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«...de er så hjelpeløse» 
 



«Eg ser at du e 
trøtt, 
men eg kan ikkje 
gå alle skrittå for 
deg. 
Du må gå de sjøl, 
Men eg vil gå de 
med deg». 
 
Bjørn Eidsvåg 



Innhold 

• Palliasjon 

• Symptomlindring som en del av hverdagen 

• ØNH-kreft og palliasjon 

– Respirasjon 

– Ernæring 



Palliasjon 

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter 
med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring 

av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme 
symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot 
psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. 

Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig 
livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ 

behandling og omsorg verken fremskynder døden eller 
forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en 

del av livet. 

EAPC/WHO 

 



Hvem er den palliative 
pasienten? 



Inndeling, sykdomsfaser 

• Kurativ 

• Livsforlengende 

• Symptomforebyggende 

• Symptomlindrende 

 



Palliasjon – en integrert del av onkologien? 
(Illustrasjoner fra S. Kaasa, EAPC konferanse, mai 2013) 
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Fremtiden? – palliasjon en del av 
hverdagen, ikke bare når døden er 
nær… 
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Organisering av palliasjon i 
Norge 

• Kommunehelsetjeneste og fastlege 

• Spesialisthelsetjeneste 

 

• Kompetansesentre for lindrende 
behandling 

 



 



Palliative nettverk 

• Nettverk av ressurspersoner (spl) for kreftomsorg og palliasjon 

• Spre kompetanse 

• Lette overgangen mellom nivåene for pasienten 

• Drives av de regionale kompetansesentrene i samarbeid med lokale 
palliative team evt. også kreftforeningen. 

• Mål: hver sykehusavd. som behandler kreftpasienter skal ha en 
ressurssykepleier i kompetansenettverket 

 

• Mange steder finnes forpliktende avtaler mellom helseforetak og 
kommuner 



ØNH-kreft og palliasjon 

På grunn av særegne aspekter ved 
sykdomsprosessen ved ØNH-kreft, samt 
anatomien den affiserer, frarøves den 
døende pasienten vitale deler av sin identitet. 
Dette gir store utfordringer for pasienten og 
de rundt. 

(Shuman et al., 2012) 

 



 

 

Hode-halskreft er en unik palliativ utfordring, 
både på grunn av sykdommens lokalisasjon 
og på grunn av bivirkninger/følger av 
sykdommen og behandling. 

(Price et al., 2009). 

 



For de pasientene som kommer til å dø av sin 
sykdom kan adekvat medisinsk hjelp være 
avgjørende for om pasientene dør en pinefull 
død, eller en død som er fysisk og emosjonelt 
komfortabel. 

(Murphy et al., 2011). 



Palliative utfordringer ved hode-
halskreft 

• Dyspne 

 

• Ernæring 

 

 



Dyspne 

• Subjektiv opplevelse av tungpust 

• Stridor 

 

• Minst halvparten av pasientene med kreft som har behov 
for palliativ behandling har oppgitt å ha pustebesvær 
(Fürst og Starlander, 2008). 

• 39 % av pas. med ØNH-kreft opplevde dyspne de siste 6 
mnd av livet (Price et al., 2009). 



Have you ever choked on something and not 
been able to get your breath? That’s what it 
feels like for me all of the time!  

 
– Pasient i Dudgeon, 2010. 



Dyspne – en palliativ  
utfordring ved ØNH-kreft 

• Sykdommens beliggenhet 

• Beslutninger: Om/når tracheostomi? 

– Unngå akutte situasjoner i palliativ fase 

– Forebygges 

 

• Tracheostomi – opplæring av primærhelsetjenesten 

– Redselen for tracheostomi i primærhelsetjenesten 

– Opplæring = vårt ansvar 

• Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47, 2008-2009) – 
spesialisthelsetjenesten som støttespiller i utviklingen av 
kommunene. 

 



Tiltak ved dyspne 
• MÅL: Lindre pasientens symptomer 

 

• Behandle eks. pneumoni, tappe pleuravæske + + 

• Tumorrettet behandling 

• Omsorg og trygghet 

• Sengeleie, åpent vindu, vifte, informasjon 

• O2 etter behov ved hypoksi 

• Tracheostomi  
(Håndbok i lindrende behandling, 2012, Gibbins og Jani, 2006) 



Medikamentell lindring av dyspne 
• Morfin 

– Gir cerebral sedering, minsker angst, minsker følsomhet for høy pCO2, 
(kan adm. som inh.), øker hjertefunksjon, sm.lindring  

• Steroider 

• Slimløsende 

• Inhalasjoner ved obstruktiv dyspne 

• Anxiolytika 

• Antibiotika (ved pneumoni) – obs etiske vurderinger. 

