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Afklaring af ønsker

• Behandling 
• Spørge borgere/patienter
• Reelt valg

– Palliation
– Hjertestartere

• Overlevelse 
– 10 % uden
– 70 % med
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Kan vi lære af amerikanerne?

POLST (Physician Orders for Life Sustaining Treatment)

For alvorligt syge patienter/borgere (ikke overraskende, hvis 
de dør indenfor 6-12 måneder)

•Genoplivning

•Hel eller delvis                                                                               
behandling –
eller kun palliation

•Ernæring



POLST

• Oregon 1995 
• 17 stater har implementeret POLST - 28 andre er 

i gang med udvikling af model
• Studier 

– I 2010 og 2011 døde 58.000 personer i Oregon
– 31 % havde et POLST-dokument
– 66 % kun palliativ behandling, 27 % begrænset behandling, og 6 % fuld behandling 
– Palliativ behandling. 6 % døde på hospital
– Begrænset behandling. 22 % døde på hospital
– Fuld behandling. 44 % døde på hospital 
– Patienter, der ikke havde et POLST-dokument. 34 % døde på hospital

Fromme EK, Zive D, Schmidt TA, Cook JN, Tolle SW. Association between physician orders for life-sustaining
treatment for scope of treatment and in-hospital death in Oregon. J Am Geriatr Soc 2014;62(7):1246-51
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Fordele ved en POLST model

• Målrettet de patienter/borgere, hvor det er 
relevant at snakke om den sidste tid

• Hjælp til at få påbegyndt samtalen
• Hjælp til at belyst de palliative muligheder
• Et juridisk dokument, fordi det er underskrevet   

af en læge
• Undgå at beslutninger bliver overset
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Kan det bruges i Danmark? 

• Juridisk afklaring
• Kulturel tilpasning
• Praktisk afprøvning - projekt
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Case
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Tak
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Tak
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