
Scenario forhåndssamtale med pårørende på sykehjem 

Simulering av  
forhåndssamtale 

 

Kategori  Kommunikasjon  
 

Tema  Forhåndssamtale med pårørende på sykehjem  
 

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

• Lære seg strukturen (malen) i en forhåndssamtale 
 

 

Hendelsesforløp  Nærmeste pårørende (kone) er blitt invitert til en forhåndssamtale sammen 
med primærkontakt og sykepleier (evnt. lege) 
De sitter rundt et bord og primærkontakt begynner å innlede samtalen. 
 
Det er tidligere gjennomført innkomstsamtale. 

 

Nøkkelhendelser  
(Kritisk for 
gjennomføring) 

 

 

Beskrivelse av 
pasientoppførsel 
for markører eller 
operatører  
 

Per Hansen har bodd på sykehjem i 6 måneder. Han lider av Alzheimer 

demens og har kommet langt i sin sykdomsutvikling. De siste månedene har 

han hatt et funksjonsfall. Balansen er dårlig, han trenger hjelp til å ivareta 

egen personlig hygiene og tilretteleggelse ved måltider. Han er ikke lenger 

orientert for tid eller sted.  

Han er ikke samtykkekompetent om spørsmål som omhandler egen helse.  

  

Nærmeste pårørende (kone) er blitt invitert til en forhåndssamtale sammen 

med primærkontakt og sykepleier. Evnt. lege.  

Det er tidligere gjennomført en innkomstsamtale.  

På grunn av Hansens forventet korte levetid (høy alder og demens) er det 

sendt ut invitasjon til forhåndssamtale. 

 

Kone: Mannen din har vært syk i mange år. Du er svært sliten etter mange 

års belastning og gir tydelig uttrykk for det. Du orker ikke å komme på besøk 

hver dag og det tærer på samvittigheten din for du vet at han ofte spør etter 

deg. 

Du synes det er vanskelig å ta beslutninger om videre behandling og 

avklaring om mannen din sin helse. Du er opptatt av at han skal ha god mat, 

fysisk aktivitet og godt stell. Unngår å snakke om livets slutt uten å si det 

direkte. 

 

 

Pasientbeskrivelser  
Bakgrunnsinfo for 
fasilitator  

Kan også være flere pårørende til stede, f. eks voksne barn (dersom det er 
behov for flere roller) 
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Simulering av  
forhåndssamtale 

 

Informasjon til 
kursdeltagerne  

Dette scenarioet handler om Per Hansen. Har er 85 år gammel og tidligere 
pensjonert rørlegger. 
Hansen har bodd på sykehjem i 6 måneder. Han lider av Alzheimer demens 
og har kommet langt i sin sykdomsutvikling. De siste månedene har han hatt 
et funksjonsfall. Balansen er dårlig, han trenger hjelp til å ivareta egen 
personlig hygiene og tilretteleggelse ved måltider. Han er ikke lenger 
orientert for tid eller sted.  
Han har heller ikke lengre samtykkekompetanse om spørsmål som 
omhandler egen helse.  
 
Nærmeste pårørende er kone. 
Roller 

• Sykepleier  

• Primærkontakt  

• Nærmeste pårørende: Kone  

• Evnt. sønn/datter  

• Lege (dersom det er lege tilgjengelig for å delta) 

• 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  

Viktige momenter i en forhåndssamtale: 
Hva er viktig for deg/dere nå og i tiden framover?  
Hvordan ønsker du/dere å få informasjon, involvere familien og hvordan 
ønsker du/dere at beslutning skal tas?  
Hvordan er tilstanden nå, og hvordan er utsiktene videre?  
Hva skjer videre? Oppsummer og få bekreftelse av innhold. Få godkjent at 
det kan dokumenteres og deles videre med andre instanser  

 

Referanser/ andre 
tips 
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Du er sykepleier.                                                                                         

Du er invitert med på møtet som sekundærkontakt for Per Hansen, og skal støtte primærkontakt i 

samtalen. 

Bakgrunnsinformasjon: 

Per Hansen har bodd på sykehjem i 6 måneder. Han lider av Alzheimer demens og har kommet langt i 

sin sykdomsutvikling. De siste månedene har han hatt et funksjonsfall. Balansen er dårlig, han trenger 

hjelp til å ivareta egen personlig hygiene og tilretteleggelse ved måltider. Han er ikke lenger orientert 

for tid eller sted.  

Han er ikke samtykkekompetent om spørsmål som omhandler egen helse.  

  

Nærmeste pårørende (kone) er blitt invitert til en forhåndssamtale sammen med primærkontakt og 

sykepleier. Evnt. lege.  

Det er tidligere gjennomført en innkomstsamtale.  

På grunn av Per Hansens forventet korte levetid (høy alder og demens) er det sendt ut invitasjon til 

forhåndssamtale  

  

Viktige momenter i en forhåndssamtale: 

Hva er viktig for deg/dere nå og i tiden framover?  

Hvordan ønsker du/dere å få informasjon, involvere familien og hvordan ønsker du/dere at 

beslutning skal tas?  

Hvordan er tilstanden nå, og hvilke utsikter har pasienten videre?  

