
Tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende 
v/ Lillian Karlsen  

Kreftsykepleier 
16.04.13 Kristiansund 



}  Hva er LCP; bakgrunn for og gjennomgang av 
}  Bidrar innføring av LCP til bedre ivaretakelse 

av døende pasienter og pårørende? 
}  Forskningsfunn 
}  Foreløpige erfaringer fra Prosjekt Lindring på 

Tvers 
 
 



}  Å få overført den helhetlige 
omsorgen som den døende og 
familien blir møtt med på en 
lindrende enhet, til andre deler 
av helsetjenesten 

}  Å gi et tilnærmet likt tilbud til 
alle døende, uavhengig av 
diagnose og oppholdssted 

}  Å skape gode strukturer i 
terminalfasen; omsorgen og 
behandlingen blir mer 
systematisk og planmessig 
samt mindre personavhengig. 

 



}  En tiltaksplan  
◦  for omsorg til døende og 

deres pårørende 
◦  kan brukes ved alle 

forventede dødsfall 

}  Fungerer som 
retningslinje for 
behandling og pleie 
◦  og som 

dokumentasjonsverktøy 
◦  har som mål å 

kvalitetssikre omsorgen 



gir  
}  evidensbasert veiledning i forhold til 

ulike aspekter ved terminalomsorg 
◦  pleietiltak  
◦  forutseende forskrivning av 

behovsmedikasjon  
◦  seponering av unødvendige medikamenter  
◦  psykisk støtte  
◦  åndelig omsorg og  
◦  ivaretakelse av de pårørende 
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- 152 sykehjem   
- 16 pall. sykehjemsenheter 
- 14 sykehus, 31 avdelinger 
-  39 hjemmesykepleie bydeler/
kommuner 
-  1 hospice 
- 1 geriatrisk komp.senter 
- 3 boliger for demente 
- 2 interkommunal lindrende 
enhet 
I alt: 212 brukersteder 



 
}  Registrert som nasjonalt samarbeidende 

senter for LCP i Norge 

}  Godkjent norsk oversettelse av tiltaksplanen 

}  Nettsidepunkt om LCP 

www.helse-bergen.no/lindrendebehandling 
www.mcpcil.org.uk/liverpool-care-pathway 



}  Pasient og pårørende er forberedt på at 
pasienten er døende og forstår innholdet i 
tiltaksplanen  

}  Seponering av uhensiktsmessig behandling 
}  Optimal lindring av plagsomme symptomer 
}  Eksistensielle/åndelige behov er ivaretatt 
}  Pårørende er inkludert og ivaretatt 
}  Klare retningslinjer i.f.t. forventet utvikling og 

mulige komplikasjoner, bl.a. prosedyrer med 
medikamentforslag for vanlige symptomer 

Nasjonalt	  handlingsprogram	  med	  retningslinjer	  for	  palliasjon	  i	  
kre4omsorgen	  



}  Pasient og pårørende er forberedt på at 
pasienten er døende og forstår innholdet i 
tiltaksplanen  

}  Seponering av uhensiktsmessig behandling 
}  Optimal lindring av plagsomme symptomer 
}  Eksistensielle/åndelige behov er ivaretatt 
}  Pårørende er inkludert og ivaretatt 
}  Klare retningslinjer i.f.t. forventet utvikling og 

mulige komplikasjoner, bl.a. prosedyrer med 
medikamentforslag for vanlige symptomer 

Nasjonalt	  handlingsprogram	  med	  retningslinjer	  for	  palliasjon	  i	  
kre4omsorgen	  



}  Alle mulige reversible årsaker til pasientens 
tilstand er vurdert 

 
}  Det tverrfaglige teamet er enige om at 

pasienten er døende. To av følgende kriterier 
vil vanligvis være oppfylt: 
◦  Pasienten er sengeliggende 
◦  Pasienten er i lengre perioder ikke kontaktbar 
◦  Pasienten klarer bare å drikke små slurker 
◦  Pasienten kan ikke lenger svelge tabletter 
 
 

Ovennevnte punkter er IKKE regler, men ment som støtte i 
vurderingen!!! 



