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Hva er palliasjon? 

 
• Palliasjon er en tilnærming ( an approach ) 

• Målet med all behandling, pleie og omsorg er å gi 
pasienten og de pårørende best mulig livskvalitet,  

• når de står ovenfor problemene relatert til en livstruende 
sykdom 

• gjennom forebygging og lindring av lidelse 

    med hjelp av  

    -tidlig identifisering 

    -god (”impeccable”) kartlegging 

    - og god behandling av smerter og andre problemer, 
både av fysisk, psykososial og åndelig/eksistensiell 
(”spiritual”) karakter  

 

WHO definisjon 



kreft 

Kronisk organsvikt 

Alderdom, demens 

Hvor i sykdomsforløpet er pasienten? 



Palliasjon hos de eldre 

• Terapeutiske tiltak som opprettholder funksjon 
og hjelper pasienten å bedre livskvalitet 

• åpne og ærlige samtaler om det 
naturlige/forventede sykdomsforløpet, så at 
pasienten og pårørende kan planlegge den 

(nære) framtiden 

• synliggjøre belastningen på de nærmeste, legge 
til rette for at de kan mestre hverdagen 

• symptomlindring ved akutte og kroniske 
sykdommer 

 



Hvem har behov for palliasjon? 

3 inkluderingskriterier 
 

• ”The surprise question”: 
– Hadde du blitt overrasket hvis pasienten din skulle dø 

i løpet av det nærmeste året? 

• Kliniske indikatorer ved langtkommen 
sykdom, som kreft, organsvikt, demens eller 
de skrøpelige eldre 

• Valg /Behov: - 
–  når en pasient med langtkommen sykdom ønsker 

palliasjon og velger å avstå fra ”kurativ/tumorrettet” 
behandling 

–  når pasienten har et spesielt behov for palliasjon 

 
 Referanse: 



Identifisering av palliative pasienter  

”The surprise question” 

• Har pasienten skrantet den siste tiden? 

• Har pasienten økt hjelpebehov? 

• Har pasienten hatt hyppige 

sykehusinnleggelser? 

  

 



Hvilke pasienter? 

• Kreftsykdom 

• Demens 

• Nevrologiske sykdommer (ALS, MS, slag?) 

• Langtkommen KOLS  

• Langtkommen hjertesvikt 

• Kroniske nyresykdom 

 

• Mange (de fleste) pasienter på sykehjem 

 
 

 



Kartlegging  

• Kartlegging symptomer, sykdomsutvikling 
og funksjonsnivå 

–  ESAS  

– Karnofsky 

• Kartlegge behandlingsintensitet  

–  brukersamtale, pårørendesamtale,  

– nettverksmøte. 

• Behov for palliative tiltak?  

• Tverrfaglige tiltak. 



Systematisk kartlegging av 

symptomer  

 
 

Edmonton Symptom Assessment 
Scale :  

ESAS- skjema 

Systematisk kartlegging av  
funksjonsnivå  

og endring den siste tiden: 
ECOG   eller Karnofsky 

 



http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/klb/Sider/esas-symptomregistrering.aspx  
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     Hvordan har du det i dag? 

Ingen smerter  ingen -0----2---- 4 ----6----8----10-verst tenkelig 
 
Ingen slapphet  ingen -0----2---- 4 ----6----8----10-verst tenkelig 
 
Ingen døsighet  ingen -0----2---- 4 ----6----8----10-verst tenkelig 
 
Ingen kvalme  ingen -0----2---- 4 ----6----8----10-verst tenkelig 
 
Ikke nedsatt matlyst  ingen -0----2---- 4 ----6----8----10-verst tenkelig 
 
Ingen tungpust  ingen -0----2---- 4 ----6----8----10-verst tenkelig 
 
Ingen depresjon  normal -0----2---- 4 ----6----8----10-verst tenkelig 
 
Ingen angst    ingen -0----2---- 4 ----6----8----10-verst tenkelig 
 
Best tenkelig velvære ingen -0----2---- 4 ----6----8----10-verst tenkelig 
 
Ingen …….  ingen-0----2---- 4 ----6----8----10-verst tenkelig 
 



Symptom kreft AIDS Hjerte KOLS nyresvikt 

Smerter 35-96 63-80 41-77 34-77 47-50 

Depresjon 3-77 10-82 9-36 37-71 5-60 

Angst 13-79 8-34 49 51-75 39-70 

Delir 6-93 30-65 18-32 18-33 ? 

