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Symptomlindring 
i palliativ behandling
Anders Bonde Jensen, Bodil Jespersen, Torben W. Jespersen & Mette Asbjørn Neergaard

I artiklen gennemgås behandlingen af de 
mest almindeligt forekommende sympto-
mer hos cancerpatienter i et palliativt 
forløb med fokus på de behandlinger, der 
kan iværksættes i patientens eget hjem.

Palliativ indsats består i »at fremme livs-
kvaliteten hos patienter og deres familier, 
som står over for de problemer, der er 
forbundet med livstruende sygdom, ved 
at forebygge og lindre lidelse gennem 
tidlig diagnosticering og umiddelbar vur-
dering og behandling af smerter og andre 
problemer af både fysisk, psykisk, psyko-
social og åndelig art« (1). Den største 
patientgruppe med behov for palliativ 
indsats er uhelbredeligt syge cancerpa-
tienter. I Danmark dør mere end ca. 
15.000 patienter af kræft om året (2), og 
mere end 10.000 af disse patienter for-
ventes at have et behov for en palliativ 
indsats i den sidste fase af sygdommen. 
Hertil kommer patienter med ikkema-
ligne sygdomme, hvor der også kan være 
et palliationsbehov, fx kardiologiske, 
lungemedicinske og neurologiske patien-
ter samt aids-patienter.

En stor del af den palliative indsats 
foregår i eget hjem, og meget peger på, at 
hovedparten af patienterne og de pårø-
rende ønsker, at den sidste tid og døden 
foregår i hjemmet (3). Der er derfor brug 
for fokus på den palliative indsats i pa-
tientens hjem. 

Palliativ indsats er i høj grad en tvær-
faglig indsats, der stiller store krav til 
samarbejde. Der kræves både et godt sam-
arbejde mellem professionelle og patient/
familien og mellem egen læge og hjem-
meplejen, men også et velfungerende 
samarbejde mellem primærsektoren, spe-
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1284 P A L L I A T I O N

cialistteam og hospitalssektoren er på-
krævet.

En vigtig del af den palliative indsats 
er symptomlindring, og ansvaret herfor 
ligger primært hos de involverede læger. 
En forudsætning for symptomlindring er 
erkendelse af symptomerne og lægens 
viden om behandlingsmuligheder eller 
om muligheder for vidensopsporing, fx 
via Dansk Selskab for Almen Medicins 
kliniske vejledning om palliation (www.
dsam.dk/flx/publikationer/kliniske_
vejledninger) og supervision.

Symptomlindring
Patienter med uhelbredelig cancersygdom 
har ofte adskillige belastende symptomer, 
og i nogle situationer kan behandlingen 
af et symptom forværre et andet. Således 
kan den sløvende effekt af de opioider, 
som bruges til lindring af patientens 
smerter, forværre den træthed, som pa-
tienten også generes af.

Ved planlægning af den palliative 
behandling er det derfor essentielt at 
starte med en grundig anamnese, hvor 
man afdækker alle de problemer, patien-
ten oplever i relation til sin sygdom. Det 
vil ofte være umuligt at afhjælpe dem alle 
på en gang, hvorfor det er afgørende, at 
behandlingen primært søger at afhjælpe 
de symptomer, der generer patienten 
mest. Der skal derfor laves en prioritering 
af symptomerne sammen med patienten. 
I planlægningen af behandlingen er det 
vigtigt, at man sørger for at være forudse-
ende. 

Hvis patienten skal kunne opholde sig 
i eget hjem, er det væsentligt, at der læg-
ges planer for, hvordan symptomforvær-
ring skal takles, og at både patienten, 
dennes eventuelle pårørende og hjemme-

plejen er informeret om disse planer og 
kan iværksætte dem ved behov. 

Behandlingen af de enkelte sympto-
mer bør være aggressiv med henblik på at 
opnå hurtig lindring. Patienten har ofte 
ikke tid til at vente på en langsom dosis-
eskalering af for eksempel opioider.

Samtidig er det vigtigt at være op-
mærksom på eventuelle bivirkninger ved 
behandlingen, idet patientens gener ud-
gøres af summen af symptomer fra syg-
dommen og bivirkninger til behandlin-
gen.

I det følgende vil en række af de al-
mindeligste symptomer og behandlingen 
heraf blive gennemgået.

