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Definisjon av palliativ (lindrende) behandling 
 Palliativ behandling, pleie og omsorg er en tilnærmingsmåte som har til 
 hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med 
 livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring av lidelse, ved tidlig 
 identifisering, grundig kartlegging, vurdering og behandling av smerte og 
 andre problemer av fysisk, psykososial og åndelig art. 

 
 
Palliasjon er aktuelt tidlig i sykdomsforløpet sammen med annen 
behandling som har til hensikt å forlenge livet, som for eksempel 
medikamentell kreftbehandling og strålebehandling, og omfatter også 
undersøkelser som er nødvendige for å forstå og håndtere symptomer 
og komplikasjoner som sykdommen medfører. 
        
       WHO 2011 

 
 



Palliativ behandling forts. 

Konsekvenser av definisjonen: 
• Palliasjon vektlegges tidlig(ere) i behandlingsforløpet 

– Integrasjon med onkologisk behandling 
– Ikke kun fokus på aller siste fase av livet 

• Fokus på fysiske symptomer, men også på psykiske plager, sosiale og 
åndelige/eksistensielle problemer 

– Biopsykososial  modell 
– Tverrfaglig tilnærming 

• Best mulig livskvalitet er målet 
Symptombehandling blir middelet 

• Fokus på pasienten  - ikke kun på sykdommen 
– Aktiv pasientmedvirkning - pasientens ”stemme” 

• Fokus på pårørende 
 
 
 
 



Pasienttilpassede forløp i kreftomsorgen –  
fem hovedforløp 



Tall fra Kreftregisteret  

• Økende antall eldre 
 

• Økende antall personer som får kreft:  
– 1975: 12 941 
– 2016: 32 827 
– 2030: Estimert ca. 40 000  
 

• Økende antall personer som lever efter å ha fått en kreftdiagnose:  
– 1975: 52 572 personer levde efter kreftdiagnose 
– 2016:  262 884 personer levde efter kreftdiagnose  
 

• Mange dør fortsatt av kreft:  
– 2015: 10 994 

 

 

www.kreftregisteret.no 



Fastlegens «kreftpanorama» 

• Få kreftpasienter pr fastlege pr år 
• Veldig få pasienter i livets sluttfase 
• Kreft blir nå en kronisk sykdom for mange pasienter 

Fastlegen vil følge flere pasienter over lang tid (år) 
• Fastlegene kjenner ofte ikke bare pasienten, men også  

pasientens familie 
Viktig for helhetlig ivaretagelse og god omsorg 

• Fastlegene kan mye om kroniker-omsorg 
Onkologene har mye å lære om dette! 
 



Terminologi 
• «Livskvalitet»  

– Misvisende og tung terminologi 
– Helserelatert livskvalitet 

• Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 
– Suboptimal målemetode for symptomer 
– Subjektive bivirkninger - skåret av lege/sykepleier 

• PROMS 
– «Patient-reported outcome measures» 
– «Pasientrapporterte utfallsmål» 
– Definisjon: “A PRO (instrument) is a measurement of any aspect of a 

patient's health status that comes directly from the patient (i.e., without 
the interpretation of the patient's responses by a physician or anyone 
else)” 

– Pasient-rapportering av symptomer, funksjoner (fysisk, sosialt, rolle…)  
og evt. «livskvalitet» 



Dokumentert at: 

• Pasienter i pall. fase har mange symptomer samtidig 

– Helsepersonell fanger opp få - oftest smerte (Pain Manage 2001) 

– Men smerte fortsatt underbehandlet 

• Helsepersonell har en tendens til å feilvurdere og undervurdere  
pasientenes plager  

– prioriterer heller ikke  (Pall Med 1999) 

• Helsepersonell har en tendens til å legge liten vekt på livskvalitet  
(Sprangers og Aaronson 1992) 



Gravis, Eur J Canc 2014 

Liten overensstemmelse lege- & pasientrapport 
Phase III trial (ADT + docetaxel) in non-castrate metastatic 

prostate cancer (GETUG-AFU 1) 



Basch E et al. JAMA. 2017;318(2):197-198. Basch EM et al. J Clin Oncol. 2017;35(suppl): Abstract LBA2 
 

Systematisk symptomkartlegging i vanlig 
onkologisk praksis 
Har symptomkartlegging noen effekt? 
 