• Revurdering etter 3  
dager på LCP eller før 

• 3-5% forbedrer tilstanden 
på LCP 

• Gjennomsnittstid på LCP er 
~43t 

Dersom tilstanden forbedres avsluttes LCP 



LCP	


Del 1	
 Del 2	
 Del 3	




Første vurdering, behandling og pleie 



Mål 1  Aktuell medikasjon er vurdert og ikke            
           essensielle medikamenter seponert  
Mål 2  Behovsmedikasjon til s.c. administrasjon er                 
          skrevet opp for følgende symptomer etter 
           avdelingens prosedyrer 
                   2.1  Smerter      
   2.2  Uro, agitasjon 
   2.3  Surkling i luftveiene 

    2.4  Kvalme og brekninger 
   2.5  Dyspne 



}  5 behandlingsalgoritmer 
◦  kvalme/oppkast, smerte, terminal uro/angst, dyspné (tung 

pust) og surkling i luftveiene 
}  De 4 viktigste medikamenter (tabell med dosering)  
}  Ordinasjonsskjema 
}  Skjema for dokumentasjon av utleverte doser 
}  Veileder for anleggelse av sc nål 
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Eksempel 



Eksempel 



Eksempel 



Mål 3  Uhensiktsmessige tiltak seponeres  
   3.1  Blodprøver 
   3.2  Antibiotika 
   3.3  Iv væske 
   3.4  Journalført at resuscitering ikke er aktuelt 
   3.5  Deaktivering av implantert defibrillator (ICD) 

 
Mål 3    Det er tatt en avgjørelse om å avslutte ikke- 
             hensiktsmessige pleietiltak 
 
Mål 3b Smertepumpe er satt i gang innen 4 timer etter at den 
            ble forordnet av legen 



Mål 4  Evne til å kommunisere på norsk er vurdert som  
            adekvat hos:  
   4.1  Pasienten 
   4.2  De pårørende (familie eller andre) 

 

Mål 5 Innsikt i pasientens tilstand er vurdert:  
   Klar over diagnosen   
   5a1  Pasienten 
   5a2  De pårørende 

 

   Klar over at han/hun er døende 
   5b1  Pasienten 
   5b2  De pårørende 



 
Mål 6  Åndelige/eksistensielle behov er 
                  vurdert hos 
   6.1  Pasienten  
   6.2  De pårørende 



Mål  7   Hvordan pårørende skal informeres ved forandring i    
                        pasientens tilstand  
                          
Mål 8   Pårørende er gitt informasjon om sykehuset 
 
Mål 9   Pasientens (fast)lege er klar over pasientens tilstand 
 
Mål 10  Plan for videre behandling og pleie er forklart for og  
                        drøftet med:   

   10.1  Pasienten 
   10.2  De pårørende 

 
Mål 11  De pårørende gir uttrykk for at de forstår hva som er 
                        planen videre 
 



Fortløpende vurderinger av pågående behandling 
og pleie 

 



ü Smerter, uro/forvirring, surkling i 
luftveiene, kvalme og oppkast, dyspne 

 



ü Velg ja/nei 

ü Hvis svaret er nei, beskriv: 
ü Tiltak for å oppnå målet 
ü Effekt/resultat av tiltaket 

•  Gir rom for diskusjon og refleksjon av 
praksis 
 



Hver 4. time dokumentere: 
ü Munnstell 

ü Vannlating  

ü Medikamenter gitt 
korrekt i forhold til 
legens forordning  

ü  Smertepumpe kontrollert 
(hvis pumpe aktuelt)  

Hver 12.time dokumentere: 
ü  Liggestilling  

ü Tarmfunksjon 

ü  Forståelse/innsikt  
 
ü Åndelig omsorg 

ü  Ivaretakelse av pårørende 



x



Pasienten 
uttrykker 
smerte 

Morfin    
5 mg x 1 

Ble 
smertefri 





Vurdering: 
◦  Hva taler for? 
◦  Hva taler imot? 

