
HØRINGSUTTALELSE – VERDIGHETSGARANTIEN. NORSK PALLIATIV 
FORENING. 

Norsk palliativ forening (NPF) har følgende kommentarer til høringsnotatet: 

Vi foreslår endring av overskriften slik at også yngre pasienter i kommunehelsetjenesten 
innbefattes av endringene.  Tjenestene gis uavhengig av alder. NPF foreslår: 

Endringer i kommunehelsetjenesteloven – et verdig tjenestetilbud. Forslag til en ny forskrift 
om en verdig omsorg til mottagere av pleie og omsorg. Verdighetsgarantien. 

NPF har valgt å fokusere på paragraf 3: Tjenestens innhold: 

Lindrende behandling og en verdig død: 

Symptomlindring til eldre pasienter med kreft og andre inkurable sykdommer i livets 
sluttfase skiller seg ikke mye ut fra den tilnærmingen de yngre pasientene gis. Det gis de 
samme medikamentene. Man bruker de samme metodene. Det skal gis individuell dosering 
også til eldre. Regimene skal også individualiseres. Det kreves imidlertid mer årvåkenhet til 
medikament interaksjoner, virkninger og bivirkninger og at dosene tas som foreskrevet. 

Lindrende behandling til eldre er aktiv behandling i noen tilfelle vel så ressurskrevende som 
kurativ behandling. 

Ved alvorlig sykdom og nærstående død er de fysiske, psykiske og eksistensielle 
utfordringene like uansett alder. De sosiale utfordringene er som regel ennå større i yngre år 
ved at den døende kan etterlate seg barn og ungdom som nærmeste pårørende. 

NPF foreslår følgende formulering: 

Innen 2015 skal alle kommuner ha kompetanse i grunnleggende palliasjon slik at pasienter 
som trenger det sikres en verdig avslutning på livet, der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/ 
eksistensielle behov ivaretas. 

Tilby eldre som bor på institusjon enerom så langt dette er mulig: 

Vi vil tilføye følgende:  

Tilby rom/ egne avdelinger til yngre palliative pasienter i sykehjem, kommunale hospice eller 
andre tilsvarende helseinstitusjoner. Disse pasientene har et stort behandlings, pleie- og 
omsorgsbehov.( I dag er det lite tilrettelagt for denne pasientgruppen og deres pårørende.) 

NPF etterlyser også en ankemulighet for pasient og pårørende i forhold til hvordan den 
enkelte kommune etterlever den nye verdighetsgarantien. 

Jeg vil også få henvise til vår hjemmeside www.palliativ-org 

For Norsk Palliativ Forening, 
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