Smerter
Smerter kan defineres som »en perceptuel 
proces, hvis kvalitet og intensitet er 
stærkt influeret af den særlige forhistorie, 
det enkelte individ har, af den mening 
individet lægger i den smerteproduce-
rende situation og af den sindsstemning, 
individet befinder sig i« (4).

Dvs., at smerteperceptionen er en sub-
jektiv størrelse, som er svær at måle. 

Patienten og familien kan være i en 
eksistentiel krise, og psykologiske og so-
ciale faktorer indvirker i udtalt grad på 
smerteperceptionen. Derfor kan det være 
vigtigt at få anamnesen suppleret fra 
samleveren eller anden nærtstående per-
son i patientens netværk.

SMERTEANAMNESE

En detaljeret/sufficient smerteanamnese 
tager tid, men giver behandleren den 
nødvendige information og patienten 
følelsen af at blive lyttet til. Følgende bør 
afklares:
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Hvor? Den nøjagtige smertelokalisation 
vises eller tegnes. Brug evt. et smertekort.

Hvornår? Begyndelsestidspunktet, kon-
stante eller anfaldsvise, provokerende og/
eller lindrende faktorer.

Hvordan? Smertens karakteristika (svi-
ende, brændende, borende, jagende etc.) 
Lad patienten beskrive med sine egne 
ord.

Hvor meget? Indvirkning på patientens 
dagligdag. Evt. kan en VAS-skala 0–10 
eller smertedagbog bruges til at monito-
rere symptomudvikling.

Medicinanamnese. Hvilke stoffer har pa-
tienten prøvet, i hvilke doser og med 
hvilke virkninger/bivirkninger?

Hvorfor? Især ved kræftpatienter kan disse 
spørgsmål give værdifuld viden om pa-
tientens informations- og erkendelsesni-
veau og psykiske tilstand. 

SMERTETYPER

Man opdeler smerter i forskellige kvalite-
ter. De to vigtigste hovedgrupper er de 
nociceptive og neurogene smerter. Dette er 
en vigtig opdeling, da de hyppigst an-
vendte opioider har god effekt på noci-
ceptive smerter, men sædvanligvis ringe 

Fig. 1. Ikkemedicinsk behandling af dyspnø.                   Foto: Århus Universitetshospital, Onkologisk Afdeling
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1286 P A L L I A T I O N

eller ingen effekt på de neurogene smer-
ter. 

Nociceptive somatiske smerter er som 
regel lette at diagnosticere og behandle. 
Nociceptive viscerale smerter er vanskeli-
gere at behandle. 

Det sympatiske nervesystem kan være 
påvirket, således at patienten får kvalme 
og svedudbrud, og der kan forekomme 
blodtryks- og pulsændringer. Diagnosen 
vanskeliggøres desuden af forekomsten af 
meddelt smerte. Fx ses, at en proces (ab-
sces eller metastase) mellem leveren og 
diaphragma kan give smerter i højre skul-
der. 

Neurogene smerter kan være vanskeli-
gere at diagnosticere. En del patienter 
udvikler neurogene smerter på benign 
basis, fx efter operation (amputation, tho-
rakotomi og mastektomi), og ca. 40% af 
alle døende kræftpatienter vil udvikle en 
neurogen smertekomponent forårsaget af 
sygdomsprogression. Patienterne har ofte 
føleforstyrrelser i form af både nedsat 
(hypoæstesi) og øget følsomhed (allo-
dyni) i det afficerede område. Ved allo-
dyni kan selv let berøring føles smerte-
fuld.

MEDIKAMENTEL BEHANDLING

Målet med smertebehandlingen er, at 
patienten opnår smertefrihed i hvile og 
tilfredsstillende smertelindring ved aktivi-
tet. Der tilstræbes altid en god nattesøvn. 
Dette mål kan næsten altid nås hos can-
cerpatienter. Nonmedikamentel behand-
ling (fysioterapi, afspænding, visualise-
ring m.m.) bør anvendes som supplement 
til den medikamentelle smertebehand-
ling.

Grundprincipperne i den medikamen-
telle smertebehandling er:

1. Peroral behandling, hvis muligt.
2. Hver smertekvalitet behandles for sig.
3. Langtidsvirkende opioider som basis-

behandling og et hurtigtvirkende opi-
oid til gennembrudssmerter.