Fatigue 32-90 54-85 69-82 68-80 73-87 

Dyspnoe 10-70 11-62 60-88 90-95 11-62 

Søvnløshet 9-69 74 36-48 55-65 31-71 

Kvalme 6-68 43-49 17-48 ? 30-43 

Obstipasjon 23-65 34-35 38-42 27-44 29-70 

diare 3-29 30-90 12 ? 21 

anorexi 30-92 51 21-41 35-67 25-64 

Forekomst av symptomer  



•Susan L.Mitchell, ea., NEJM 361;16 , october15, 2009 

 

http://content.nejm.org/content/vol361/issue16/images/large/07f3.jpeg


   ESAS   registrering av 

problem-  av personalet 
• Allmenntilstand /ECOG: 0----4(helt sengeliggende) 

• pustebesvær:     ubesværet----------------tungpust 

• matinntak:          normalt--------------------ikke noe 

• bevissthetsnivå( våkenhet) 

                  normalt bevisst ------------------bevisstløs 

• orientering ( kognitiv evne) 

                helt adekvat---forvirret/tapt kognitiv evne 

• motorisk ro/uro:     rolig ----------------svært urolig 

• ansiktsuttrykk:       fredfylt------------ikke fredfylt 



0= Normal aktivitet 
 
1 = Begrensning ved fysisk aktivitet.   
             Oppegående, kan gjøre lett arbeid.   

     
2 = Oppe> 50% av dagtid.  
             Selvhjulpen, kan ikke arbeide.   

     
3 = I seng eller stol > 50% av dagtid.  
             Noe hjelpetrengende.    

    
4 = Helt sengeliggende.  
            Helt hjelpetrengende.     

   

 

ECOG skåre eller WHO skåre 

 

 



Karnofsky Performance Status for 

vurdering av fysisk funksjon 

BESKRIVELSE KARNOFSKY-SKÅR 

 

100  Normal. Ingen plager eller subjektive tegn på sykdom. 

90 Klarer normal aktivitet, sykdommen gir lite symptomer. 

80 Klarer med nød normal aktivitet. Sykdommen gir en del 
symptomer. 

70 Klarer seg selv, ute av stand til normal aktivitet eller aktivt arbeid. 

60 Trenger noe hjelp, men klarer stort sett å tilfredsstille egne  

 behov. 

50  Trenger betydelig hjelp og trenger stadig medisinske tiltak. 

40  Ufør, trenger spesiell hjelp og omsorg. 

30  Helt ufør, men fare for død er ikke overhengende. 

20  Svært syk, understøttende behandling nødvendig . 

10  Moribund, dødsprosessen i rask frammarsj. 



symptomlindring 

• still en diagnose av den bakenforliggende mekanisme 
eller årsak til symptomet 

• angrip årsaken så sant det er mulig 

• individualiser behandlingen 

• gjør behandlingen så enkel som mulig 

• dokumenter effekt  

• evaluer tiltakene 
–  etter på forhånd avtalt tid  

 

• Om evt. medikasjon: Når kan det gis og når kan det 
gjentas? 
– Anbefaling: når en ikke oppnår effekt etter avtalt tid. 
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   ESAS   registrering av 

problem-  av personalet 
• Allmenntilstand /ECOG: 0----4(helt sengeliggende) 

• pustebesvær:     ubesværet----------------tungpust 

• matinntak:          normalt--------------------ikke noe 

• bevissthetsnivå( våkenhet) 

                  normalt bevisst ------------------bevisstløs 

• orientering ( kognitiv evne) 

                helt adekvat---forvirret/tapt kognitiv evne 

• motorisk ro/uro:     rolig ----------------svært urolig 

• ansiktsuttrykk:       fredfylt------------ikke fredfylt 



Symptom clusters 

• F.eks: Kognitiv dysfunksjon ved langtkommen 

kreft kan være assosiert med andre symptomer: 

-Fatigue   90-95% 

-Smerter   70-90% 

-Anorexi/cachexi 70-80% 

-Sedasjon    60% 

-Depresjon/angst >50% 

-Delir   >25% 

Per Sjøgren,  NCPM, jan-2009 



Hva er årsaken til  

smertene ? 

