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Om du var døende, hadde du 
villet ønske å vite om det?



Voksne og eldre med 
utviklingshemning

• Forventet levealder for mennesker med 
utviklingshemming har økt de siste tiårene.

• Omtrent 85% av alle har en moderat eller lett grad 
av utviklingshemning

• Svært forskjellige mennesker

• Flere av de voksne og eldre har lite skolegang

• Store endringer i tjenestetilbudet de siste 40 årene

• De har erfaringer fra ulike institusjoner og bomiljøer, 
og derfor omfattende erfaring med å motta tjenester 
fra mange ulike mennesker. 

• Omtrent 94% av dem som er 40 år og eldre bor i 
gruppeboliger (Westerberg 2013) 

• Mange voksne og eldre mangler tette familiebånd og 
gode vennskap (Westergård 2016).

• Mange opplever at det er vanskelig å få sagt det de 
gjerne vil si…

• De aller fleste kan svare for seg om de blir spurt på 
«riktig» måte.



«NOU 2017:16 På liv og død»
- nevner ikke ett ord om utviklingshemming

 God planlegging og forutsigbarhet er viktig, spesielt når 
sykdommen er sammensatt, slik som i palliasjon…. En 
sentral målsetting er «rett kompetanse på rett sted til 
rett tid.» (s 11). 

 kunnskap og forståelse for funksjonsnedsettelsen?

 kompetanse på grunnlidelser som kan påvirke 
kompleksiteten når andre sykdommer opptrer, eks. v/kreft? 



Meld. St. 24 (2019–2020)
Lindrende behandling og omsorg — Vi skal 
alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi 
leve.

 8.1.3: Dersom den som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, har 
utviklingshemming …ytes det pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen på 
18 år. 

 9.6: Lov om pasient- og brukerrettigheter har egne krav til form på 
pasientinformasjonen. Lovkravet innebærer at helse- og omsorgstjenesten 
må ha kompetanse i å tilpasse tjenester og informasjon til ulike grupper 
mennesker og sikre seg at mottakeren har forstått innholdet. Det kan 
være mennesker med forskjellig språk og kultur eller ulike kognitive 
forutsetninger for å ta imot informasjon, som mennesker med demens eller 
utviklingshemming. 

 9.7.2: Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig perspektiv og 
inkludere tjenester til alle pasient- og brukergrupper ved somatiske og 
psykiske sykdommer, rusavhengighet, utviklingshemming og omsorg ved 
livets slutt.



 7.4.3: Regjeringen mener at habiliteringstjenesten har en viktig oppgave i å 
bedre funksjonsnivået og livskvaliteten til barn og unge som trenger 
lindrende behandling og omsorg, gjennom hele forløpet, og at lindrende 
behandling og omsorg til barn og unge i sterkere grad enn i dag må knyttes 
til habiliteringstjenesten og samarbeide med denne.

 Habiliteringstjenesten for barn og unge i spesialisthelsetjenesten har en 
viktig oppgave knyttet til opplæring, veiledning og kompetanseoverføring til 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ambulante tjenester muliggjør 
samhandling og at spesialisthelsetjenesten kan utføre sin veiledningsplikt.

 Det er gjennomført flere tiltak for å skape bedre og mer tilgjengelige logopedi-, 
kiropraktikk- og fysioterapitjenester. Dette er tjenester som mange barn og unge 
med behov for lindrende behandling og omsorg kan ha nytte av.



Nasjonal veileder om «Gode helse- og 
omsorgstjenester for personer med 
utviklingshemming» (2021)

 KAP 4: Kommunen skal legge til rette for at personer med 
utviklingshemming og demens kan bo i eget hjem så lenge som mulig og 
ønskelig... Etter at diagnosen er stilt kan habiliteringstjenesten i 
spesialisthelsetjenesten bistå med råd og veiledning. 

 KAP 6: …kommunen sikre at det utarbeides et individuelt tilrettelagt tilbud 
…palliativ plan bør utarbeides i samarbeid med tjenestemottaker/pasienten, 
nærmeste pårørende, fastlegen, spesialisthelsetjenesten og andre 
instanser i kommunen …

 Kommunen skal sikre tilgang på tjenesteytere og helsepersonell med 
tilstrekkelig kompetanse om lindrende behandling og omsorg…



Ansvars- og oppgavefordeling innenfor de juridiske 
rammene, må avklares i dialog mellom helseforetak og 
kommuner. Dette skal nedfelles i de lovpålagte 
samarbeidsavtalene.

