frustrende	for	pasienter	og	pårørende	som	”tvinger”	mat	i	pasienten	
§  Svekker	pasientens	livskvalitet	
	
>5%	vek;ap	på	6	måneder,	som	trolig	skyldes:	
§  Endret	metabolisme	p.g.a	kronisk	inflammasjon	i	kroppen	

•  Svulster	produserer	cytokiner	som	øker	lipolyse,	nedbryIng	av	
proteiner/muskler	og	glukoneogenese	

•  Svulster	øker	basalt	energi	forbruk,	foretrekker	glukose	
•  Progressivt	tap	av	muskel-	og	feLmasse	ikke	knyLet	Il	

mangelfullt	maInntak	

Medisinsk	ernæringsbehandling	og	
palliasjon	

Indikasjon for oppstart av 
medisinsk ernæring 

•  Over 2-3 mnd forventet levetid 
eller 

•  ECOG < 3 
•  Levetid antas kortere med 

underernæring 
•  Forventet økt livskvalitet og 

velvære av kunstig ernæring 
•  Ingen ubehag for pasienten 
•  Ønske fra pasient og pårørende 

Indikasjon for seponering av 
medisinsk 
ernæringsbehandling 

•  Pasientens eget ønske 
•  Ødemer 
•  Fare for aspirasjon 
•  Ulemper overveier fordeler 
•  Terminal fase 

Hvordan	ernæringsbehandle?	

§  HVA ER MÅLET MED ERNÆRINGSBEHANDLING? 
§  Ernæringsscreening og ESAS score 
§  Hvilke utfordringer har pasienten med tanke på 

matinntak? 
•  Ernæringsbehov 
•  Bruker han/hun støtteernæring? 
•  Kaloriberegning 
•  Måltidsrytme  

§  Samarbeid med andre faggrupper 
§  Fra tilrettelagte måltider til parenteral ernæring 



Beregning	av	ernæringsbehov	

§  Kaloribehov	
•  30-35	kcal	per	kg	kroppsvekt	

• F.	eks:	50	kg	=	1500-1750	kcal	

§  Proteinbehov	
•  1.2-1.5	g	per	kg	kroppsvekt	

• F.	eks:	50	kg	=	60-75	g		

§  Væskebehov	
•  ca.	30	ml	per	kg	kroppsvekt	
•  Eller	hva	legen	ordinerer	

	Ernæringstrappen	

Parenteral 
ernæring 

Sonde- 
ernæring 

Nærings- 
drikker 

Mellom- 
måltider 

Beriket 
kost 

Tilpasset 
kost 

Normal 
kost 

Ernæringsbehandling		
§  Hva sier jeg til pasientene? 

•  Tilstrebe måltidsrytme 
•  Spise etter klokka/sette alarm 

Forslag	:l	dagsplan	

LUNSJ 

MELLOM- 
MÅLTID 

MIDDAG 

MELLOM- 
MÅLTID 

FROKOST/ 
KVELDS 

Ernæringsbehandling		
§  Hva sier jeg til pasientene? 

•  Tilstrebe måltidsrytme 
•  Spise etter klokka/sette alarm 

•  Kalorier er viktigst, fra hvor kommer av og til i 
annen rekke 

•  Ikke henge seg opp i dietter/trend/Dagblad-stoff 

§  Ikke spise sukker 
§  Lavkarbo 
§  Fasting 
§  Store doser kosttilskudd 
§  Unngå bær 



Ernæringsbehandling	
§  Hva sier jeg til pasientene? 

•  Tilstrebe måltidsrytme 
•  Spise etter klokka/sette alarm 

•  Kalorier er viktigst, fra hvor kommer av og til i 
annen rekke 

•  Ikke henge seg opp i dietter/trend/Dagblad-stoff 
•  Ta kosttilskudd dersom det er nødvendig 

•  Hvis store næringsgrupper uteblir fra kosten over en 
periode 

•  Ny forskning om D-vitamin og omega-3 

D	vitamin	og	
omega-3	
•  Pasienter med god D-

vitamin status sett økt 
overlevelse og bedre 
livskvalitet 

•  Omega-3 kan bidra til 
reduksjon av 
inflammasjon og mulig 
reduksjon av spredning  

•  MYE forskning pågår 

•  Jeg anbefaler D-vitamin 
og omega 3 tilskudd 
(gjerne tran) der det er 
hensiktsmessig 

	

Ernæringsbehandling	
§  Hva sier jeg til pasientene? 