• Smerter som skyldes grunnsykdom  

• smerter som skyldes følgetilstand/ 

 sekvele  etter behandling: 

  cytostatika, strålebehandling, kirurgi  

• smerter som skyldes andre sykdommer 

• pas tidligere erfaring og mestring av smerter og 
livskriser 

• immobilitet, sengeleie 

• ”Total pain”: livssmerte 

 

 
Aart Huurnink, 15.04.10 



Eksempler 

• full blære 

• obstipasjon 

• urinveisinfeksjon 

• kreftsykdom: 

   35% av alle nye krefttilfeller  

   oppdages hos personer over 75 år. 

• Sår 

• fraktur 

 



smertetyper 

• Nociceptive  smerte  
– forbundet med vevsskade -somatisk og -visceral 

• Nevropatisk smerte: 
– påvirkning av smerteførende nervefibre eller 

nervebaner 

• Viscerale smerter: 
– Bl.a. referred pain 

• Andre typer smerter: 
–  idiopatisk smerte 

–  psykogene smerter 

–  total pain ( Cecily Saunders) 

–  livssmerter 

 
 



    Kommunikasjonsvansker og 

smerter hos eldre 

• Smertene blir ikke mindre selv om  det er 

vanskelig å formidle dem 

• smertene kan arte seg som: 

 -irritabilitet eller -aggressivitet 

 -uro eller -vandring 

 -apati 

 -spisevegring 

 -”problematferd” 



   Smerter hos demente og ved 

annen kognitiv svikt 

• Har du smerter nå ? 

 Ja    nei    ikke noe svar  

• Hva gjorde pasienten da du spurte? 

• Se på ansiktsuttrykk  

• og se på andre kroppsignaler  

•  Er det tegn på smerter under ADL, under 
stell, ved bevegelse, ved snuing, ved 
forflytning, i ro 

   (Genesis Elder Care-pain audit) 

 

 



    Effekt av smertebehandling 

• 1 time etter at pas fikk behandling mot smerter: 

• Har du smerter nå? 
 Ja  Nei  ikke noe svar 

• Har du inntrykk av at pas har det bedre nå, er 
mindre smertepåvirket ? 

  Ja   Nei 

• Skriv ned effekten av behandlingen 
  

   (Genesis Elder Care-pain audit) 



dyspnoe 

Hva gjør dyspnoe med 

 Pasient? Pårørende? 

Personalet? 



forekomst 

 

• Ved siden av smerter er dyspné av de hyppigst 
forekommende plager ved langtkommen 
kreftsykdom.  

• Dyspné er sammen med hoste hovedsymptomet 
hos pasienter med langtkommen lungekreft eller 
lungemetastaser. 

• Hos pasienter som trenger lindrende behandling 
for ikke-malign sykdom, slik som langtkommet 
hjerte- og lungesykdom, er dyspné det 
dominerende symptomet. 

 



Årsaksmekanismer for dyspné 

 

• Dyspné kan være 

• direkte tumorrelatert pga. tumorinnvekst i alveoler, bronkier og 
pleura som gir redusert ventilatorisk reserve (både restriktiv og 
obstruktiv ventilasjonspåvirkning) 

• indirekte relatert til grunnsykdommen gjennom komplikasjoner  
– pneumoni, 

– lungeemboli,  

– anemi,  

– kakeksi,  

– pleuravæske,  

– ascites 

• behandlingsrelatert (lungetoksisitet/pneumonitt, lungefibrose) 

• relatert til andre, tilstøtende sykdommer (KOLS, hjertesvikt) 

• relatert til angst (panikkanfall) 

 



Dyspnøe: 

Utfordringer: 

 

– vanskeligere å behandle enn smerte 

– forbundet med angst og søvnløshet 

– dårlig livskvalitet 

– dårlige leveutsikter 
 

      



”Turning points” ved KOLS 

Funn 

• Irreversibel hypoxi ( kan være veldig lav) 

• Økende CO2 ( hypercapni) 

