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Forhåndssamtale	-	mal
•         Før samtalen gjennomføres bør det undersøkes om lignende samtaler er gjennomført tidligere og

hva som er kommet frem. Dette gjelder også sykehus eller andre steder pasienten har hatt
oppfølging.

•         Forhåndssamtaler er samtaler med pasienter om fremtidig omsorg og behandling slik at
pasientens ønsker blir kjent og dokumentert.

•         Forhåndssamtaler skal tilbys pasienter med alvorlige livbegrensende diagnoser og ved forverring
av helsetilstand. For personer med demens bør forhåndssamtaler tas opp tidlig i sykdomsforløpet.

•         Deltakelse i forhåndssamtale er et frivillig tilbud til pasienter. Pårørendes deltakelse i samtalen må
skje ut fra pasientens ønsker eller behov.

•         Forhåndssamtaler skal bidra til brukermedvirkning, fremme tillit og forbedre beslutningsprosesser.
•         Forhåndssamtale utføres av helsepersonell som har god kjennskap til pasienten og opplæring i

gjennomføring av forhåndssamtaler. Hvis mulig bør lege delta i forhåndssamtale der pasienten
ønsker dette.

•         Dersom forhåndssamtale blir gjennomført uten pasienten, må dette avklares med pasienten. Fokus
i forhåndssamtale skal da være «hva ville pasienten selv ha ønsket»?

Ved planlagte forhåndssamtaler sendes invitasjon ut i forkant, slik at alle er forberedt på samtalens
innhold (bruk flettemal i Gerica).

Dokumentasjon
Innhold i forhåndssamtalen dokumenteres i Gerica under situasjon Møtereferat/oppsummering, under
tiltak Forhåndssamtaler.
•         «900 møtejournal» brukes ved planlagte forhåndssamtaler, bruk mal forhåndssamtale i tekstbank.
•         «106 sykepleiejournal» brukes dersom ønsker og behov kommer frem i daglige møter med

pasienten/gylne øyeblikk.
•         Avgjørende informasjon om f.eks ønsker og tanker rundt livets slutt skal noteres som merknad i

brukerkortet.
•         Dokumentasjon fra forhåndssamtalen sendes fastlege via e-link (korttidsopphold, HTH og TT) eller i

«Til legevisitt» i institusjon.

 
Gjennomføring av forhåndssamtale:
Informer om at hensikten med samtalen er å bli kjent med og dokumentere hva
pasientens ønsker kan være dersom en kommer i en situasjon der en ikke selv kan gi
uttrykk for egne ønsker.
Hva vet du om din helsetilstand?
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Hva tenker du om din situasjon nå?
 
 
Hva er viktig for deg nå og i tiden fremover?
 
 

Er det noe spesielt du ønsker?
 
 
Er det noe spesielt du bekymrer deg for?
 
 
Har du gjort deg noen tanker om livets sluttfase og døden?
 
 
Hvis du kommer i en situasjon der du selv ikke lenger kan ta avgjørelser, hvem vil du da
skal representere dine ønsker?
 
Er det noe annet du ønsker å ta opp eller snakke om?
 
 
Kan vi videreformidle dine ønsker til din familie og til lege som er ansvarlig for din
behandling?
 
Oppsummer samtalen/møtet for å sikre lik forståelse.
Eventuelt avtal tidspunkt for ny samtale.

 

Ved behov bruk:

Veileder – Forhåndssamtaler; felles planlegging av 
tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem.
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http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/forberedende-samtaler-i-sykehjem/acp-veileder271117.pdf