•766 patients at MSKCC initiating routine chemotherapy from 
metastatic solid tumors 
•Baseline variables well balanced between study groups 

Control Arm 
“Standard” symptom monitoring 

Intervention Arm 
Self-report 12 common symptoms 
• Prior to/between visits, by web 
• Weekly email reminders to patients 
• Alerts to nurses (by email) 
• Reports to oncologists (at visits) 



Proportion of Patients Visiting Emergency Room 

Compared to standard care, 
7% fewer patients in the 
self-reporting arm visited 
the ER, with durable effects 
throughout the study 
(p=0.02) 



Quality of Life at 6 months 

Compared to standard care, 
31% more patients in the self-
reporting arm experienced QoL 
benefits (p<0.0001) 



Overall Survival 

31.2 months 

26.0 months 

Median Survival: 



Systematisk symptomkartlegging 

• Forutsetning for god (symptom)behandling 
 

• De «gamle» ferdighetene:  
Anamnese og klinisk undersøkelse fortsatt sentrale i 
klinisk medisin - og i studentundervisningen 
 

• Sentralt i pasientsentrert tilnærming 



To sentrale dokumenter 



«Standard for palliasjon» 

 
• Palliativ medisin et ungt fagområde 

både klinisk og akademisk 
• Strategisk og systematisk arbeid viktig i  

«etableringsfasen» 
• 2003-2004: Utarbeidelse av «Standard 

for palliasjon», tverrfaglig gruppe og 
nasjonal forankring 

• Høsten 2004: Sentralstyret i 
Legeforeningen gav sin tilslutning til 
dokumentet med visse modifikasjoner 

• Organisering og kompetanse for ulike 
ytkesgr. vektlagt i dokumentet 



Nasjonalt handlingsprogram med 
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 

• Utarbeidet av fagpersoner – 
tverrfaglig og flerfaglig gruppe 

• Utgitt av Helsedirektoratet  
i 2007 

• Oppdatert flere ganger,  
sist i 2015 

• Ny utgave kommer i 2019 

 



Nasjonalt handlingsprogram med 
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 

• Handlingsprogrammet forankret i Helsedirektoratet 
– På lik linje med andre nasjonale handlingsprogram 

• Arbeidsgruppen 
– Ny gruppe oppnevnt i 2018 
– Leder Jan Henrik Rosland, overlege Sunniva Senter, Haraldsplass og professor UiB 
– Representanter fra de 4 regionale kompetansetjenestene i Norge 
– Representanter fra Norsk forening for palliativ medisin (NFPM, Legeforeningen) 

og Norsk palliativ forening (NPF, tverrfaglig forening) 
– Tverrfaglig sammensetning 
– Representanter fra både primær- og spesialisthelsetjenesten 

• Ytterligere kompetanse hentes inn på aktuelle fagområder 
• Handlingsprogrammet omhandler kreftpasienter 

– Overføringsverdi til andre diagnoser 
 



Innhold 
• Generelt om palliasjon 

– Definisjon mm 

• Kjennetegn og utfordringer 
– Kommunikasjon med pasienter (og pårørende) 
– Fysisk funksjon 
– Ernæring 
– Den døende pasienten 
– Åndelige utfordringer 
– Pårørende 
– Kommunikasjon og dokumentasjon mellom aktørene 

• Økonomiske ydelser 
– Oppdatert 2019 
– Div info om trygde-ydelser til pasient og pårørende 
– Legemiddel-informasjon 
– Behandlingshjelpemidler 

• Forløpstider og prioriteringskriterier 
 



Innhold forts.  

