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Livssyklus - en biologisk og økologisk nødvendighet

Liv skapes og vi fødes 

Celler fornyes 

Hjertet slår

Blikk møtes og kjærlighet vokser

Vi utvikles og modnes

Vi eldes og visner

smerter og sorgen lindres

Vi dør

Sjur Isaksen:

«Døden er ikke det overraskende, men

det er livet som er den store

overraskelsen»



Historie

Palliasjon: Pallium - kappe

Hippokrates:

«Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste»

Cicely Saunders (1918-2005)

St. Christopher`s Hospice

Palliativ forskning

PaIlliasjon i Norge
• Lindrende behandling, omsorg og pleie 

hadde vokst fram som et eget fagfelt 
siden 1960-tallet spesielt i 
Storbritannia, USA og Canada.

• I Norge:
– Ildsjeler = fagpersoner

– NOU 1984:”Pleie og omsorg for 
alvorlig syke og døende”. Ga 
anbefalinger om etablering av 
avdelinger for lindrende 
behandling i Norge.

– Norsk Kreftplan fra 1997 ga 
føringer for dagens organisering

– Videreført av 
Livshjelpsutredningen fra 1999

– Standard for Palliasjon (NFPM) 
2004

– Nasjonal strategi for kreftområdet 
2006-2009



Hva er palliasjon? 

• Aktiv behandling, pleie og omsorg for pas. med uhelbredelig sykdom 

• Tilstreber lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme 

symptomer

• Ivaretakelse av psykiske, sosiale og åndelige/ eksistensielle 

problemer.

• Forbedre livskvalitet og hjelpe pasienten til å leve så aktiv som mulig

• Palliativ behandling verken fremskynder døden eller forlenger selve 

dødsprosessen

. WHO /EAPC

Kreftomsorg i tall

• Økende antall personer som får kreft: 

– 1975: 12.941 nye tilfeller

– 2015: 30.592 nye tilfeller (54% menn, 46% kvinner)

– 2030: estimert ca. 40.000 

• Økende antall personer som lever med kreft: 

– 1975: 52.572 personer levde med kreftsykdom

– 2010: 207.224 personer levde med kreftsykdom

• Mange dør fortsatt av kreft:

– 2011: 10.838

– 2014: 10.971



Hvem er den palliative pasienten i dag? 

Forebygging Tidlig 
diagnostikk Kurativ Livsforlengende Palliativ «End-of-life 

care»



Hva kjennetegner etiske dilemma?

• Gapet mellom ideal og virkelighet blir for stort

• Det må velges mellom alternativer hvor ingen er helt tilfredsstillende

• Ulike moralske krav eller interesser står mot hverandre

I pasientrettighetsloven stilles det krav til at pasienten

• Skal få informasjon om sin helsetilstand

• Skal ha anledning til å slippe å få informasjon hvis pasienten ikke 
ønsker det

• Skal få medvirke til valg av behandlingsmetoder

• Kan reservere seg mot livsforlengende behandling



Noen etiske dilemma utfordrer mer enn andre, hvorfor?

• Følelser og etikk

– Følelser er ikke en kilde til kunnskap

– Følelser er private

• Affekter og følelser

– Er umiddelbare og «råere» enn følelser

– De går fort over

• Altruistiske følelser og omsorgsetikk

– Vi er rettet mot andres ve og vel

– Sympati og medfølelse

– Plikten til å hjelpe og støtte spiller en stor rolle 

• Personlige følelser

– Opptatt av våre egne følelser der vi befinner oss nå

–

Hva trenger jeg?

• Å være bevisst på egne reaksjoner

• Åpenhet om tvil

• Behov for mer kunnskap



Kommunikasjon- i møte med pasienter og pårørende

• Hva og hvor mye informasjon kan gies, og hvor mye blir forstått?
– Hva med informasjon til barn?

• Fremmed kultur:  rutiner ved dødsfall, besøkende, religion, 
språkbarriere, hierarki i familien hva angår informasjon. 

• Målet er å imøtekomme pasienter og pårørende best mulig
– Fornøyde og trygge 

Pasienten lever sine siste dager i en «krigssone»

• Uenigheter mellom de pårørende

• Familiære konflikter som ikke er løst

• Mine, dine og våre barn 

• informasjonsdeling



Overbehandling- når er nok nok?

• Lege
– behandlingen økte bivirkninger og stadig mindre livskvalitet?

– Samfunnsøkonomisk perspektiv?   
• Press fra avdelingen og ledelse (bruk av for mye antibiotika, kjemoterapi, 

immunterapi, ernæring etc)

• Pasientens autonomi, behandlingsmotivert?
– Skal jeg dø nå? Finnes det ingen håp?

• Pårørende
– Vil ofte ha mer behandling, vil ikke miste håpet om bedring

Døden- når pasienten er innforstått med situasjonen og 
funnet roen

«Døden betyr ro, men tanken på 
døden forstyrrer enhver ro»

Cesare Pavese
Poet, forfatter, kritiker
(1908-1950) 

 I kollisjon med den medisinske verden som 
fremmer behandling og oftere for lenge

 I strid med de pårørendes ønsker



Forskning

• Helsepersonell og pårørende «gate keeping»
– Følelsesstyrt vs faglig begrunnelse

– Travelhet i hverdagen påvirker

– Manglende forståelse for at forskning fremmer fremtidens palliasjon?