• Sirkulatorisk svikt, pulmonær hypertensjon 

• Vekttap / kacheksi  ( Lav BMI <20) 

• Smerter på flere steder  

• For tungpusten for å komme seg ut av huset, eller 
dyspnoe ved av/påkledning 

• 2 eller flere sykehusinnleggelser i løpet av siste året 

 

 

Takk til: Claes Lundgren, AHS-Viool, Skelleftå Lasaret 



Angst og uro 



Årsaker til angst og uro 

• Redd for symptomer 

• Tidligere erfaringer med helsevesenet 

• Tapsopplevelser 

• Det å miste kontrollen 

• Økonomi 

• Bekymret for familien: klarer de seg? 

• Redsel for døden 

 



Hvordan komme på sporet av angst/uro 

• Hva håper du på? 

• Hva er du bekymret for? 

• Hva er viktig for deg (nå) 

• Det som skjer nå: hva gjør det med deg? 

 



Hvor lenge kommer jeg til å leve 

? 
• Se tilbake på utviklingen de siste ukene, 

måneder? 

• Er det reversible prosesser/årsaker? 

• Hvis ikke: forvent at utviklingen fortsetter sånn, 

med mindre det opptrer en stabilisering, som blir 

mer og mer usannsynlig dess to lenger denne 

utiklingen fortsetter . Ha et 1 – 2 uker 

tidsperspektiv for å ta en ny vurdering.  



Hva vet pasienten om sin 

situasjon ? 

• Frykt for forvirring, smerter, bli kvalt,  

• tungt å ta avskjed. 

•  Savnet om å ikke dele framtiden. 

• Bekymret om familien kommer til å 
klare seg bra.  

• Ønsker ikke å være til byrde 

• ønsker ikke å være alene 



delir 



Delirium  i palliasjon( 2001-

Cassarett et al.  , Ann. Intern 

Med 

• Forekomst 28-83 %  

• viktig fordi: 

• - gir angst og ubehag for pasienten 

• - pårørende opplever det som vanskelig , de 
klarer ikke lenger å kommunisere 

• -for noen pasienter er det et tegn på 
nærstående død 

• -viktig tid går tapt og det blir vanskelig 
pasienten kan ikke delta i avgjørelser 



ICD-10 kriterier 

delir 
• A. Redusert bevissthetsnivå 

• B. Kognitive forstyrrelser 

• C. Psykomotoriske forstyrrelser 

• D. Forstyrret nattesøvn 

• E. Akutt debut og fluktuerende forløp 

• F. Bevis for hjerneorganisk etiologi 



2 typer delir: 

 
• Hyperaktiv       agitert, vandrende 

• Hypoaktiv        apati, tretthet 

• Blandingsform 

 

• Differensialdiagnoser: 

• Demens 

• Depresjon 

• Ikke-organiske psykoser                         

 

 

 

 



Årsaker til delir hos predisponerte 

eldre: 

 • Nesten hvilken som helst akutt sykdom eller 
medikament. 

• Medikamenter mest vanlig reversible årsak (22 - 
29 %) 

• Infeksjoner 

• Kardiovaskulære sykdommer 

• CNS sykdommer 

• Dehydrering/elektrolyttforstyrrelser 

• Alkohol- og benzodiazepinabstinens 



Sammendrag 

• Delirium er vanlig hos kreftpasienter 

• Delirium er vanlig og underdiagnostisert hos akutt syke 
gamle 

• Demente og skrøpelige er mest utsatt 

• Delirium kan oppstå ved nesten hvilken som helst akutt 
sykdom eller medikament. 

• Delirium gir dårlig prognose som trolig kan bedres ved 
riktig forebygging og behandling 

• Delirium kan påvises med for eksempel CAM  

• Håndteringen er multifaktoriell og tverrfaglig  

 