• Ved «dødsralling»: Robinul/(Morfin-skopolamin) 

 

 

(Håndbok i lindrende behandling, 2012, Fürst og Starlander, 2008, Simmelsgaard, 
2005, Dudgeon, 2010)  



Indikasjon Medikament Dosering Maksimal 
døgndose 

Adm.måte 

Smerte, dyspne Morfin 
(opioidanalgetiku
m) 

2,5-5-10 mg eller 
1/6 av tidligere 
døgndose 
(po:sc = 3:1) 
inntil x 1/time 

avhengig av 
effekten 
(sjelden 
> 400 mg) 

sc 
= subcutant 

Angst, uro, 
panikk, 
muskelrykn., 
kramper 

Midazolam 
(benzodiazepin, 
sedativum) 

1 mg til 
gamle/skrøpelige
, ellers 
start med 2-2,5 
mg 
inntil x 1/30 min 
(titrering) 

avhengig av 
effekten 
(sjelden 
> 20 mg) 

sc 

Kvalme 
uro, agitasjon 
delir 

Haldol 
(haloperidol, 
lavdoseneurolept
ikum) 

0,5-1 mg x 2 (mot 
kvalme) 
2 mg x 3-5 (mot 
uro/agitasjon) 

10 mg sc 

Surkling i øvre 
luftveier, 
ileus, kolikk 

Robinul 
(glykopyrrolat, 
antikolinergikum) 

Startdose 0,4 mg 
Ved effekt etter 2 
timer gis evt. 0,2 
mg x 4 

1,8 mg 
(sjelden 
nødvendig) 

sc 



Ernæring  

• Svelgvansker og ernæringsprobl. vanlig ved hode-halskreft 

– Pga. tumor eller pågående/gjennomgått behandling 
• Mukositt 

• Xerostomi (munntørrhet) 

• Svekker ernæringsstatus, men påvirker også psyken pga. 
det sosiale aspektet ved å spise sammen andre. 

 

 
(Davies, 2006, Murphy et al., 2010). 

 



Kakeksi – et klinisk symptom 
Kakos og hexis – dårlig tilstand 

Primær kakeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vekttap, tap av underhudsfett og muskelmasse, apetittløshet 

(anoreksi), kraftløshet, fatigue, kronisk kvalme. 

Sekundær kakeksi 



Primær kakeksi – et metabolsk syndrom 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon lånt fra Nordøy et al. (2006). 



Sekundær kakeksi 

 

• Andre faktorer som gir nedsatt matlyst eller 
problemer som gir nedsatt matinntak. 
Fører til underernæring (man finner en 
konkret årsak til vekttapet). 



Tiltak ved kakeksi 

• Ved vekttap: Forsøke å finne årsak – sette i 
gang tiltak. 

 



Tiltak ved kakeksi 

• 1. Symptomkontroll, farmakologiske tiltak 

• 2. Tilpasset kost 

• 3. Næringstilskudd 

• 4. Sondeernæring 

• 5. Parenteral ernæring 



Beslutningsprosess 
 

1. Beslutning om å sette i 
gang/avslutte/fortsette ernæringsstøtte 
skal starte med en grundig gjennomgang 
av pas. situasjon 

– Onkologisk/klinisk 

– Alder/funksjonsstatus/diagnose/andre sykd. 

– Symptomer 

– Forventet levetid 

• A. Dager til få uker B. Uker til få mnd. C. Flere 
mnd. 



 

– Væske og ernæringsstatus 

– Matinntak 

– Pas. psykologiske innstilling 

– Tarmfunksjon og mulige 
administrasjonsformer 

– Behov for hjelp hjemme ifm ernæring 

2. Beslutning 

3. Evaluering/ny vurdering av pasienten og 
behandlingen iflg. tidsplan. 

 (Thoresen og Nordøy, 2008). 



Mat når døden nærmer seg 

• Matens næringsmessige betydning er forbi 

• Mat ensbetydende med liv 

• Støtte til pårørende 

 

• Mål: Best mulig livskvalitet for pasient og 
pårørende. 



- Enklest er det ofte å fortsette som før, med 
enteral eller parenteral ernæring til døden 
inntreffer… 

- Vanskeligere er det å bruke godt klinisk 
skjønn, bruke sunn fornuft og forstå når 
væske og ernæring skader mer enn de 
gavner. Videre kan det være utfordrende å 
møte pårørende i noen ganger konfliktfylte 
samtaler. 

(Stig Ottesen i foredrag funnet på internett, 2013). 



Var han ikke 
fryktelig tørst? 

Aftenposten, 12.01.2012 



Oppsummering 

- Hvem er den palliative pasienten? 

- Organisering av palliasjon i Norge 

- ØNH-kreft og palliasjon 

- Dyspne 

- Ernæring  

 

Mål: best mulig livskvalitet for pasient og 
pårørende, og at vi ikke er hjelpeløse… 