Konklusjon:  
◦  LCP fortsetter 

ELLER 
◦  LCP avsluttes 



Omsorg ved dødsfallet- delmål etter dødsfallet 





Mål 12  (Fast)legen er informert om dødsfallet 
 
Mål 13  Avdelingens prosedyrer ved mors og ved stell av døde er 
                           fulgt 
 
Mål 14  Avdelingens prosedyrer etter dødsfall er fulgt 
 
Mål 15  De pårørende er gitt informasjon om rutiner ved dødsfall 
 
Mål 16               Sykehusets prosedyrer vedr. pasientens verdisaker og  
                           eiendeler er fulgt 

    
Mål 17  Nødvendig informasjon er gitt til rette vedkommende 
 
Mål 18  Skriftlig informasjon til etterlatte er gitt til de pårørende 



•  Når man svarer nei, 
utløser det 
begrunnelse av 
hvorfor på siste side 

•  Er IKKE en feil, men 
en varians 

 
•  Rom for diskusjon 

og refleksjon av 
praksis 



}  Bedre dokumentasjon i stor grad 
}  Bedre symptomkontroll 
}  Kommunikasjon uendret, men bidrar til faglig 

bevisstgjøring av kommunikasjon som 
problemområde 

}  Pårørende mildere grad av sorgreaksjon 
 
 



}  Funn i forskning indikerer at LCP bidrar til 
bedre ivaretakelse av døende og pårørende 

}  Men LCP er dog et standardisert skjema som 
er er avhengig av vedkommende som bruker 
det 

}  Ellershaw og Wilkinson understreker dette, 
samt at det kreves grundig undervisning, 
opplæring og oppfølging for å sikre en 
forsvarlig og varig implementering av LCP til 
det beste for pasienten og pårørende. 



}  Registrering som LCP-bruker ved KLB, Helseregion 
Vest, som er nasjonalt samarbeidende senter for LCP 
i Norge. 

}  Innførende undervisning til sykepleiere/ leger, vår 
2012 

}  Base review = journalgjennomgang før innføring av 
LCP, april 2012 

}  Presentasjon av funn i Base review, og videre 
undervisning i lys av dette. Mai 2012 

}  Utarbeidet LCP-perm til bruk i hvert distrikt/sone/
avdeling. Høst 2012. 

}  Lokale ressurspersoner er utpekt på hver avdeling/
sone 

}  Veiledning av LCP i konkrete pasientsituasjoner. 



}  Evalueringsmøte etter 10 pasienter på LCP i 
hver kommune 

}  Audit= tilsvarende journalgjennomgang etter 
implementering av LCP 

}  Synliggjør områder hvor det er oppnådd 
forbedringer, samt områder med ytterligere 
forbedringspotensiale. 

}  Bidrar dog kun til evaluering av 
dokumentasjonen, noe som ikke 
nødvendigvis gir et korrekt bilde av 
ivaretakelsen av pasient og pårørende 

 



 
}  Våre resultater:  
-  77 % av pasientene døde på LCP 
-  gjennomsnittstid 70 timer ( 2,9 dag) 
-  Lengste 7 døgn på LCP (demens) 
-  Flere har vært satt på og tatt av en periode for så å settes på igjen 
-  En har blitt tatt av LCP og forbedret tilstanden 
-  Enklere å forutse hos kreftpasienter 
-  62 % var ikke kreftpasienter  
-  I perioden etter innføringen av LCP, var dokumentasjonen av omsorg 

mer omfattende sammenlignet med base review 
-  Flertallet av de ansatte føler at LCP strukturer pasientbehandlingen, 

fremmer forutseende medikamentforeskriving og tilrettelegger for 
tverrfaglig kommunikasjon.  

-  Ansvarliggjør hver enkelt pleier og lege på vakt; ting utsettes ikke 

 



}  Kreftpasienter 
}  Demenspasienter 
}  Nevrologiske pasienter (ALS, MS, slag?) 
}  KOLS pasienter 
}  Hjertesviktpasienter 
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Figure 1: The three main trajectories of decline at the end of life 

Progressiv 
kronisk sykdom	


Forberedende 
kommunikasjon	




}  Skal KUN brukes til døende 
pasienter; i de siste timer & 
dager 

}  Blir bare så god som den 
som bruker den 

}  Skal ikke brukes uten 
undervisning & opplæring 

}  Skaper mulighet for god 
kommunikasjon i teamet og 
med pasient & pårørende 

}  Verken fremskynder eller 
utsetter døden 

}  Fordrer at vi stopper opp; 
refleksjon- vurdering- evt. 
endring 

}  Hindrer ikke individualitet 

Sagt av J. Ellershaw, nov. 2009 