…spesialisthelsetjenestens ansvar innen habilitering og rehabilitering:

 Behovet for spesialisert kompetanse overstiger det som er naturlig å bygge 
opp i kommunene

 Tjenester må knyttes nært opp til, og eventuelt samtidig med, spesialisert 
medisinsk behandling

 Behov for bred tverrfaglig funksjonskartlegging, inkludert eventuelle 
spesialtester og utredninger som nødvendiggjør spesialkompetanse

Ved avklaring av hvor tilbudet skal gis, er det flere faktorer som bør avveies og 
ses i sammenheng. Dette gjelder både på overordnet nivå og i enkeltsaker.



1. Palliative team/tjenester må gå aktivt ut å ‘finne’ mennesker som 

er i området for deres tjenester og tilby tilgjengelig informasjon til 

menneskene med utviklingshemning, deres nærmeste pårørende og 

personale.

2. Ta initiativ til at det er en utveksling av erfaringer og kompetanse på 
flere nivåer:

 Lokalt: mellom palliative team, lege, spesialisthelsetjenesten og personalet 
i boligtjenestene

 Nasjonalt: mellom enkeltpersoner og organisasjoner som har ansvar for at 
personer med utviklingshemning får en verdig livsavslutning

 Internasjonalt: utveksling/oversettelser av studier, litteratur, forsknings-
samarbeid, ‘skilting’ av relevante kontakter, mm



Noen begrunnelser for forskningen:

Økt levealder

Diskriminering i helsetjenestene

Manglende politikk, retningslinjer 
og praksis på området. 





Resultater 
Totalt 80 fagpersoner fra 15 Europeiske, 86% enighet om 13 
normer som omhandlet:

- lik tilgjengelighet

- kommunikasjon

- anerkjenne behovet for palliative omsorg

- kartlegging av alle behov

- symptombehandling

- beslutninger ved livets slutt

- involvering av mennesker som er viktige for personen

- samarbeid

- støtte til familie/personale

- forberedelser til død

- sorgbehandling/støtte

- opplæring/utdanning

- utvikling/ledelse av tjenesten www.eapcnet.eu



2. Kommunikasjon

2a. Mennesker med utviklingshemming kan ha behov for 
spesifikk tilrettelagt kommunikasjon. Disse 
kommunikasjonsbehovene bør bli erkjent og tatt hensyn til.

2b.  Fagfolk og andre tjenesteytere har ansvaret for å finne 
måter å forstå hvordan mennesker med utviklingshemming 
kommuniserer og sørge for å lære seg dette.

2c Mennesker med utviklingshemming må oppmuntres til å 
fortelle om sine behov på best mulig måte, enten det er 
verbalt eller non-verbalt. 



Når informasjon om alvorlig sykdom formidles er det 
viktig med «riktig» kommunikasjon, nærhet og 
kjennskap til personens ressurser…





4. Vurdering av alle behov

4a Behovene til mennesker med utviklingshemming ved livets slutt inkluderer 
fysiske, emosjonelle, sosiale og åndelige behov, slik som hos resten av 
befolkningen.

4b. Alle fysiske, psykologiske, sosiale og åndelige behov bør vurderes, 
dokumenteres, plasseres i fht ansvar og oppgaver, evaluert og etterprøvd.

4c Mennesker med utviklingshemming kan ha andre og kanskje spesielle behov for 
palliasjon på grunn av sin funksjonsnedsettelse. Disse bør også identifiseres og 
følges opp.

4d Mennesker med utviklingshemming bør ha lik tilgang til støtte for å dekke disse 
behovene. Dette inkluderer tilgangen på egnet veiledning og støtte til å opprettholde 
sosiale forbindelser, inkludert forbindelse med venner (som kanskje også har 
særskilte behov for støtte).





5. Håndtering av symptomer

5a Håndteringen av symptomene som følger med livets slutt er særdeles viktig.

5b Vurdering av smerte og andre symptomer kan være vanskeligere når 
personen har utviklingshemming. Symptomer kan være maskert eller bli gitt 
uttrykk for på uvanlige måter, for eksempel ved forandring i atferd (inkludert 
atferd som oppfattes som utfordrende) eller tilbaketrekning.

5c Fagfolk bør være klar over muligheten for «diagnostisk overskygging», der 
fysiske symptomer på sykdom blir koblet til utviklingshemmingen og derfor ikke 
blir behandlet eller fulgt opp.

