
Forhåndssamtale i hjemmesykepleien  

 

Simulering av  
forhåndssamtale 

 

Kategori  Kommunikasjon  
 

Tema  Forhåndssamtale i hjemmesykepleien  
 

Læringsmål  • Å få til gode samtaler og menneskemøter  
              (Empatisk kommunikasjon) 

• Lære seg strukturen (malen) i en forhåndssamtale  

 

Hendelsesforløp   
Det er avtalt forhåndssamtale hjemme hos Lise Roland sammen med 
ektefelle. De har dekket klart kaffebordet og venter på primærkontakten og 
sykepleier (eventuelt lege?) som snart ringer på døra. 
 

 

Nøkkelhendelser  
(Kritisk for 
gjennomføring) 

 

 

Beskrivelse av 
pasientoppførsel 
for markører eller 
operatører  
 

Lise Roland: Har fått god informasjon om prognose fra sykehuset og vet at 
hun ikke blir frisk av sykdommen. Veldig usikker på hva som vil skje 
fremover, hun ønsker ikke å inn på sykehuset igjen og vil helst ha mest mulig 
ro.   
Pårørende, ektemann: Opplever det vanskelig at kona er dødssyk og at hun 
ikke vil ta imot tilbud fra sykehuset om lindrende/evnt. livsforlengende 
behandling. Han mener at hun ikke kan vite hvor fort dette vil gå, og at det 
er viktig å ha alle muligheter åpne. 
 

 

Pasientbeskrivelser  
Bakgrunnsinfo for 
fasilitator  

Hvis behov for flere roller han barna også bli med i samtalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forhåndssamtale i hjemmesykepleien  

 

Simulering av  
forhåndssamtale 

Informasjon til 
kursdeltagerne  

Lise Roland 69 år gammel, bor hjemme sammen med ektefelle. Har 2 voksne 
barn, som bor i nærheten. Hun har lungekreft med spredning, palliativ 
behandling. Den siste tiden har hun vært svært sliten og hatt behov for mer 
hjelp. Hjemmesykepleien er innom x 2 om dagen da ektefellen er på jobb. 
De hjelper til med smertestillende medisiner og mat om hun har behov for 
det.  
 
Roller 

• Sykepleier (evt lege) 

• Primærkontakt  

• Pasient  

• Pårørende  

• Observatør 1: fokusere på læringsmål 1; bruk av empatisk 
kommunikasjon i samtalen  

• Observatør 2: fokusere på læringsmål 2; bruke av mal for 
forhåndssamtale  

 

Endringer i forløpet 
  

 

 

Forslag til 
hjelp/notater  

 

 
  



Forhåndssamtale i hjemmesykepleien  

 

Simulering av  
forhåndssamtale 

 
Du er sykepleier (evt lege).  
 
Lise Roland 69 år gammel, bor hjemme sammen med ektefelle. Har 2 voksne barn, som bor i 

nærheten. Hun har lungekreft med spredning, palliativ behandling. Den siste tiden har hun vært 

svært sliten og hatt behov for mer hjelp. Hjemmesykepleien er innom x2 om dagen da ektefellen er 

på jobb. De hjelper til med smertestillende medisiner og mat om hun har behov for det.  

Hun har spurt hjemmesykepleier om hvor mye de kan være innom i løpet av en dag for å hjelpe til og 

hvordan systemet fungerer når hun blir enda dårligere og trenger mer hjelp? 

 

Det er avtalt forhåndssamtale hjemme hos Lise Roland sammen med ektefelle. De har dekket klart 

kaffebordet og venter på primærkontakten og legen som snart ringer på døra. 

 

  



Forhåndssamtale i hjemmesykepleien  

 

Simulering av  
forhåndssamtale 

 

Du er primærkontakt til Lise Roland 69 år gammel, som bor hjemme sammen med ektefelle. 

Har 2 voksne barn, som bor i nærheten. Hun har lungekreft med spredning, palliativ behandling. Den 

siste tiden har hun vært svært sliten og hatt behov for mer hjelp. Hjemmesykepleien er innom x2 om 

dagen da ektefellen er på jobb. De hjelper til med smertestillende medisiner og mat om hun har 

behov for det.  

 

Det er avtalt forhåndssamtale hjemme hos Lise Roland sammen med ektefelle. De har dekket klart 

kaffebordet og venter på primærkontakten og legen som snart ringer på døra. 

  



Forhåndssamtale i hjemmesykepleien  

 

Simulering av  
forhåndssamtale 

 

 

Du er Lise Roland, 69 år gammel, bor hjemme sammen med ektefelle. Har 2 voksne barn, 

som bor i nærheten. Hun har lungekreft med spredning, palliativ behandling. Den siste tiden har hun 

vært svært sliten og trist og har behov for mer hjelp. Hjemmesykepleien er innom x 2 om dagen da 

ektefellen er på jobb. De hjelper til med smertestillende medisiner og mat om det er behov for det.  

Har fått god informasjon om prognose fra sykehuset og vet at du ikke blir frisk av sykdommen. 

Veldig usikker på hva som vil skje fremover, du ønsker ikke å inn på sykehuset igjen og vil helst ha 

mest mulig ro.   

 

Det er avtalt forhåndssamtale hjemme hos Lise Roland sammen med ektefelle. De har dekket klart 

kaffebordet og venter på primærkontakten (og legen) som snart ringer på døra. 

 

  



Forhåndssamtale i hjemmesykepleien  

 

Simulering av  
forhåndssamtale 

 

 

Du er pårørende, gift med Lise Roland 69 år gammel, bor hjemme sammen. Har 2 voksne barn, 

som bor i nærheten. Hun har lungekreft med spredning, palliativ behandling. Den siste tiden har hun 

vært svært sliten og hatt behov for mer hjelp. Hjemmesykepleien er innom x 2 om dagen da du er på 

jobb. De hjelper til med smertestillende medisiner og mat om hun har behov for det.  

Hun har spurt hjemmesykepleier om hvor mye de kan være innom i løpet av en dag for å hjelpe til og 

hvordan systemet fungerer når hun blir enda dårligere og trenger mer hjelp? 

Det er avtalt forhåndssamtale hjemme hos Lise Roland sammen med deg. De har dekket klart 

kaffebordet og venter på primærkontakten (og legen) som snart ringer på døra. 

 

Du opplever det vanskelig at kona er dødssyk og at hun ikke vil ta imot tilbud fra sykehuset om 

lindrende/eventuell livsforlengende behandling. Han mener at hun ikke kan vite hvor fort dette vil 

gå, og at det er viktig å ha alle muligheter åpne. 

  



Forhåndssamtale i hjemmesykepleien  

 

Simulering av  
forhåndssamtale 

 

Du er observatør 1 og har til oppgave å fokusere på læringsmål 1: 

 

Bruk av empatisk kommunikasjon i samtalen. 

Observer hva som går særlig bra i forhold til mål 1. 

  



Forhåndssamtale i hjemmesykepleien  

 

Simulering av  
forhåndssamtale 

 

Du er observatør 2 og har til oppgave å fokusere på læringsmål 2: 

 

Bruk av mal for forhåndssamtale      

Observer hva som går særlig bra i forhold til mål 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