• Symptomer 
– Smerte 
– Dyspné 
– Plager i munnhule/svelg 
– Kvalme 
– Obstipasjon 
– Malign obstruksjon i mave-tarmkanalen 
– Delirium 
– Strålebehandling av skjelett-metastaser (nytt 2019) 
– Malign medullakompresjon (nytt 2019) 

• Implementering 
• Organisering av palliasjon i 1.-, 2.- og 3.-linjetjenesten 
• Kompetanse 

– Kompetansenivåer ( A-C) 
– Alle aktuelle yrkesgrupper 

• Kompetansekrav 
• Utdanning 

 



Kompetansenivåer 

• Nivå A 
Grunnleggende kompetanse  
Denne skal alle helsearbeidere innenfor de aktuelle yrkesgruppene 
inneha, og den må formidles i grunnutdannelsen 
 

• Nivå B  
Nødvendig kompetanse for helsearbeidere som behandler palliative 
pasienter som en del av sitt kliniske arbeid, både i 
kommunehelsetjenesten og på sykehus  
 

• Nivå C  
Nødvendig kompetanse for helsearbeidere som leder eller arbeider i 
palliative team og på palliative enheter  
Dette nivået tilsvarer spesialistnivået 
 



Kompetanse for leger 
• Nivå A 

Ved alle de medisinske fakultetene skal studentene gis en grunnutdanning i palliasjon. 
Timetallet varierer fra lærested til lærested. Undervisningen omfatter smerte- og 
symptomlindring, omsorg ved livets slutt, organisering, etikk og kommunikasjon i 
palliativ sammenheng 
 

• Nivå B 
Alle leger som behandler kreftpasienter 
 
Curriculum omfatter symptomkartlegging og –behandling, kunnskap om tumorrettet 
behandling og evt. bivirkninger av denne, kunnskap om ø. hjelp-tilstander i onkologi, 
tverrfaglig arbeid, etiske vurderinger, «helhetlig» ivaretagelse av pasienter 
 
Regionale kompetansetjenester for lindrende behandling arrangerer kurs i palliasjon 
tilsvarende nivå B for både allmennleger og sykehusleger 
 



Kompetanse for leger forts. 
Nivå C 
• Kompetanse tilsvarende nivå C skal sette legen i stand til fulltids virksomhet 

som overlege i spesialisert palliativ virksomhet  
 

• Fra 2011 gjennomfører Helsedirektoratet en forsøksordning med palliativ 
medisin som formelt kompetanseområde 
For å få godkjenning i Kompetanseområde palliativ medisin må legen 

– være spesialist i en klinisk spesialitet 
– ha gjennomført Nordic Specialist Course in Palliative Medicine eller tilsvarende 

utdanning  
– ha to års tjeneste i spesialisert palliativ virksomhet (minimum et år på palliativt 

senter på sykehus) 
– beherske praktiske ferdigheter i henhold til en sjekkliste  

 

• Hittil 65 leger godkjent i Kompetanseområdet palliativ medisin 
– Hyppigste spesialiteter «i bunnen»: Onkologi, anestesiologi, allmennmedisin 

 



Ny LIS-utdanning 
Læringsmål i palliativ medisin: 
• LIS 1 

– Generelle læringsmål 
• Ingenting om palliasjon 

– Allmennmedisin 
• Følge pasienter med kreftsykdom under supervisjon 
• Ha kunnskap om og under supervisjon kunne gi lindrende behandling  

i livets siste fase 

• LIS 2/3 
– Læringsmål i palliasjon varierer i stor grad fra spesialitet til spesialitet 

Generelt lite som kreves av kunnskap/kompetanse i  palliasjon med  
unntak av onkologi 

– Allmennmedisin 
• Læringsmål: Selvstendig kunne bidra til lindring av pasientens plager 
• Forøvrig kun generelle termer om bl.a. symptomlindring 

 
 

 





Utvalgets mandat 

• Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud 
• Utvalget skal vurdere innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, 

alder eller andre forhold, gjennom hele sykdomsperioden og frem til 
livets avslutning 