•  Tilstrebe måltidsrytme 
•  Spise etter klokka/sette alarm 

•  Kalorier er viktigst, fra hvor kommer av og til i 
annen rekke 

•  Ikke henge seg opp i dietter/trend/Dagblad-stoff 
•  Ta kosttilskudd dersom det er nødvendig 

•  Hvis store næringsgrupper uteblir fra kosten over en 
periode 

•  Ny forskning om D-vitamin og omega-3 
•  Hvordan spise seg opp mellom kurer 
•  Modifisere type måltider 

Ha	plan	A	og	plan	B	
§  Gå	”all	in”	i	de	periodene	som	anses	som	
gode	
•  Spise	flere	målIder	per	dag	
•  ”Være	raus	med	saus”	
•  Ikke	frykte	evt.	vektoppgang	

§  Oppre;holde	mål%dsrytme	i	de	dårlige	
periodene	så	langt	det	går	
•  Drikke/næringsdrikker	kan	erstaLe	målIder	
•  Berike	der	det	er	mulig	
•  Være	forberedt	på	vektnedgang	

Mat	er	mer	enn	
kalorier	

§  Mat	bringer	frem	
minner	

§  Mye	av	vårt	sosiale	liv	
kretser	rundt	mål%der	

§  Meninger	om	hva	som	
er	”en	god	middag”	

§  Iden%teten	%l	mange	
ligger	i	”signaturre;en”	
deres	

§  Omgivelser	kan	frarøve	
en	matlysten	

Næringsdrikker	

§  Anbefales ofte som tilskudd eller 
måltidserstatter 

§  Kan være mer effektivt enn mat 
§  MANGE forskjellige varianter 
§  Kreftpasienter får dette på blå resept 
	



Enteral-	og	parenteral	ernæring	

§  Nasogastrisk sonde eller perkutan 
endoskopisk gastrostomi (PEG) 

§  Parenteral ernæring i perifert venekateter 
eller sentralt venekateter 

§  Få det som eneste ernæring eller som 
tilleggsernæring 

§  Passasjehinder i mage/tarm pga svulst eller 
annet 

§  Tilpasses individuelt 

Den	sengeliggende	pasienten	

§  Pasienten ikke gjør seg lengre nytte av 
maten 

§  Livskvalitet for pasient og pårørende 
§  Små tilpassede måltider 
§  Ivareta måltidsfellesskap 
§  Godt munnstell 
§  Kreative løsninger på måltider 

Små,	:lpassede	mål:der	

§  Små porsjoner etter pasientens ønske 
§  Kjente smaker og lukter 
§  Friske, naturlige smaker 
§  Når pasienten ønsker det 
 

Godt	munnstell	er	vik:g	

§  Munntørrhet, munnsårhet, svelgeproblemer 
og endret smakssans vanlig 

§  Ikke belegg for at hydrering bedrer 
munntørrhet hos terminale 

§  Godt munnstell vist å bedre munntørrhet 
§  Personalet må ha kunnskap om aktuelle 

produkter 
   (Salver, skyllemidler, svamper, geler, oljer 

osv.) 
§  God erfaring med urteteer – Salvie, kamille 

Oppsummering	
§  Finnes	ikke	to	streker	under	svaret	på	hva	som	er	best	

mat	for	pallia%ve	pasienter,	MEN:	

•  VikIg	med	ernæringsscreening	
•  Følger	ikke	allId	ernæringstrappen	
•  Hva	er	målet	med	ernæringsbehandlingen?	
•  Oppegående pasient 

• Opprettholde god ernæringsstatus lengst mulig 
• Behandle symptomer som kan redusere matinntak 
• Næringstett kost 

•  Sengeliggende 
• Livskvalitet 
• Munnstell 
• Kan velge alternativ ernæring 
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Pasienter med demens og deres 
behov for god palliativ 

symptomlindring 

Ingunn Holmefoss Hovland 
Sykehjemsoverlege ved langtidsavdelingene i 

Nedre Eiker kommune 



Det var i Telemark det begynte… 

Kasus 
• Behandlingsavklaring 
• Palliativ fase 

 
• Dette er et eksempel på hvordan vi jobber når 

geriatri, alderspsykiatri og palliasjonen møtes 



Lindring av en person med demens 

• Mange faktorer er viktige. 
 