5d De som følger opp en person med utviklingshemming mot slutten av livet, 
(enten dette er fagfolk, ufaglærte eller familien) bør få hjelp til å gjenkjenne 
symptomer, inklusive smerte.

5e Helsepersonell bør være oppmerksomme på at symptom håndtering kan 
være mer komplekst hos mennesker med utviklingshemming på grunn av 
komorbiditeter (at det er flere sykdommer/lidelser samtidig).

5f Samarbeid mellom de som kjenner personen godt og eksperter på symptom 
håndtering, er avgjørende for å sikre at symptomer blir fulgt opp på en god måte 
hos personen med utviklingshemming.



6. Avgjørelser på slutten av livet

6a Beslutninger i forbindelse med livsavslutning er kompleks, 
uavhengig av hvorvidt vedkommende funksjonsnedsettelse eller 
ikke.

6b Mennesker med utviklingshemming har en rett til å leve, og har en 
rett til at verdien av deres liv blir erkjent.

6c Juridiske rammebetingelser rundt kapasitet og beslutningsprosesser 
varierer. Fagfolk må være kjent med nasjonale lover og forskrifter, 
lokale regler og prosedyrer, og se til at disse følges. 

6d Mennesker med utviklingshemming skal bli tillagt kapasitet til å 
fatte egne beslutninger i forbindelse med pleie og behandling, 
med mindre annet er bevist 

6e Mennesker med utviklingshemming bør få all mulig støtte, inkludert 
advokathjelp, for at de skal være i stand til å medvirke og ta egne 
avgjørelser på slutten av livet.



7. Involver dem som betyr noe: familien, 
venner og personalet

7a Personalet og andre som står nær, bør finne ut hvem som er betydningsfulle relasjoner for 
personen. Dette kan være familie, partnere, venner, personale og andre. Mennesker med 
utviklingshemming bør selv si hvem dette er.

7b Disse viktige personene bør bli oppmuntret, hvis de ønsker det, til å være mest mulig involvert 
mot slutten av livet til personen.

7c Personens nærmeste omsorgsperson (er) kjenner sannsynligvis personen best. For mange 
(men ikke alle) med utviklingshemming, er dette deres familie, som har vært deres nærmeste i 
mange år eller årtier. Fagfolk bør respektere og involvere nære omsorgspersoner som sine 
medarbeidere med stor ekspertise.

7d For mennesker med utviklingshemming kan familiebånd være avgjørende og viktige mot 
slutten av livet. Dette kan være tilfelle selv om disse båndene er svekket på grunn av manglende 
kontakt.

7e Familiebånd som er viktige for personen med utviklingshemming bør bli erkjent og respektert 
av fagfolkene og annet personale.

7f Personens ønsker om å involvere familien ved livets avslutning skal være undersøkt og bli 
respektert.



8. Samarbeid
8a Samarbeid mellom ulike tjenester er nøkkelen til god palliativ omsorg til 
mennesker med utviklingshemming. 

8b Enhver (og tjenester), med kompetanse til å yte tjenester ved livets 
slutt, skal bli kontaktet så tidlig som mulig, og involveres ved behov. 
Dette kan omfatte palliativt team, primærlege, habiliteringstjenesten, 
kommunale tjenesteytere, ikke offentlige(familie) og åndelige ledere.

8c Det er av avgjørende at mennesker med utviklingshemming har tilgang 
til medisinsk oppfølging og profesjonell pleie, inkludert støtte og råd 
fra palliativt team, om nødvendig.

8d Alle disse personene og tjenestene skal samarbeide med hverandre og 
dele sin kompetanse ved behov og til fordel for personen med 
utviklingshemning.



11. Bearbeiding av sorgen

11a Mennesker med utviklingshemming opplever tap og sorg, akkurat 
som resten av befolkningen (men de kan uttrykke det annerledes).

11b Mennesker med utviklingshemming kan risikere en mer 
komplisert sorgprosess enn resten av befolkningen. Tjenesteytere 
og andre omsorgspersoner bør være oppmerksomme på muligheten 
for kompliserte sorgreaksjoner.

11c De som støtter og hjelper mennesker med utviklingshemming bør 
også være klar over om det finnes noen tilgjengelige instanser som 
tilbyr støtte i sorgprosessen, hvis de trenger det.

11d Mennesker med utviklingshemming bør få mulighet til å gå i 
begravelser og få støtte når de er tilstede i begravelser.