• På denne bakgrunn skal utvalget 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 

• Pasientenes og de pårørendes behov skal stå i sentrum 

 



Pasienttilpassede forløp  

Hva kan pasienttilpassede forløp bidra med? 
• Pasientene opplever helse- og omsorgstjenesten som 

sammenhengende  

• Pasientene får en plan basert på høyt kunnskapsnivå tilpasset sin 
egen situasjon og behov 

• Kvaliteten på behandlingen øker 

• Helsepersonellets kompetanse og ressurser blir utnyttet bedre – 
«mer og bedre helse for hver krone» 

• Nasjonale retningslinjer blir implementert (gjennom de 
pasienttilpassede forløpene) i klinisk praksis 

• Likeverdig palliasjon i hele landet 

 



Sentrale målsettinger for palliasjon 
- Tidlig integrasjon av palliasjon i de pasienttilpassede forløpene 
- «Silo-organisering» av helsetjensten må bort 
- Pasienttilpassede forløp utvikles mellom helsetjenesten og       

pasienten      
- Palliasjon til alle relevante pasientgrupper 
- Mye hjemmetid – hjemmedød til de som ønsker det 
- Et tilbud basert på tverrfaglig kompetanse 
- Forskning, utvikling (FOU) og kompetanse 



Formålet for organiseringen av palliasjon 
• Pasienten, de pårørende og aktuell behandler har til enhver tid tilgang til 

nødvendig hjelp ut fra sine behov  
• Behandling, pleie og omsorg gis innenfor rammene av fleksible og 

individuelt tilpassede systemer på tvers av nivåene, med klar plassering 
av ansvar 

• Tilbudene baseres på en helhetlig og tverrfaglig tilnærming  
• Pasienten og de pårørende opplever at de får hjelp i en «sømløs» 

tiltakskjede med god kommunikasjon og samhandling 
• Det legges til rette for at behandling, pleie og omsorg kan skje i hjemmet 

eller så nær hjemmet som mulig  
• Organiseringen fremmer den videre utviklingen av fagområdet palliasjon, 

både klinisk praksis og forskning 
• Anbefalingene understreker også at man bør tilstrebe at pasientene kan 

dø på stedet der de selv ønsker  

Kaasa og Loge, 2016 



Organisering i sykehus 

Klinisk del             Kompetanse- 
                       senterdel 

Regionalt palliativt senter 

Palliativt senter på sykehus 

Palliativt team        Palliativ enhet Sykehusets  
avdelinger 

Kommunehelsetjenesten 

Forskning 
Undervisn. 
Koordinering 
”Motor” 

team + enhet 



Modell for organisering av palliasjon til voksne 



Kommunalt palliativt senter på sykehjem 
 Forslag i NOUen: 
• Palliativ sengeenhet 
• Kommunalt palliativt team 

– Konsultativt innad i sykehuset 
– Ambulant til hjemmet / andre sykehjem 

• FOU aktivitet 
 

• En slik modell må prøves ut i store kommuner 
– Prosjektmidler nødvendig 

• Flertallet av norske kommuner er små mht innbyggertall, men store 
mht areal 

– Interkommunalt samarbeid 
 



Palliasjon i utdanningene  
• Rett kompetanse - på rett sted - til rett tid 

 
• Palliasjon må styrkes i alle relevante grunnutdanninger 
• Tverrfaglige vurderinger  

– Rett kompetanse hos mange ulike yrkesgrupper 
– Manglende inkludering av klinisk praksis i utdanningene 

• Spesialistutdanning 
– Leger 

• Palliativ medisin foreslås som egen spesialitet 
– Master i palliasjon 
– Kontinuerlig utdannelse  



Praktisk informasjon 

 
«Kreft i allmennpraksis – fra 
forebygging til palliasjon»  
 
Videreutdannelses-kurs i regi av 
Legeforeningen og Regional 
kompetansetjeneste i pall. medisin, HSØ 
 
7.-8. februar 2019, OUS Ullevål 
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