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INNFØRING AV FORBEREDENDE SAMTALER

Kompetansehevning for å bedre samhandling for palliative pasienter
Implementering av en strukturert, tredelt modell for forberedende samtaler for alle
pasienter som får/har tjenester i kommunen.

Bakgrunn
”Det finnes en elefant i rommet”, den elefanten er redselen for å snakke om døden. Fortsatt
kan vi høre ”bare ingen dør på min vakt”. I forkant av samtaler med pasienter i livets slutt
spør mange ”hva skal jeg si?”. Vi har sett et behov av struktur for samtaler utan å ha et
ferdig manuskript. Samtalene oppleves som vanskelige.
Vi har opplevd manglende og ulik kunnskap hos ansatte, og har sett at spesielt overganger er
krevende. Vi er opptatt av at alle skal få et likverdig og godt tilbud, uavhengig av diagnose og
hvor de befinner seg i kommunen.

Mål
•

Øke pasientsentreringen

•

Fremme verdighet og autonomi hos pasienten

•

Øke pårørendeinvolveringen

•

Forbedre kvaliteten på omsorg ved livets slutt

•

Utvikle kompetansen hos ansatte

•

Bedre samhandling - ”gjøre hverandre gode”.

Tiltak
Vi har utarbeidet en strukturert tredelt modell for FORBEREDENDE SAMTALER. Denne vil gi
en veiledning for gode samtaler med fokus på pasientens ønsker og behov ved livets slutt.
•

Hvem er du?

•

Hvordan har du det?

•

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi har hatt to fagdager med ca 30 deltakere per dag, sykepleiere, helsefagarbeidere, leger.

Prosjektleder har vært i kontakt med alle institusjoner, hjemmebaserte tjenester og
fastlegekontor for tilbud om bistand ved implementering.
Prosjektet er presentert for enhetsleder på ledermøte og på ProAct nettverkssamling.
Prosjektansvarlig og –leder har deltatt i Samling for tilskuddsmottakere – kommunale
prosjekter innen lindrende behandling 2018.
Prosjektleder har deltatt i samling for gjennomgang av prosjekter finansiert av
stimuleringsmidler 2018.
Dokumenetering på Gerica - FORBEREDENDE SAMTALER - men også de gyldne øyeblikk.

Resultater
Enhetsledere ble informert om prosjektet og ga sin støtte, vi opplevde viktigheten av å holde
alle ledd i kommunen informert slik at vi kan samordne forståelsen samt verdigrunnlaget for
å implementere samtalene.
Tilbakemeldingene fra fagdagene har vært svært gode. Å møtes på en tverrfaglig arena for å
dele erfaringer, utfordringer og refleksjoner har vist seg være gunstig. Deltakerne har fått
motivasjon til å jobbe videre med dette temaet. De har også fått mot til å snakke om døden
med de døende og deres pårørende.
Et tilbakevennende tema for refleksjon har vært gevinsten ved implementering av
forberedende samtaler. Vi lindrer pasienters lidelser, pårørendes bekymringer og uro samt
at vi unngår unødvendige innleggelser. Vi gir en trygghet til de ansatte ved å jobbe for
pasientens beste når de får bedre kjennskap til pasientens ønsker.
Det trengs fortsatt mye hjelp og støtte ved implementering av forberedende samtaler.
Kontinuerlig opplæring og hjelp til å tilpasse forberedende samtaler på hver arbeidsplass.
Prosjektet er pågående og trenger stor innsats år 2019 for implementering.
En utfordring vil være å inkludere fastlegene.

Utviklet materiell
•

Poster – vedlegg 1

•

Flyer – vedlegg 2

•

Guide for praktisk implementering av FORBEREDENDE SAMTALER.

Vedlegg 1 – plakat

Vedlegg 2 – flyer