Aart Huurnink 

Spesialist i allmennmedisin 

Lindrende Enhet 

Boganes sykehjem 

Kvalme, oppkast og 
obstipasjon 



Kvalme/brekninger/oppkast 

• en av de største utfordringene ved 
langtkommet kreft 

• gjelder 40-70 % av pasientene 

• omtrent like mange er plaget med smerter 

• reduserer matlyst 

• gir dehydrering og elektrolyttforstyrrelser  

• reduserer livskvalitet 



Årsaker til kvalme/oppkast 

• Medikamenter: de fleste kan gi kvalme 
 cytostatika,  

  opioider, NSAID, antibiotika, digitalis 

• Lokale tilstander i GI traktus: 
 svelg/øsofagus, gastritt/ulcus,  

  dårlig ventrikkeltømming, 
 tarmobstruksjon, obstipasjon 

• Stor lever, ascites, tumores i abdomen 



Årsaker til kvalme/oppkast 

• Intrakranielle årsaker: 
hjernemetastaser, hjernetumor, 
meningeale metastaser 

• Dehydrering  
• Metabolske årsaker: hypercalcemi, 

uremi, ketoacidose 
• infeksjoner 
• smerter 



Årsaker til kvalme/oppkast 

• Relatert til kakeksi  

• Påvirkning av vestibularisapparatet 

• Behandlingsrelatert (medikamenter, 
strålebehandling) 

• Betinget kvalme  

• Psykisk  



Obstipasjon 

• Forstoppelse er et vanlig problem hos 
gamle og hos pasienter som bruker 
opioider: 
– eldre hjemme: ca 20% 

– eldre på sykehus > 60% 

– kreftpasienter med morfin: 80-90% 

 



Årsaker til obstipasjon 

• Opioider 

• Andre medikamenter, bl.a. antikolinergika, 
serotoninantagonister, antidepressiva, 
diuretika 

• Andre sykdommer: slagsekvele, 
Parkinson, 

        Hypothyreose, uremi 

• hypercalcemi, hypokalemi,  

• Sykdommer som gir mekanisk obstruksjon 



5 sentrale temaer/utfordringer i 

demensomsorgen og palliasjon 

• (manglende )forståelse av  

sykdomsutviklingen 

• Kommunikasjon og informasjon 

– pasient, pårørende og personalet 

• Gjenkjenne og vurdering av smerter  

• Holdninger i forhold til 

behandlingsintensitet og livskvalitet 

• innleggelser 

  Palliative care in advanced dementia, E. L. Sampson, BMC PC 2008 



Demens og palliasjon 

 å leve i nuet  

Fokus på livskvalitet 
 

Aart Huurnink 

Overlege Lindrende Enhet 

Boganes sykehjem 

22.09.11 

 



UTFORDRINGER 

• Legge et godt grunnlag i fra første kontakt med 

pasienten/pårørende enten hjemme eller i 

institusjon for å skape tillit og trygghet. 

• Hjelp til pårørende som opplever at deres 

nærmeste får en livstruende sykdom og hvor 

man vet at pasienten selv ikke kan delta i 

avslutningen av sitt liv. Hver dag blir svært viktig 

for pårørende om de er ektefelle eller barn. 

 



Utfordringer 

• Pasientene har fått en diagnose som er 

livstruende. 

• Ingen håp om å bli frisk igjen. 

• Mister kontrollen over livet sitt. 

• Opplevelse av sorg og tap. 

• Mye bekymring rundt fremtiden, og 

hvordan sykdommen vil utvikle seg. 



Forget me not 

Forget me not: palliative care for people with dementia 
 
 Dylan Harris 
 Postgrad. Med J. 2007;83;362-366 

 

Demens er en progressiv livsforkortende sykdom 
 
Demens er forbundet med komplekse behov .  
Pasienter med demens har behov for palliasjon  
 på lik linje med kreftpasienter 



Utfordringer i palliasjon i 

demensomsorgen 

• Hvor ønsker pasienten å dø 

• Kartlegging av smerter og andre 

symptomer 

• Tilgang på palliativ kompetanse  

• Forutseende planlegging 

• Utfordringer i eldreomsorgen 

• Vurdere prognose 

• Forskning 
Dylan Harris 
 Postgrad. Med J. 2007;83;362-366 



Sykdomsforløp ved demens 



Livsforventning ved demens 

• Alder ved diagnose 

– 65-69 år   11 år 

– 70-79 år   5,4 år 

– 80-89 år   4,3 år 

– =>90 år   3,8 år 

• Kjønn 

– Kvinner   4,6 år 

– Menn   4,1 år 

 