Personer med demens 

• Det er vanskelig å kommunisere med 
pasienten om plager. 

• De fleste har høy alder og mange sykdommer 
• Dem går lett i delirium (akutt forverring av 

hjernesvikt) ved små endringer i somatisk 
sykdom, miljø. 
 
 



Demens 

• En tilstand med kronisk, irreversibel og 
progredierende hjernesvikt.  

 
• Det utvikles gradvis typiske kjennetegn med 

reduserte kognitive funksjoner, svekket 
kontroll over følelseslivet og etter hvert 
sviktende fuksjonsevne. 

 



Kognitiv svikt – hva er det? 

• Hva betyr ordet kognitiv? 
• Det har med tankeprosesser i hjerne å gjøre 

 
• I filosofi og psykolog skiller man det fra det 

følelsesmssige og det intuitive. 



Diagnosen demens 

Etter def. 
• Det skal være svikt i hukommelsen, spesielt for nyere data = 

korttidshukommelse. 
 

Videre svikt i 1 eller flere andre kognitive funksjoner: 
• Afasi (manglende taleevne) 
• Apraksi (bevegelseshemninger) 
• Agnosi (mangelden evne til gjenkjennelse) 
• Nedsatt dømmekraft 
• Endret personlighet 
 
 

 



Demens er ingen sykdom 

• Demens er en tilstand sekundært til en 
hjernesykdom/skade. 

 



Sykdommer som gir 
demens 
Degenerative hjernesykdommer 
Alzheimers sykdom 
Parkinsons sykdom 
Huntingtons sykdom 
Vasculære sykdommer:  
Hjerneslag 
Hjerneblødning 
Subaracniodalblødning 
Småkarsykdom 
Hypoksiskade (intox, hjertestans,…) 
Sekundær demens: 
Hjernesvulst 
Alkoholskader 
Vitaminmangel; B1, B2, B12 
Encefalitt; herpesvirus, borrelia, syfylis, 
AIDS 
Creutsfeldt-Jacobs sykdom 
Hodetraumer( bokserens demens) 
Normaltrykkshydrocefalus 
 



Demens er en kronisk hjernesvikt 

• Finnes det akutt hjernesvikt? 
 

• Den kalles delirium 
 

• Er det et problem for pasienten å få delirium? 
• Gir akutt fall i funksjon 
• Det er oftest den tilstanden som gjør at 

personer med demens må flytte til sykehjem 
 
 



Hva er delirium(akutt hjernesvikt)? 

• Tenk deg at du ligger på operasjonbordet i 
narkose under en stor bukoperasjon og at du 
har fått for lite smertestillende……… 



Hypoaktivt delirium 

• Store smerter hos en person med demens, 
kan gi en tilstand hvor hjernen går i akutt svikt 

1) - Blir sengeliggende 
 - Redusert bevissthet 
 - Svarer lite spørsmål 
 - Spiser og drikker ikke 
 
Ute av stand til å si i fra om plager 
 



Hyperaktivt delirium 

• Store smerter hos en person med demens, 
kan gi en tilstand hvor hjernen går i akutt 
svikt: 

2) - Motorisk uro, vandrer rundt i avdelingen 
 - Dårlig konsentrasjon, tar ikke inn det som      
forklares 
 - Søvnforstyrrelser, uro på natt 
 - Får nye vrangforestillinger 
 - Kan bli agressiv og voldelig 
 
 
 



Delirium hos personer med 
demens 

• Svært mange årsaker. 
 

