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OVERSIKT

• Palliasjonens relevans og slektskap til geriatrien

• De 3 vanligste symptomene ved livets slutt og behandling av disse

• Dødsfasen – De 4 viktigste medikamentene

• Særlige utfordring når livet går mot slutten



PALLIATIV BEHANDLING FIM 027

• Ha kunnskap om og under supervisjon kunne
iverksette palliativ behandling

Illustrasjon: thenounproject.com



LEGEKUNST

Aldri skade

Iblant helbrede

Ofte lindre

Alltid trøste
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PALLIASJON

• Def: Aktiv behandling av symptomer, pleie og omsorg for 
pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid.

***

• Lindring av smerter, andre plagsomme symptomer, sammen 
med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og eksistensielle 
problemer. 



PSYKOSOSIALE FAKTORER

Yusuf S et al, Lancet 2004



WHAT’S IMPORTANT TO PEOPLE
AT THE END OF LIFE? 

• Symptomlindring

• Koordinert og kontinuert omsorg

• Unngå forlengelse av dødsprosess

• Opplevelse av kontroll, nå mål, verd

• Unngå å være andre til byrde

• Styrke relasjon til sine nærmeste

• Mulighet til å få avklart uoppgjorte konflikter og si adjø

JAMA. 2000;284:2476-2482.









Study Overview

• Tidlig igangsatt og regelmessig palliativ oppfølging medførte
signifikant bedring i livskvalitet og mindre depresjon. 

• Tidlig igangsatt og regelmessig palliativ oppfølging medførte mindre
aggressiv behandling siste 30 dager men signifikant bedre overlevelse.



RELEVANS I GERIATRIEN

• De fleste døende pasienter er gamle og dør i institusjon. 

• Gamle pasienter får dårligere lindrende behandling enn andre pasienter 

• Den skrøpelige gamle (kreft)pasienten trenger symptomlindring forankret i 
bred geriatrisk tilnærming (CGA)



• Aktuell sykdom

• Komorbiditet

• Legemidler

• Smerte/symptomer

• Sosiale forhold

• Kognisjon

• Motorikk

• Stemningsleie

• ADL

• Ernæring

• Eliminasjon



Edmonton Symptom Assessment System

ESAS
*



SYMPTOMER I SISTE LEVEUKE

Hendriks et al, Journal of Pain and Symptom Management, 2014



SMERTE ÅNDENØD AGITASJON

Illustrasjoner: thenounproject.com 



SMERTE





EKVIANALGETISK POTENS 
I FORHOLD TIL PO MORFIN

Medikament Ekvianalgetisk potens Virketid?

Morfin (Dolcontin) 1 4-5t

Kodein (P. Forte) 1/10 4-6t

Oksykodon (Oxynorm/Oxycontin) 1.5 4-6t

Hydromorfon (Palladon) 5 4-6t

Fentanyl plaster 100 72t

Metadon doseavhengig 8-12t



SMERTER FORTS.

Kvalme – forstoppelse – munntørrhet – dyspnoe - angst  



SPESIELLE HENSYN VED 
SMERTEBEHANDLING HOS ELDRE

• Oxykodon har mindre nyreavhengig eliminasjon enn morfin

• «Opioidrotasjon» og samtidig 20-50% ekvivalent dosereduksjon 
v/ugunstige bivirkninger

• Angst og dyspnoe er trolig sterkt underbehandlet hos skrøpelige 
gamle

• Nøye registrering og behandling av obstipasjon

• Opioider gir også ofte urinretensjon

• Steroider kan gi forvirring

• Gabapentin (Neurontin) eller pregabalin (Lyrica) i særlig SMÅ 
doser



ÅNDENØD

• 90 % av terminale kreftpasienter

• Ofte kronisk med episodiske forverrelser

• Ofte lite samsvar mellom pasientens opplevelse 
og objektive funn

• Svært skremmende for pasient og pårørende

Illustrasjoner: thenounproject.com 



ÅRSAKER TIL ÅNDENØD

• Tumorrelatert (primærtumor/metastaser)

• Indirekte tumorrelatert (pneumoni, LE, anemi, kachexi, 
pleuravæske/ascites, hepatomegali, abdominaltumor

• Behandlingsrelatert (pneumonitt, fibrose)

• Andre lidelse (KOLS, hjertesvikt)

• Angst



BEHANDLING AV ÅNDENØD

• Årsaksrettet

• Steroider (reduserer ødem)

• Opioider (reduserer besvær og behov) morfin ex. oppstart 5 mg x4-6, 
ellers øke fastdosering 30-50%. Titrere opp. 

• Fysioterapi

• Oksygen (hypoxi må være påvist og at oksygen reverserer hypoxi – dårlig 
dokumentasjon hos langtkomne kreftpasienter)

• Luft, vifte, vindu, ro, anxiolytika

• CPAP/BiPaP…..



AGITASJON - DELIRIUM



BEHANDLING AV DELIRIUM

• Placebogruppen hadde 21-27% færre ekstrapyramidale 
bivirkninger (risperidone, HR 0.73; 95% CI, 0.09-1.37; P = .03; and haloperidol, 0.79; 95% CI, 0.17-

1.41; P = .01). 

• Placebo var assosiert med lengre overlevelse enn haloperidol 
(HR 1.73; 95% CI, 1.20-2.50; P = .003) og trolig risperidone HR, 1.29; 95% CI, 0.91-1.84; P = .14).

• Placebogruppen hadde lavere deliriumscore og kortere 
varighet av symptomene 

Individualisert håndtering av utløsende faktorer og støttende terapi (inkl. sc midazolam) 



NÅR ER EN PASIENT DØENDE?

• Sengeliggende

• Klarer ikke svelge tabletter

• Drikker kun små slurker

• Somnolent

Illustrasjoner: thenounproject.com 
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BEHANDLINGSBEGRENSNINGER (HLR-)

• §3-1….det skal legges stor vekt på hva pasienten mener…..

• §3-2….informasjon skal gis varsomt….

• Ved tvil anses pasient som samtykkekompetent! 

• §3-3…pårørendeinvolvering hvis pasient samtykker/andre forhold tilsier 
det

(OBS: pårørende skal gi informasjon om hva pasienten hadde villet, ikke egne 
ønsker). 

• Legen skal bruke sin fagkunnskap og kompetanse til å ta den endelige 
beslutningen. (fritar de pårørende fra noe som kan føles som et belastende 
ansvar).
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OPPSUMMERING

• Palliasjonens relevans og slektskap til geriatrien 
(symptomer/livskvalitet og tverrfaglighet/holisme)

• De 3 vanligste symptomene i livets sluttfase (smerte, dyspnoe, 
delirium)

• De 2 (4) viktigste medikamentene for døende: morfin, midazolam, 
haldol og robinul

• Særlige utfordring når livet går mot slutten: 
behandlingsinnskrenkning: HLR-status bør avklares og 
dokumenteres for (snart) døende pasienter. 