• Graden av funksjonsnedsettelse ( delt inn i 3 grupper) 
– Lett grad  6,4 år 

– Middels-moderat  4,2 år 

– Alvorlig  3,3 år 

 

                         David W Molloy (commentator)  Evid Based Med 2008 13: 120  



Prognose indicator for behov for 

palliasjon : hos pasienten med 

demens 

• Kan ikke gå uten hjelp, og 

• Har urininkontinens og inkontinens for avføring, og 

• Kan ikke føre en meningsfull samtale, og 

• Kan ikke kle på seg uten hjelp 

• Barthel index <3 

• Nedsatt evne til å gjøre ADL 

Plus en av følgende tilstander: 

- 10% vekttap de siste 6 måneder uten annen årsak 

- Pyelonefritt eller UVI 

- Serum albumin under 25 g/l 

- Alvorlige trykksår/decubitus grad III/IV 

- Gjentatte feberepisoder 

- Redusert matinntak/ vekttap 

- aspirasjonspneumoni 

  

    Gold Standards Framework, UK 2008 
 

 

 



Prognose av alvorlig demens 

• 6 måneder etter sykehusopphold pga pneumoni: 

             -53% mortalitet 

   vs. 13% hos ikke demente 

• 6 måneder etter sykehusopphold pga 
hoftefraktur: 

               -55% mortalitet 

                       vs. 12% hos ikke demente 

 

  Morrison RS, JAMA 2000 



Prognose ved langtkommen 

demens 
• Ved pneumoni:  

– etter 6 måneder: 46,7% mortalitet 

• Ved febril episode ( ikke pneumoni): 

– etter 6 måneder: 44,5% mortalitet 

• Ved spiseproblemer: 

– etter 6 måneder: 38,6% mortalitet 

 
• Susan L.Mitchell, ea., NEJM 361;16 , october15, 2009 



Mitchell SL et al. 
 N Engl J Med 2009;361:1529-
1538. 

Survival after the First Episode of  
Pneumonia, 

 the First Febrile Episode,  
and the Development of an Eating Problem. 

38% mortalitet v 6mnd 



Gjenkjenne vendepunkter 

• Gjenkjenne viktige hendelser/mulige ”turning 

points” 

• Redefiner behandlingsmål sammen med pas 

og pårørende og personalet: 

 – hva er realistisk å forvente?  

 - hva gjør vi hvis? 

 

 

 



Gold standards framework 

• The single most important predictive factor 

in cancer is performance status and 

functional ability’ – if patients are spending 

more than 50% of their time in bed/lying 

down, prognosis is estimated to be about 

3 months or less 



PPS 50%: sitter mest i en stol, kan ikke jobbe, langtkommen sykdom, betydelig 

pleiebehov, normal eller redusert matinntak, mentalt adekvat, eller mer eller mindre 

forvirret 

Michael Downing, MD, 

Victoria Hospice, B.C, 

Canada, 2009 



Palliative performance scale 

Michael Downing, MD, Victoria Hospice, B.C, Canada, 2009 



 

Forhold mellom den formidlede overlevelsestid: median  90 dager,  

                            den forventede overlevelsestid: median  75 dager 

                                den virkelige overlevelsestid: median 26 dager 

           Basert på  forløpet hos 300 kreftpasienter med langtkommen sykdom 

Annals of Internal Medicine: Lamont EB, Christakis NA. Prognostic disclosure to patients 

with cancer at the end of life. Annals of Internal Medicine 2001; 134:1096-1105.) 
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Samhandling med pasient og 

pårørende 

 

Føre var samtale: 

• Kva tenkjer du om tida vidare?  

• Kva er viktig for deg?  

 

Ofte når det er en endring i situasjonen 

Takk til Ingrid Lotsberg Norås, Kreftsjukepleiar Klepp kommune, og Dagfinn Carlsen, 

tidligere fastlege i Klepp  

 

 



Prognose indikator for behov for 

palliasjon: hos den  skrøpelige 

pasienten 

• Komorbiditet med flere sykdommer med tegn på vansker 
i å fungere i hverdagen 

• Uttalt funksjonstap som vises i for eksempel ECOG 
/Karnofsky 

• Forekomst av minst 3 symptomer/funn: 

• -slapphet 

• -lav fysisk aktivitet 

• -vekttap 

• -selv rapportert utmattelse 

 
– Gold Standards Framework, UK 2008 

 



de skrøpelige eldre - palliative tiltak 

• Gjør regelmessig symptomvurdering: 
– Bruk emnene nevnt på ESAS 

• Er det underliggende sykdommer/faktorer 
som kan bidra til symptomene – er 
behandling mulig? 