• Noe er enkelt å gjøre noe med: 
1) Stabilisere andre medisinske tilstander 
2) Behandle depresjon, som ofte gir angstplager 
3) Behandle smertetilstander 

 



Er det viktig å behandle smerter 
hos personer med demens? 

 
• Ja, det er det. 

 
• Hvis en pasienten som har demens sier at de 

har smerter, må man ta det på alvor. 
• Evnen til å meddele seg er dårlig 
• Dem kan gå med store kroniske smerter, men 

har kun evne å si i fra ved stell av og til 



Kartlegging av lidringsbehov hos 
personer med demens 

• Kan vi bruke ESAS? 
• VAS: Scala 1-10 (krever evne til avanserte 

tankeprosesser) 
Ved demens:  
• Evnen til å oppfatte kroppen signaler er dårligere 
• Evnene til å tolke signalene blir redusert 
• Begrepsforståelsen forsvinner 
• Språket forsvinner 
• Pasienten husker ikke hvordan han hadde det for 

kort tid siden. 
 



Har vi et verktøy tilsvarede ESAS 
for personer med demens? 

• Nei. 
 

• Hva har vi av verktøy? 
 
 



Spesialverktøy for kartlegging av 
personer med demens 

• Cornell for kartlegging av depresjon 
symptomer 

• MOBID-2 for kartlegging av smertesymptomer 
• RAID-N for kartlegging av angst, 

valideringsstudien er under publisering 
(forsker Alka Goyal) 



Kartlegging av smerter 

• Vi i Nedre Eiker kommune har god erfaring 
med verktøyet MOBID-2 for å kartlegge 
smerter. 

MOBID-2 er lege Bettina Husebøs 
doktorgradsarbeid 
 
• Verktøyet egner seg godt i Norge hvor vi har 

bra fagdekning på sykehjemmene 
 



Innføring av MOBID-2 

• Før MOBID-2 prosjekt:  
 - Tilfeldige observasjoner fra persellet.   
 - Dem som fikk behandling fungerte bedre og 
fikk mindre atferdsproblemer/delirium. 
Hvor gode var vi? Fanget vi opp alle? 

 
• Innføring av MOBID-2:  
Systematisk bruk avslørte at vi ikke klarte å 
fange opp alle. Mange trengte økt 
smertelindring   



Når MOBID-2 avslører at pasienten 
har tegn på smerte 

• Score >3. Gjenta undersøkelsen. Legg det frem 
for ansvarlig lege. 

• Pasienten skal utredes. 
 

• Hvorfor utrede: For å finne riktig behandling. 
 



Differensial diagnostikk viktig 

• Bør kartlegge depersjon samtidig: Cornells test 
 - Spesialtilpasset for personer med demens 

- Gjøres tverrfaglig uten pasienten tilstede. Må 
kjenne pasienten godt. 



Fordel med bruk av MOBID-2 i 
sykehjem 

• Diagnostikken går betydelig raskere.  
• Lege får mer presis informasjon. Letter å finne 

fokus ved gjentatte tester. 
• Bedre lindring av pasientene. 
• Lege får dokumentert MYE bedre. (Viktig når 

det anvendes opiatplaster.) 
• Mer sytematisk evaluering. 



Palliasjon på sykehjemmet med 
langtidsplasser 

• 2011 Legestillingen økes fra 
10-20% til 60% på 65 pasienter 

• 2012 Legestillingen økes til 
100% på 65 pasienter + 
utviklingsarbeid i kommunen. 

• 2012 starter vi LCP. 
• 2012 Starter med å lage 

individuelle palliative planer 
for alle pasienter. 

• Kreftkoordinatoern står 
på….og det søkes om midler til 
å starte MOBID-2- 
implementering. 

 

Utvikling av faget 
sykehjemsmedisin 

• Fra venstrehåndsarbeid til 
sykehjemsmedisin og 
langtidslindrende enhet. 

• Tid til full gjennomgang av 
journalen. 

• Fullføre utredninger som 
aldri hadde blitt gjort. 

• Rett diagnose: Forutsetning 
for riktige medisiner.  

• Fokus på lindring. 
 

