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USHT - Overordnet samfunnsoppdrag: 

Bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene 
gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny 
kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer 

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing 
og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-
2013) Morgendagens omsorg, Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Meld. St. 15 (2017-2018) 
Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Helsedirektoratet 
delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Én kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor 
nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Vår visjon er «Utvikling gjennom kunnskap»!



HVA ER FORHÅNDSSAMTALER?

Utgangspunkt for forhåndssamtaler er pasientens opplevelse av sin 
egen situasjon og handler om spørsmålet; «hva er viktig for deg». 
Forhåndssamtaler kan omhandle fysiske, psykiske, sosiale og 
eksistensielle/åndelige sider ved livet. Samtalen setter pasienter i 
stand til å identifisere sine verdier, definere mål og preferanser for 
fremtidig medisinsk behandling, omsorg og pleie, og til å snakke om 
disse med sine pårørende og med helsepersonell.

(Rietjens et al., 2017)



Hvorfor forhåndssamtaler?

«Pasienten er over 80 år, har en langt kommet nevrologisk sykdom i tillegg til en 

demenssykdom. Pasienten trenger hjelp i all daglig aktivitet som stell, bevegelse og

ernæring. Selv om det er gjort grundige undersøkelser både i spesialisthelsetjenesten 

og i kommunen, så finner man ikke årsaken til at pasienten nekter å spise.

Situasjonen har pågått over flere måneder og pårørende er svært fortvilet.

Personale på sykehjemmet tenker at pasienten nærmer seg livet slutt, men legen er 

Usikker. Pårørende krever at pasienten skal få ernæring.

Verken pasienten eller pårørende har under sykdomsforløpet 

fått tilbud om forhåndssamtale».



Deltakerkommuner får støtte til lokal implementering.
Gjennom øvelser, utprøving og veiledning og refleksjon 
utvikles faglig skjønn.



Mål om at helsepersonell:

• Får kompetanse i å gjennomføre forhåndssamtaler med pasienter og 

pårørende.

• Får kompetanse i etisk refleksjon på arbeidsplassen.

• Bruker forhåndssamtaler for å identifisere etiske utfordringer og 

pasienters verdier.

• Får trygghet og kompetanse til å ha en åpenhet om døden.

• Fanger opp pasientens behov for samtaler om det som er viktig for dem.

• Sprer kunnskap om forhåndssamtaler i egen kommune.

• Samarbeider med aktuelle helseprofesjoner i planlegging og 

gjennomføring og etterarbeid. 



«Når vil ein bruke tid på finne ut kva pasienten ønskjer?

Når det skjer ein akutt forverring, eller når det finnes 
tilstrekkelig med tid for pasient, pårørande og lege til å 

tenke seg om?

Treffer ein like ofte riktig beslutning viss det ikkje er tenkt og 
prata og journalført på førehand?»

Sykehjemsoverlege Carl Tobias Peterson



For hvem er det viktig?



Å planlegge er ingen motsetning ti l  at t ing 
endrer seg. fordi at l ivet endrer seg, og vi  
ikke vet hvordan det bl ir,  
må vi planlegge…

ingen kjenner dagen før solen går ned .



DEMENSKONFERANSEN INNLANDET 9 .  FEBRUAR 

PROSJEKT  FORHÅNDSSAMTALER



Alvdal kommune ligg midt i væla

Med ca 2400 innbyggere



Sykehjem med 27 plasser

11 av disse for personer med demens og 1 forsterket enhet.

Hjemmebasert omsorg 76 brukere

Tjenesten for funksjonshemmede 10 med døgnbemanning





Arbeidsgruppe på 4 fra hjemmebasert omsorg

Avdelingsleder, helsefagarbeider,

sykepleier og vernepleier



Arbeidsoppgaver

Prosedyrer

Hvor og hvordan det skal dokumenteres 

Laget brosjyrer

Informert ansatte i hjemmebasert

Leve hele livet konferanse lokalt

Fastlegene



Hvem skal ta forhåndssamtalene?

Arbeidsgruppa

Primærkontakt

Tjenestekontoret kan ha en rolle

Ved å implementere forhåndssamtaler som en del 
av praksisen i helse og velferdssektoren bidrar 

det til at innbyggerne våre får en verdig alderdom,
i tråd med egne ønsker og behov.



5 samtaler med ulike pasienter

2 ønsket å ha med pårørende

2 ønsket at lege skulle informeres

1 ønsket kopi av samtalen for å informere pårørende selv

Planlagt oppfølgingssamtale utsatt



Veldig 
forskjellige 

samtaler vi har 
hatt



Nytten av samtaler

Alvorlig sykdom

Alvorlig sykdom med langsomme forløp



Etisk refleksjon



Etisk refleksjon