• Pasienter:
– ønsker å delta i studier (autonomi)

– Forpliktelse? Å gi noe tilbake

• Hvor går grensen for når man ikke skal spørre pasienten om 
deltakelse?

Viktige arena for drøfting og læring ved etiske 
dilemmaer

• Palliativ team møter:

– Bruk av tverrfaglig kompetanse 
(prest, barneansvarlig 
sykepleier, ern fys. Fysio, 
ergo,psykolog)

• Previsitter

• Undervisning:

– gir påfyll og forståelse

– også ut fra et brukerperspektiv

• Etisk refleksjon grupper

• «jeg og døden grupper»

• Refleksjon om egne ønsker i 
siste livsfase

• Familiesamtaler  (også med barn)

– Palliativt plan

Tema

• Overbehandling- når er nok nok?

• Pasienten lever i en «krigssone»

• Kommunikasjon

• Døden- når pasienten er innforstått 
med situasjonen og funnet roen

• Forskning



Etisk refleksjon bidrar til: 

• Økt kreativitet

• Bevisstgjøring av egne følelser, interessemotsetninger og skjulte 
verdier

• Bedre grunnlag for faglige og etiske beslutninger

• Økt fleksibilitet i daglige rutiner, meninger og tanker 

• Styrkning av tverrfaglig samarbeid

• Økt kompetanse

• «Beslutninger» kan gi større grad av ro i livets avslutning 

• Økt trygghet og mer verdighet rundt livets slutt 

• Hvilke etiske dilemmaer møter du i din arbeidshverdag?

• Tenker du over handlingsvalg og konsekvenser?  

• Hva hindrer deg fra å si fra?
– Travelhet?

– Tør ikke å si fra?

– Manglende kunnskap?

– Blir ikke hørt likevel? 

• Hvem henvender du deg til når du opplever en vanskelig situasjon?



Hva gjør en bioingeniør? 

Er bioingeniørens oppgaver kun teknisk og på 
tjenestebestilling fra leger og forskere? 

• Blodprøvetaking av pasienter, og analyserer biologisk materiale ved 
hjelp av avansert teknologisk utstyr og studerer alle typer biologiske 
prosesser i kroppen. 

• Din kompetanse brukes til å
– Påvise bakterier, sopp og virus

– Tappe blod og lage blodprodukter

– Vevstyping før transplantasjoner

– Analysere legemidler for å fastsette riktig mengde medisin

– Gjennomføre gentester 



Bioingeniørens yrkesetiske retningslinjer 
Bioingeniøren skal: 

• vise respekt for liv og for menneskets iboende verdighet uavhengig av kjønn, alder, 
kultur, etnisk tilhørighet, religion, politisk oppfatning, sykdom og livssituasjon 

• utøve sitt yrke slik at pasienten føler trygghet 

• Informere om den bioingeniørfaglige delen av behandlingen 

• Ivareta taushetsplikten 

• utøve sitt arbeid faglig forsvarlig og tar ansvar for egne handlinger og en vedkjenner 
seg sitt bioingeniørfaglige ansvar 

• reflektere over etiske konsekvenser når faglige valg skal tas 

Hva møter bioingeniører på sin runde i avdelingen?

• Kaos
– Dårlige nyheter?

– Sinne, sorg, gråt, Uro?

– Stress hos pårørende?

• Kan pasienten kommunisere?

• Dårlige årer?/sentrale venekateter? Er pasienten redd for sprøytestikk?

• Avmagrede pasienter, er pasienten døende? Er behandlingen 
avsluttet? Glemt å avbestille blodprøver?



Hvordan «avvæpne» situasjonen?  

Respekt og trygghet:

• Hilse på pasienten og identifiser deg (alle går i hvitt)

• Hensikten med ditt besøk

Observasjon:

• Bekreft overfor pasienten det du ser, passer det nå?

• Er pasienten døende? Skal jeg ta blodprøver? Seriøst…?

Samhandling:

• Være modig og still spørsmål til personalet i avdelingen     

Tegn på at pasienten er  døende

• Endret respirasjon, frekvens og type

• Bråkete, anstrengt respirasjon

• Strevsom sekresjon og surkling

• Endret temperatur regulering

• Perifer avstenging av sirkulasjonen/marmorering

• Urinretensjon/inkontinens

• Rastløshet

• Terminalt delir



Ikke alle pasienter har klare tegn som døende

• Noen er oppegående til siste dag

• Noen er våkne til de dør

• Noen spiser og drikker til siste dag

• Noen dør «plutselig»

• Hos noen varer døds-fasen mye lengre enn 48 timer!

Etisk tilnærming = der god kommunikasjon er en 
forutsetning
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Kontakt oss, og ha en  
riktig god sommer