Nedre Eiker kommune 



Lindring er så mangt 

Siste fase standarisert 
• Palliative planer 
• “Livets siste dager” 
• Medikamentskrin  
• S.c. pumpe 

 
 

Livet før siste fase er mer 
komplisert 
• Multisyke geriatriske 

pasienter 
• Komplisert medisin 

 
Lite man kan gjøre kurativt. 
Lang palliativ fase i 
sykehjemmet, snitt ca. 3 år. 



Sykehjemsmedisin  
-et nytt fag 

Sykehjemsmedisin 

Indremedisin/G
eriatri Alderspsykiatri 

Palliasjon Allmennmedisin/Øye 
/ØNH 



• Da overlater jeg ordet prosjektleder som vil 
forteller om hvordan vi har jobbet med 
innføring av MOBID-2……… 



 

MOBID-2 
  
 

Jevnaker 24. og 25. april 2017 



Mål 

• Pasienter med kognitiv svikt skal sikres 
adekvat smertebehandling, basert på 
systematisk kartlegging 

• Øke kompetanse og ansvarsfølelse hos 
personalet 

• Implementere MOBID-2 som 
kartleggingsverktøy for hele kommunen 



Drammens Tidende 09.02.16 



Drammens Tidende 21.11.16 



MOBID-2 

 
• Utviklet av Bettina Husebø 
• Utviklet for pasienter med demens 
• Sikre kompetent smertebehandling  

 



DEMENS 

• ”Demens er en fellesbetegnelse på en tilstand 
som kan være forårsaket av ulike organiske 
sykdommer, og som er kjennetegnet ved en 
kronisk og irreversibel kognitiv svikt(…)” 
(Engedal og Haugen 2006) 



• Norge 2014: Ca 70 000 demensrammede, 
1000 nye tilfeller hvert år 
 

• Norge 2040: 140 000 mennesker med demens 
 

• Ca 80 % av sykehjemspasienter har en 
demenssykdom 
 



• Trenger god pleie og omsorg i rolige, 
avgrensede omgivelser 
 

• Fokus på den subjektive verdenen til 
pasienten, skape trygghet og forutsigbarhet 



Symptomer 

• 1.Kognitive symptomer: 
   Svekket oppmerksomhet, språk, læringsevne 

og hukommelse 
   Apraxi, Agnosi, svikt i forståelse av og handling 

i rom og intellektuelle evner 
 



Symptomer 

• 2.Atferdsmessige symptomer: 

   Depresjon, tilbaketrekking, angst og 
katastrofereaksjon, vrangforestillinger og 
hallusinasjoner, personlighetsendring, apati og 
interesseløshet, rastløs motorisk atferd, 
roping, klamring, repetering, endret 
døgnrytme. 
 



Symptomer 

• 3. Motoriske symptomer: 
   Muskelstyringsproblemer, inkontinens 



Smerter hos pasienter med demens 

  
 
 ”Pasienter med alvorlig kognitiv svikt står i fare 

for å få undervurdert og underbehandlet 
smerte, og krever særskilt evaluering” Wyller 
2012. 





Demens/smerte 

 
• 60-80% av sykehjemspasienter har smerte 
• 80% av sykehjemspasienter har demens 
• Ubehandlet smerteatferdsproblemer 
• 70% av sykehjemspasienter har 

atferdsproblemer (Husebø 2009) 
 



Demens/smerte 

 
• Demensatferd er lik smerteatferd 
• Klarer ikke formidle smerte 
• Personalet må observere atferd 

 



Uttrykk for smerte 

• Ansiktsuttrykk 
• Smertelyder 
• Endrede kroppsbevegelser 
• Forandring i mellommenneskelig handling 
• Forandring i aktivitetsmønster 
• Endring i mental status 