• God symptomlindring 
• Evaluer tiltakene  
• Redefiner behandlingsmål sammen med pas 

og pårørende: 
 – hva er realistisk å forvente?  
 - hva gjør vi hvis? 
 



Akutte tilstander i palliasjon 

• Akutte tilstander som skyldes 

grunnsykdom  

• Akutte tilstander som skyldes følgetilstand/ 

 sekvele  etter behandling: 

  cytostatika, strålebehandling, kirurgi  

• Akutte tilstander som skyldes andre 

sykdommer 

• Akutte livskriser 



2007 ( og oppdatert i 2010) 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 

palliasjon i kreftomsorgen 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00021/Nasjonalt_handlingsp_21509a.pdf 

 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00021/Nasjonalt_handlingsp_21509a.pdf


Akutte tilstander i palliasjon 

Grunn for å ta kontakt- øyeblikkelig hjelp 

1. Ny oppstått problem  

2. Akutt funksjonsvikt /endring  

3. En kommer ikke i mål med symptomlindring 

 

- Smerter 

- Dyspnoe 

- Uro 

- Delir  

- Oppkast/kvalme 

- Diare 

- Kramper 

- Blødning  

- Syncope 

- Fall 

- Hevelse- trombosemistanke 

 

 

- Akutt funksjonssvikt /endring: slapphet, feber, hoste,  

 

- Den døende pasient 

 



Avansert håndbok 

Symptom management  

In 

Advanced cancer 

 

Robert Twycross 

2009 

Forlag: 

www.palliativedrugs.com 

 

 

 

http://www.palliativedrugs.com/


”Phone to needle” 

responstid 

1. Ny oppstått problem  

2. Akutt funksjonsvikt /endring  

3. En kommer ikke i mål med symptomlindring  

 

     Tidsfristen som settes, er tiden fra 
”henvisningen” mottas, til iverksetting av 
vurdering og eventuell behandling, dvs. til 
pasienten faktisk mottas eller tilses. 

 

Hvor lang tid går det fra problemet ble nevnt 

 til tiltaket er satt i gang? 

 

 

 

 



     Utviklingen i  

     terminalfasen 

 

• Pas sykdomsutvikling er rask og uten tegn på 

effekt av behandling: 

• pas føler seg mer og mer svak, og trøtt, og slapp 

• mister interesse i mat og drikke 

• ofte bare interessert i kontakt med de aller 

nærmeste. 

 



Hva vet pasienten om sin 

situasjon ? 

• Frykt for forvirring, smerter, bli kvalt,  

• Tungt å ta avskjed. 

• Savnet om å ikke dele framtiden. 

• Bekymret om familien kommer til å 
klare seg bra.  

• Ønsker ikke å være til byrde 

• ønsker ikke å være alene 



Når døden nærmer seg, ser en ofte en 

del typiske endringer 

• Økt søvnbehov 

• Tiltagende fysisk svekkelse, økende behov for 
sengeleie 

• Avtagende interesse for omgivelsene. Mindre 
respons til de nærmeste 

• Svekket orienteringsevne, ofte periodevis forvirring 

• Tiltagende redusert interesse for å ta til seg mat og 
drikke 

• Problemer med å ta tabletter 

 
         First CJ, Doyle D. The terminal phase. I: Doyle D, Hanks G, Cherny NI et   al, 

red. Oxford textbook of  palliative medicine. 3. utg. Oxford: Oxford University 
Press, 2003: 1117–34. 



St. Benedict,  døde  stående i 547 



”De siste 48 timer” 

Ikke alle pasienter i terminal fase har alle funn : 

• noen er oppegående til siste dag 

• noen er våkne til de siste timene 

• noen spiser og drikker til siste dag 

• noen dør allikevel ”plutselig”.  

• hos noen varer terminalfasen mye lengre enn 48 

timer.  

 