Hva skjer videre? Oppsummer og få bekreftelse av innhold. Få godkjent at det kan dokumenteres og 

deles videre med andre instanser 
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Du er primærkontakt til Per Hansen. 

Du har tatt initiativ til å invitere pårørende til forhåndssamtale.  

Du starter samtalen ved å ønske velkommen og innleder videre. Forsøk å benytt deg av trinnene i 

empatisk kommunikasjon og følg stegene i forhåndssamtalen (se lommekortet)  

Bakgrunnsinformasjon: 

Per Hansen har bodd på sykehjem i 6 måneder. Han lider av Alzheimer demens og har kommet langt i 

sin sykdomsutvikling. De siste månedene har han hatt et funksjonsfall. Balansen er dårlig, han trenger 

hjelp til å ivareta egen personlig hygiene og tilretteleggelse ved måltider. Han er ikke lenger orientert 

for tid eller sted.  

Han er ikke samtykkekompetent om spørsmål som omhandler egen helse.  

  

Nærmeste pårørende er kone. 

Nærmeste pårørende (kone) er blitt invitert til en forhåndssamtale sammen med primærkontakt og 

sykepleier. Evnt. lege.  

Dere har tidligere gjennomført en innkomstsamtale.  

På grunn av Hansens forventet korte levetid (grunnet høy alder og demens) er det sendt ut invitasjon 

til forhåndssamtale  

  

Viktige momenter i en forhåndssamtale: 

Hva er viktig for deg/dere nå og i tiden framover?  

Hvordan ønsker du/dere å få informasjon, involvere familien og hvordan ønsker du/dere at 

beslutning skal tas?  

Hvordan er tilstanden nå, og hvilke utsikter har pasienten videre?  

Hva skjer videre? Oppsummer og få bekreftelse av innhold. Få godkjent at det kan dokumenteres og 

deles videre med andre instanser 
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Du er Nina Hansen, gift med Per Hansen. 

Du er blitt invitert til en forhåndssamtale sammen med primærkontakt og sykepleier (evnt. lege). 

Bakgrunnsinformasjon: 

Per Hansen har bodd på sykehjem i 6 måneder. Han lider av Alzheimer demens og har kommet langt i 

sin sykdomsutvikling. De siste månedene har han hatt et funksjonsfall. Balansen er dårlig, han trenger 

hjelp til å ivareta egen personlig hygiene og tilretteleggelse ved måltider. Han er ikke lenger orientert 

for tid eller sted.  

Han er ikke samtykkekompetent om spørsmål som omhandler egen helse.  

  

Beskrivelse av rolle: 

Mannen din har vært syk i mange år. Du er svært sliten etter mange års belastning og gir tydelig 

uttrykk for det. Du orker ikke å komme på besøk hver dag og det tærer på samvittigheten din for du 

vet at han ofte spør etter deg. 

Du synes det er vanskelig å ta beslutninger om videre behandling og avklaring om mannen din sin 

helse. Du er opptatt av at han skal ha god mat, fysisk aktivitet og godt stell. Unngår å snakke om 

livets slutt uten å si det direkte. 
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Du er lege.  

Du er invitert med på en forhåndssamtale. Din rolle er konkret å si noe om punkt 3. i 

forhåndssamtalen og evnt. besvare medisinske spørsmål. 

Bakgrunnsinformasjon: 

Per Hansen har bodd på sykehjem i 6 måneder. Han lider av Alzheimer demens og har kommet langt i 

sin sykdomsutvikling. De siste månedene har han hatt et funksjonsfall. Balansen er dårlig, han trenger 

hjelp til å ivareta egen personlig hygiene og tilretteleggelse ved måltider. Han er ikke lenger orientert 

for tid eller sted.  

Han er ikke samtykkekompetent om spørsmål som omhandler egen helse.  

  

Nærmeste pårørende er kone. 

Nærmeste pårørende (kone) er blitt invitert til en forhåndssamtale sammen med primærkontakt og 

sykepleier. Evnt. lege.  

Dere har tidligere gjennomført en innkomstsamtale.  

På grunn av Hansens forventet korte levetid (grunnet høy alder og demens) er det sendt ut invitasjon 

til forhåndssamtale  

  

Viktige momenter i en forhåndssamtale: 

Hva er viktig for deg/dere nå og i tiden framover?  

Hvordan ønsker du/dere å få informasjon, involvere familien og hvordan ønsker du at beslutning skal 

tas?  

Hvordan er tilstanden nå, og hvordan er utsiktene videre?  

Hva skjer videre? Oppsummer og få bekreftelse av innhold. Få godkjent at det kan dokumenteres og 

deles videre med andre instanser. 
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Du er observatør 1 og har til oppgave å fokusere på læringsmål 1: 

  

Bruk av empatisk kommunikasjon i samtalen – Se på de 4 trinnene i empatisk kommunikasjon på 

lommekortet. 

Observer hva som går særlig bra i forhold til mål 1. 
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Du er observatør 2 og har til oppgave å fokusere på læringsmål 2: 

  

Bruk av mal for forhåndssamtale – se på punktene om forhåndssamtale i lommekortet. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