Kartleggingsverktøy 

• ESAS, VAS, NRS, colourscale, facescale 
• MOBID-2, Doloplus 2, CNPI 



MOBID-2 





• Skår over 3=Smertelindring 
• Skår over 6= ø.hjelp 



Solberglia sykehjem 

 
• Avdeling for demens ca 96% med 

demensdiagnose 
 
• Avdeling for somatikk ca 80% med 

demensdiagnose 



Pilotavdeling 1 

• 8/8 med demensdiagnose 
• 4/8 med smertelindring 
• 3/4 økte smertebehandling 



Pilotavdeling 2 

• 8/8 med demensdiagnose 
• 4/8 med smertelindring 
• 4/4 økte smertebehandling 



Solberglia sykehjem 

• 57 pasienter 12,5 sykepleiere 
• 51 pasienter utførte MOBID-2 
• 27 pasienter har endret eller økt 

smertebehandling 
 



Omsorgsboliger 

• Heldøgns bemanning 
• 3 somatiske- 24 pasienter, 1,8 sykepleier 
• 4 demens -30 pasienter, 3 sykepleier 

 



Omsorgsboliger 

• 54 pasienter i boligene 
• 44 pasienter utførte MOBID-2 
• 11 pasienter har endret eller økt 

smertebehandling 



Boliger for personer med 
utviklingshemning 

 
• Stort behov for systematisk kartlegging 
• Personalet bevisst på smerter  
• Mistolker smertetegn 



Pilot 

• 13 brukere 
• 8 utførte MOBID 2 
• 2 økte smertelindring 



Evaluering 

 
• Pasientene - mindre uro 
• Medikamentbruk - benzodiazepiner halvert 



• MOBID-2 lagt inn i eksisterende rutiner 



Rutine 
• Ved innkomst og demensutredning, daglig i 3 

dager  
• Før årskontroller 
• Ved atferdsendring eller delirium 
• Ved mistanke om smerter og 1 time etter gitt 

behovsmedisin.  
• Ved oppstart og økning av smertebehandling 

(før og etter) 
• Skåre over 3 –pasienten får smertelindring. 
• Skåre over 6 – lege kontaktes snarest 
 



Rutine 

• Når smerte oppdages: 
 Sykepleier gir smertelindring 
Pasienten kartlegges i forhold til: 
          Hyppighet 
          Effekt av behovsmedisin 
          Døgnrytme   
Lege informeres om funn 

 



• Sykepleier/vernepleier har ansvar for at det 
blir tatt oppfølgingsskjema etter 
medisinendring. 
 



Erfaringer 

• Avdekket smerte hos pasienter vi trodde var 
godt smertelindret 

• Viktig med lege som følger opp 
• God dokumentasjon=lege følger opp 
• Personalet tar i bruk MOBID-2 ved mistanke 

om smerter og synes det er et godt verktøy 



Erfaringer 

• Undervise i små grupper og følge opp 
• Fast smertelindring kontra behovsmedisin? 
• Kjent personale 

 
 



Erfaringer 

• Små endringer kan utgjøre store forskjeller 
 
 



Utfordringer 

• Legedekning i kommunen 
• Andre tilnærmingsmetoder 
• Mangler i skjemaet 
• Tolkning av resultat 

 



Veien videre 

• Pårørende en viktig ressurs 
• Koble inn demensnettverk/ressursnettverk  
• Internundervisning 

 



Takk for oppmerksomheten 



 
 
 
 

Støtte til pårørende som har omsorgsoppgaver og 
bidrar til lindrende behandling 

  
 

Kompetansesenter for lindrende behandling  

Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut siharl@ous-hf.no  

mailto:siharl@ous-hf.no
mailto:siharl@ous-hf.no
mailto:siharl@ous-hf.no


• Pårørende –organisering av støtte  

• Politisk satsing for å støtte pårørende 

– NY pårørendeveileder og NY lovtekst 

• CSNAT som verktøy 

–  en systematisk måte å samarbeide med pårørende på, 
utarbeidet etter kunnskapsbasert praksis 

– Erfaringer fra Oslo Universitetssykehus (OUS) 



Pårørende står i fare for å oppleve langvarige, negative 
konsekvenser for egen helse hvis de blir inkludert i 
sykdomsforløpet på en måte som de opplever som 
grenseoverskridende, eller uhensiktsmessig og hvis de 
opplever mangel på støtte, informasjon eller 
kommunikasjon.  

