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Disposisjon
Bakgrunn

Kasuistikk

Spørsmål fra salen??



Kort om min bakgrunn



Kasuistikk
- Nils, 83 år

- Langtommen demens

- Bor på omsorgssenter

- Fysisk helse relativt god

- To døtre



Nils 83 år
- Sykepleier ringer legevakt fredag kveld

- Nils har blitt dårligere

- Tungpust

- Gir uttrykk for smerter

- Rask puls

- Litt blek og klam

- Hva er den beste helsehjelpen?

- Innleggelse?

- Lokal utredning og forsøk på behandling?

- Lindrende behandling?



Pasient- og brukerrettighetsloven §4-6

• Om inngripende helsehjelp til pasienter som mangler 
samtykkekompetanse

• (…) Der det er mulig skal det innhentes informasjon fra pasientens 
nærmeste pårørende om hva pasienten ville ha ønsket. Slik helsehjelp 
kan besluttes av den som er ansvarlig for helsehjelpen, etter samråd 
med annet kvalifisert helsepersonell (...)



Nils 83 år
- Sykepleier

- Kjenner ikke pasienten

- Relativt god fysisk helse, kognitivt svært 
svekket

- Datter i nærheten

- «Vet at det nærmer seg slutten»

- Opptatt av at faren får god pleie

- Tror det blir en stor belastning for far å 
legges inn

- Datter i Oslo

- «Vi må finne ut hva som har skjedd»

- «Jeg tror far ville ønsket innleggelse»



Nils 83 år

• Hvordan kan vi vite hva pasienten ville ha ønsket i denne situasjonen?

• Hva vil være den beste helsehjelpen for Nils?



Hvorfor palliativ plan 
ved demens?

• Dødelig sykdom
• 4-5 års overlevelse i følge noen 

studier

• Vanskelige avgjørelser om 
behandlingsnivå mot slutten av 
sykdomsforløpet

• Pasienten får mulighet til 
medbestemmelse og påvirkning

• Pårørende kan føle seg tryggere på 
at pasienten får riktig omsorg og 
helsehjelp



Hvis vi kunne spolt tiden tilbake…


