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Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest  
 
Prosjektnamn 
Innføring av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende (Liverpool Care 
Pathway) 
 
HF/avdeling/eining ansvarleg for prosjektet 
Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Kompetansesenter 
i lindrende behandling Helseregion Vest 
 
Kontaktperson/prosjektleiar  
Overlege/leder Dagny Faksvåg Haugen 
 
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt 
I Helseregion Vest er det årlig ca 7600 dødsfall. Ca 3000 dødsfall skjer på sykehus, 
de fleste ved travle akuttavdelinger. Undersøkelser viser at ivaretakelsen av døende 
pasienter og deres pårørende er mangelfull flere steder, også i vår region. 
Internasjonalt brukes nå i økende grad tiltaksplaner for å kvalitetssikre omsorgen til 
døende. Den ledende planen er Liverpool Care Pathway (LCP), utviklet ved 
Universitetet i Liverpool i 1990-årene. Kompetansesenter i lindrende behandling 
ønsker å innføre denne planen i vår region, og har nedfelt dette som et mål for 
perioden 2009-2012 . Planen er allerede innført ved et par avdelinger på 
Haraldsplass sykehus, og vi vil nå utvide til Haukeland. Dette blir de første sykehus i 
Norge hvor LCP innføres.  
Kompetansesenter i lindrende behandling har utarbeidet en godkjent norsk 
oversettelse av LCP og er godkjent som samarbeidende LCP-senter. 
 
Formål med prosjektet / forbetringsmål 
Målet er å kvalitetssikre omsorgen til døende og deres pårørende. Vi ønsker å 
innføre LCP som retningslinje for behandling og pleie og som dokumentasjons-
verktøy ved alle forventede dødsfall. 
LCP gir evidensbasert veiledning i forhold til pleietiltak, symptomlindring, 
forutseende forskrivning av behovsmedikasjon og seponering av unødvendige 
medikamenter, psykisk støtte, åndelig omsorg og ivaretakelse av de pårørende. 
 
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Tilnærmingen vil være undervisning og praktisk opplæring i bruk av tiltaksplanen, 
samt oppfølging ved prosjektsykepleier for å påse at planen brukes i henhold til 
intensjonen.  
 
Evaluering vil se på i hvor stor grad tiltaksplanen brukes ved de aktuelle avdelinger. 
I tillegg vil vi se på effekten for pasienter og pårørende ved hjelp av en 
journalgjennomgang der journalen til pasienter som har dødd etter innføring av LCP, 
sammenlignes med et tilsvarende materiale fra Haraldsplass og Haukeland før 
innføring av tiltaksplanen.  
 
Overføringsverdi/overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 



LCP er unik idet samme tiltaksplan med svært små tilpasninger kan brukes både i 
hjemmet, i sykehjem og på sykehus. Overføringsverdien er derfor meget stor. 
Gjennom kompetansesenterets desentraliserte medarbeidere og nettverk av 
ressurssykepleiere i hele Helseregion Vest vil det være mulig å nå ut til alle 
foretakene gjennom dedikerte kontaktpersoner.     
På sikt er det et mål at LCP også innføres i sykehjem og kommuner i regionen. 
Planen er allerede tatt i bruk ved tre sykehjem, inkludert undervisningssykehjemmet 
Løvåsen i Bergen.  
Resultater fra prosjektet vil bli integrert i kompetansesenterets undervisning og 
presentert på regionale og nasjonale konferanser. 
 
 