 
2010 EAPC White Paper on improving support for family carers in palliative care 



 

• Søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, utmattelse 

• Bekymring, uro og nedstemthet 

• Smerteproblemer, svekket immunforsvar 
kostholdsrelaterte problemer 

 

Helsedirektoratet 2017 

 



Studier peker på at de negative konsekvensene ved å 
bistå pasienten i den siste tiden kan forebygges med at 
de pårørende får god informasjon om sykdom og 
prognose, hjelp til å ivareta pleieoppgaver, støtte til 
egenomsorg og en følelse av å kunne bevare mest mulig 
håp og kontroll under forløpet  

 

(2015 Neergaard M.A, Larsen Henrik ).  





Morgendagens omsorg  
 
4.3 Familien og de nærmeste 
som ressurs 

 

4.3.4 Program for en aktiv og 
fremtidsrettet 
pårørendepolitikk 

2014-2020 

 



Endring i helse og omsorgstjenesteloven 

 

• Endring i Helse og omsorgstjenesteloven, skal sikre støtte til 
pårørende i kommunen 

 

• «Det tas sikte på at loven skal tre i kraft 1. oktober 2017» 

 

• https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/parorende-skal-fa-
bedre-stotte/id2527072/  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/parorende-skal-fa-bedre-stotte/id2527072/
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§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende 
 

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal 
kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet 
i form av: 

• opplæring og veiledning 

• avlastningstiltak 

• omsorgsstønad  



«Kommunene får nå en plikt til å foreta en selvstendig 
vurdering av de pårørendes behov, og tilby 
pårørendestøtte i form av avlastning, omsorgsstønad, 
veiledning og opplæring. Dermed skal man sikre at 
kommunens helse- og omsorgstilbud også ivaretar 
pårørende» 

 



Tilskudd fra Helsedirektoratet: 8 millioner 

 

 
• System for å fange opp behov for avlastning hos 

pårørende med omsorgsoppgaver 

• System for dialog med pårørende om individuell 
tilrettelegging av avlastningen etter deres behov 

• Organisering av nye former for avlastningstilbud i og 
utenfor hjemmet 

• Systematisk innhenting av pårørendes erfaringer med 
avlastningen (tilstrekkelig, nok tilrettelagt, osv.) 

 





 
Målet med veilederen er at: 
 
• Pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til 

beste for pasienten/brukeren og pårørende 

• Barn som pårørende blir fanget opp tidlig og får 
nødvendig informasjon, støtte og oppfølging 

• Voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller 
belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og 
avlastning, opplæring og veiledning. Dette gjelder særlig 
pårørende med krevende omsorgsoppgaver og 
belastninger 



Palliativ kultur kjennetegnes ved 

 

• helhetlig tilnærming til 
pasient og pårørende 

 

 

 

 

 



 
CSNAT  
- en kort presentasjon 
 

 

• CSNAT som verktøy/ tilnærming 

• Erfaringer fra Oslo Universitetssykehus (OUS) 

• CSNAT  - tilgjengelig for bruk i Norge 

 



 
 

The Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT©) er 
en evidensbasert tilnærming for samarbeid med 
pårørende som støtter et familiemedlem/ en venn 
hjemme mot slutten av livet.  
 
CSNAT er aktuelt å bruke i samarbeid med pårørende som 
har en omsorgsrolle i form av pleieoppgaver, tilsyn eller 
emosjonell støtte i hjemmet. 
 
 



CSNAT bakgrunn  

• Lindrende behandling anerkjenner betydningen av 
omsorgsgivere i familien og at støtte til dem er viktig for at de 
skal kunne stå i sin rolle som omsorgsgivere. 

 

• Savnet et evidensbasert skjema/ verktøy for vurdering av 
omsorgsgivers behov for støtte. 

 

• Søkte om å kunne gjennomføre en kvalitativ studie i 2008 med 
mål om å utarbeide et skjema til bruk i klinikk og forskning 
innen lindrende behandling.  



