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Bakgrunn 

 

 

• Behov for utvikling og forbedring av palliativ omsorgstjenester – særlig til pasienter 
med andre sykdommer enn kreft 

 

• Helsetjenestene i Norge skal gi omsorg av god kvalitet og ha systemer for å innhente 
pasienterfaringer til bruk i kvalitetsarbeid (Sosial og helsedirektoratet, 2005; Helse og 
omsorgsdepartementet, 2012-2013) 

 

• Det etterspørres kunnskap (forskning) om pasientenes erfaringer med kvaliteten med 
omsorgen de mottar (Singer et al, 1999; Wilde-Larsson et al, 2001; WHO, 2006 og 
2004; Sosial og helsedirektoratet, 2005; Helsedirektoratet, 2015) 
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Hva er betydningsfullt for pasienter i sen palliativ 
fase? 
 
Å få leve et meningsfullt liv - Være den jeg er, Være sammen med de jeg er glad i, 
Gjøre ting jeg liker (meningsfulle aktiviteter), Håp for fremtiden 

 

Helsepersonell som møter pasientens og deres pårørendes behov - Få støtte og 
hjelp for meg og familien min, Å ha en god relasjon med personalet, Få være deltagende 
i behandling og pleie 

 

Tilrettelagt miljø- Trygg, rolig og komfortabel atmosfære, Være med medpasienter og 
ha privatliv, Få hjelp der man ønsker å være 

 

Organisering av omsorgen i henhold til pasientens ønsker/behov - Hjelp når 
man trenger det, God samhandling, koordinering, kontinuitet og planlegging av 
omsorgen. 
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Hvordan erfarer pasientene kvaliteten i palliativ 
omsorg? Pasientene som deltok 

191 pasienter i siste leveår 
 

Tjeneste type: 

Hospice døgn  

Hospice dag  

Lindrende enhet sykehjem  

Hjemmetjenesten  

 

Kjønn:  57% kvinner,  43% menn 

 

Alder: gjennomsnitt på 67 år (41-94) 

 

 

Boforhold: 

49% med ektefelle/samboer/andre 

51% alene 

 

 

 

Sykdom som årsak til hjelp fra tjenesten:  

159 kreft,  31 annen sykdom (KOLS, Hjertesvikt, MS, 
ALS) 

 

 

Erfaring fra dagavdelingen:  

18% 3-7 dager 

29% 8-30 dager 

53% over 1 måned 
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Hvordan erfarer pasientene kvaliteten i palliativ 
omsorg? 

Alle pasientene: 

• Overvekt av høye skår både for hjelpen de hadde fått og hvor 
viktig hjelpen var for pasientene. 

 

• Forbedringsområder: symptomlindring, medisinsk behandling, 
informasjon, medvirkning, kontinuitet og samhandling 
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