12. Utdanning og opplæring

12a Personalopplæring: Personale og andre fagpersoner som jobber i 
tjenester til mennesker med utviklingshemning som er ved livets slutt, 
bør få opplæring når det gjelder å ta seg av deres spesielle behov. Dette 
omfatter opplæring om død, døende og palliativ omsorg, både for 
ansatte som arbeider i boligtjenestene, og opplæring om 
utviklingshemning for ansatte som arbeider i palliative team. 

12b. Opplæring om døden for mennesker med 
utviklingshemming: Gjennom livet bør mennesker med 
utviklingshemming ikke bli beskyttet fra å kunne diskutere og motta 
informasjon om sykdom, livsavslutning og død. Dette kan for eksempel 
skje på møter de har på dagsentret, være et emne på opplæringssteder, 
og selvsagt hjemme. Familier og personale bør få hjelp oppmuntring til 
å organisere dette.
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Our research questions

• What helps people with 
intellectual disabilities to 
get the care and support 
they need at the end of 
their life?

• in general

• during the pandemic

• What makes this difficult?



EAPC Consensus Norms

1. Equity of access to palliative care

2. Communication

3. Recognising the need for palliative care

4. Assessment of total needs

5. Symptom management

6. End of life decision making

7. Involving those who matter: family, friends and 
carers

8. Collaboration between services

9. Support for family and carers

10. Preparing for death

11. Bereavement support

12. Education and training

13. Developing and managing services



Responses
552 (complete) + 513 (incomplete)

Breakdown of complete responses: 

Netherlands: 
263

Norway: 88 Germany: 67 UK: 42 Australia: 26

Canada: 16 Ireland: 11 Austria: 7 Belgium: 6 Lebanon: 5

New 
Zealand: 4

Iran: 4 India: 3 USA: 3 Italy: 2

Kenya: 1 Mexico: 1 Sweden: 1 Finland: 1



Respondents
of those who answered the profile questions, both complete and incomplete questionnaires 

Professional IDD, 
410

Professional 
End-of-Life 

104

Other health/social 
care professional

97

Academics 
63

Other 
48

Urban 349 Rural 379 



% always / almost always / most of the time

36%

36%

39%

40%

40%

40%

44%

49%

49%

50%

53%

66%

68%

69%

72%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Person being involved in decisions

Services working well together

Attendance at funerals of friends/relatives

EoL needs supported (spiritual)

Person being told

Adequacy of training for last days

Adequacy of planning and preparation

EoL needs supported (social)

Adequate Bereavement Support

EoL needs supported (emotional)

Speed in diagnosis of EoL stage

Families/carers being involved in decisions

EoL needs supported (physical)

Access to Palliative Care

Families involved in Care

Access to hospital



Areas of end-of-life care LESS likely to 
be well supported

• Person being told (40%)

• Person being involved in 
decisions (36%)

I know there are some cases 
where the family don’t want the 

caregivers to give the direct 
information.
Norway



Areas of end-of-life care LESS likely to 
be well supported

• Attending funeral (39%)

• Spiritual needs (40%)

One person I know was told the 

wake was like a party, so she 

was expecting the person who 

had died to blow out their 

candles on the cake!

England



Areas of end-of-life care LESS likely to 
be well supported

• Staff training for the 
last days (40%)

Training &
support

Lack of knowledge and 

experience in caring for this 

population is a barrier in 

providing patient focused care
Canada



Dersom helsepersonalet har
kompetanse på å gi god palliativ

omsorg til personer med 
utviklingshemming… 

– vil vi alle få god omsorg i denne
siste, viktige fasen av livet
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Sentrale dokumenter om lindrende 
behandling og omsorg i Norge

Det er utarbeidet flere faglig normerende dokumenter, som retningslinjer og veiledere om lindrende behandling og omsorg. Det er 
videre utviklet nasjonale faglige råd som skal bistå ansatte i helse- og omsorgstjenesten i arbeidet med å utvikle og utøve tilbud av 
god kvalitet. Noen av de mest sentrale dokumentene er:

 Veileder om beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. Denne omhandler beslutningsprosesser 
knyttet til å ikke sette i gang eller å avslutte livsforlengende behandling av alvorlig syke pasienter med dårlig prognose, som 
uten slik livsforlengende behandling vil dø innen kort tid.

 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Denne omhandler behandling og omsorg til 
pasienter med uhelbredelig kreftsykdom og begrenset levetid.

 Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose. Denne omhandler palliasjon til barn og 
unge i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Denne omhandler lindrende behandling i livets sluttfase til 
personer over 18 år, uavhengig av diagnose.

 Kilde: www. helsedirektoratet.no, www.helsebiblioteket.no