• Inkluderte 75 omsorgsgivere fra Hospice at home som 
identifiserte tema som var aktuelle for dem da de hadde 
omsorg for en som var alvorlig syk i livets sluttfase 

• 53 omsorgsgivere deltok i fokusgrupper (9 grupper) 

• 22 omsorgsgivere deltok via individuelle samtaler 

• Studie gjennomført ved University of Manchester og 
University of Cambridge ved Gunn Grande og  Gail Ewing 

 

 

 

 



CSNAT, Fremgangsmåte på 5 trinn 

1. Introduksjon til den pårørende 

2. Pårørende vurderer sine behov (skjema) 

3. Kartleggingssamtale 

4. Felles tiltaksplan 

5. Felles ny gjennomgang 

 



Identifiserte 14 tema for støtte som kan deles inn 
i to hovedgrupper 

• støtte man trenger for å være en god omsorgsgiver for den som 
er syk (co-worker) 

 

• støtte man trenger for å kunne ivareta seg selv i tiden som 
omsorgsgiver (co-client) 

 





Har du behov for mer støtte i forhold til… 

noe annet? (skriv det gjerne her) 

Vurder hvilke av områdene du har mest behov for støtte til  
i øyeblikket. En sykepleier vil da kunne diskutere dette med deg. 



Trinn 3, Kartleggingssamtale 

• Hvilke behov for støtte som er mest presserende for den 
pårørende på dette tidspunktet (deres prioriteringer) 

• Hva pårørende mener ville hjelpe dem for å ivareta disse 
behovene 

• Hvilken støtte den pårørende allerede kan ha tilgang til (f.eks 
familiemedlemmer, venner, andre tiltak) 

• Støtte den pårørende trenger hjelp til å få iverksatt (f.eks. ved 
at den ansatte peker på eller henviser til tilgjengelige tjenester) 

• Behov for støtte som det kanskje ikke blir mulig å imøtekomme 
(i det minste på kort sikt) 



Trinn 4, Felles tiltaksplan 

- Enhver handling den pårørende planlegger for å få 
støtte (selvhjelp) 

- Enhver handling den ansatte gjør for å legge til rette 
for støtte 

- Ethvert støttebehov som ble løst som del av 
kartleggingsprosessen (f.eks. gjennom informasjon) 

- Tid for evt. ny vurdering/ gjennomgang 



Trinn 5, Felles ny gjennomgang 

Det kan være kritiske tidspunkter der en ny 
full gjennomgang og kartlegging av den 
pårørendes behov for støtte er gunstig (f.eks. 
en tydelig endring av situasjonen) 

 

Initiativet til en ny gjennomgang kan komme 
fra den pårørende eller fra den ansatte. 





CSNAT oversatt til norsk i 2015  

Umiddelbare kommentarer fra pårørende etter utfylling av 
skjema: 

 

”Svært relevante spørsmål, godt å bli spurt om dette. Har 
behov for å bli inkludert som pårørende, det er en 
vanskelig rolle».  

 



 

«Tydelige spørsmål, fint at det kun er en side og at det er 
avkryssing. Skjemaet bør brukes flere ganger gjennom 
sykdomstiden, det er jo hele tiden ny informasjon og 
endringer som vi prøver å forstå”.  



 ”Har erfart at det kan være vanskelig å bli hørt i 
kommunen. Dette var fint, jeg blir tatt på alvor” 

 

  



Våre erfaringer 

• OUS –pilot SLB sengepost (Ullevål) og 

• SLB Poliklinikk (Radiumhospitalet) 

• Erfaringer 







For mer informasjon:  

http://www.oslo-
universitetssykehus.no/palliasjon  

http://www.oslo-universitetssykehus.no/palliasjon
http://www.oslo-universitetssykehus.no/palliasjon
http://www.oslo-universitetssykehus.no/palliasjon
http://www.oslo-universitetssykehus.no/palliasjon


Når en person blir syk eller skadet, rammes hele familien. 
Slik er det bare. Det er det som er å være en familie. Å 
være pårørende handler om belastninger, bekymringer, 
avmakt og skyldfølelse, men mest om kjærlighet, 
utholdenhet og håp.  

 
Pårørendesenteret i Stavanger 
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