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Palliativ plan fra fastlegens side

●Hvem tar initiativ til en palliativ plan?

– HBO

– Kreftkoordinator

– Lege

– Sykehjem

– Pasient/pårørende

●Hvordan gjøres det i praksis?

– Vi snakker sammen



Kasustikk

●Mann f. -50, samboer, 2 voksne barn

●Opplevde tungpust/pustevansker april.

●Innlagt og påvist lungekreft, og fikk stent i Trakea/luftrøret grunnet 

grunnet tumormasse ved Rikshospitalet før sikker diagnose.

●Fikk først cellegift, men økt tungpust og det ble skiftet til 

strålebehandling. Stort behov for O2.

●Tilbakegang av tumormassen, og bedring av tungpusten.

●Svært mye innlagt på sykehus i april og mai. Utskrevet til hjem 6. juni 

med kontroll om 8 uker.



Kasuistikk fortsetter

●9. juni: Økt tungpust. Hjemmebesøk lege 1. Observeres hjemme.

– Innlagt ila natten grunnet mulig lungebetenelse.

●13. juni. Hjemmebesøk med Kreft koordinator og fastlege.

– Palliativ plan gjennomgås.

– Det dokumenteres hva som er viktig for han og samboer fremover.

– Sterkt ønske om være hjemme mest mulig.

● 20.6: Hjemmebesøk lege 2. Skuldersmerter. Vurderes kreftrelatert, og 

øker smertebehandling.

● 4/7. Sykebesøk lege 3. tungpust og kvalme. Innlagt. Lungeemboli



Kasuistikk fortsetter

● 21/7. Sykebesøk fastlege. Feber, tungpust og høye infeksjonsprøver. 

Vurderer innleggelse, men velger beh hjemme med tabletter.

●25/7. Sykebesøk fastlege. Infeksjon, smerter og videre tiltak.

– Palliativ oppdateres.

● 5/8. Sykebesøk fastlege. Feber og høy CRP, men ikke klar infeksjon. 

Poengterer ønske om å være hjemme.

● 9/8. Sykebesøk lege 4. Ryggsmerter. Lindring

● 14-19. aug. Innlagt palliative senger kreftavdelingen

● 26/8: Møte med kreftkoordinator. Vurdere nytte av palliativ stråling 

mtp smerter. Palliativt team konfereres mm.



Kasuistikk fortsetter

● 28/8: Sykebesøk fastlege. Dårligere, og samtale om vegen videre og 

døden. Ønsker å være hjemme.

●5/9: HBO informere lege om økte smerter, og at man har startet med 

smertepumpe etter paliativ plan.

●8/9: Sovnet stille inn hjemme med pårørende tilstede.



Oppsummering kasuistikk

● Antall leger direkte innvolvert i behandlingen

– Fastlegen

– 4 andre leger Sula

– Nattlegevakt Ålesund

– 2 leger palliativt team

– 3 leger lungeavdelingen

– 1 infeksjonslege

– ++++++

● Fokuset til lege kan fort bli sykdommen, mer enn pasienten.

● Palliativ plan viktig for å holde fokus på pasienten, og ikke bare fokus på 

sykdommen.



Oppsummering kasuistikk

● Krevende å gi god medisinsk behandling på pasientens 

premisser.

– Ikke legge inn selv om klar medisinsk indikasjon

– Behandle/lindre uten å vite hva vi behandler

● En palliativ plan gjør at lege kan føle seg trygg når man må 

ta vanskelige valg.



Erfaringer som fastlege

● Gjør det lettere å ta viktige samtaler tidlig.

● Hjelp til å dokumentere eksistensielle behov

● Sikrer ønsket behandling også når jeg ikke er 

tilgjengelig.

● Reduserer antall akutte telefoner (litt)

● Lite/ingen ekstra arbeid



Utfordringer for fastlegen

● Komme tidlig inn i behandlingen

– Ser ikke pasienten mellom diagnosen og avsluttet kurativ 

behandling...

● Manglende epikriser



Takk for meg