4. Opioidrotation ved manglende effekt 
eller bivirkninger til den givne be-
handling.

5. Tæt opfølgning af patienten.

NONOPIOIDER

Paracetamol bør indgå som fast basisbe-
handling så længe som muligt. Således 
fandt man i en dobbeltblindet, placebo-
kontrolleret undersøgelse omfattende 
cancerpatienter i opioidbehandling, at 
patienter, som fik paracetamol, havde det 
betydeligt bedre end placebogruppen 
mht. smerter og almenbefindende (5). 
Paracetamol har også en morphinbespa-
rende effekt. 

NSAID-præparater har ikke nogen 
betydende plads i palliativ smertelindring 
pga. langtidsbivirkningerne. 

OPIOIDER

Ved gennemgang af litteraturen synes der 
ikke at være forskel på de forskellige opio-
iders analgetiske effekt (www.sign.ac.uk). 
Alle opioider synes at have en vis – om 
end beskeden – effekt på neurogene smer-
ter. Der er forskel på opioidernes metabo-
lisme og dermed på deres bivirkningspro-
fil. Patientens kliniske tilstand kan 
påvirke valg og administrationsmåde af 
opioider.

MORPHIN

Morphin er fortsat førstevalgsopioid ved 
palliativ behandling. De fleste patienter 
tåler morphin godt uden væsentlige bi-
virkninger. Biotilgængeligheden for 
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morphin indgivet peroralt er 20–60% (ca. 
1/3). Man bør være opmærksom på, at 
mor phin har aktive metabolitter, som 
overvejende udskilles renalt: morphin-6-
glukuronid som har analgetisk og sede-
rende effekt, samt morphin-3-glukuronid 
som kan forårsage myoklonier og dysæ-
stesier. Ved nedsat nyrefunktion kan pa-
tienten derfor blive utilsigtet sløv. Ca. 1% 
af den danske befolkning får hallucinatio-
ner af morphin. Der er ingen tolerans til 
denne bivirkning, som med det samme 
skal medføre konvertering til andet opi-
oid.

OXYCODON

Biotilgængeligheden for oxycodon indgi-
vet peroralt er 60–80% (ca. 2/3). Oxyco-
don er ca. dobbelt så potent som mor-
phin, 10 mg oxycodon svarer til 20 mg 
morphin. Det er ikke afklaret, om oxyco-
don har bedre effekt på neurogene smer-
ter end andre opioider. Mens nye under-
søgelser tyder på, at oxycodon måske har 
en mere specifik effekt på nociceptive 
viscerale smerter end morphin.

Oxycodons rolle ved nyreinsufficiens 
er uafklaret. Indtil videre tilrådes kun 
fentanyl eller methadon ved nedsat nyre-
funktion.

FENTANYL

Fentanylplaster kan anvendes, når patien-
ten ikke kan tage tabletter pga. synkebe-
svær eller gastrointestinale problemer 
som fx ileus. Plasterbehandling er des-
uden velegnet til ældre patienter med 
nedsat compliance. Et fentanylplaster 12,5 
µg/time svarer til tabl. morphin 30 (–45) 
mg/døgn peroralt. Fentanylplaster er dog 
ikke velegnet til patienter, hvor smerterne 
er meget vekslende og hvor en tilfredsstil-

lende fast smertelindring endnu ikke er 
opnået, ligesom der kan være problemer 
med utilsigtet sedering ved anvendelse 
hos svært kakektiske patienter uden sub-
kutane fedtdepoter, da fedtdepoterne 
virker som reservoir for fentanyl. 

METHADON

Det er vist, at ved manglende effekt af 
anden opioidbehandling kan ca. 80% af 
patienterne blive sufficient smertedækket 
inden for fem dage ved skift til metha-
don, især hvis der er en neurogen smerte-
komponent. En opioidrotation fra højdo-
sis-morphin eller andet opioid til metha-
don er imidlertid en specialistopgave og 
kræver tæt opfølgning af patienten. Hal-
veringstiden for methadon varierer fra 5 
til 150 timer, og der kan derfor være lang 
tid til steady state. Der er beskrevet respi-
rationsdepression medførende døden ved 
konvertering fra højdosis-opioidbehand-
ling til methadon, hvorfor man bør over-
veje at indlægge patienten ved en kon-
vertering til methadon. 

GENNEMBRUDSSMERTER

Ved opioidbehandling bør der være mu-
lighed for behandling af gennembrudssmer-
ter. P.n.-opioiddosis ved smertegennem-
brud er 10–15% af den samlede 
døgndosis, givet som hurtigtvirkende 
opioid. 

Hyppige gennembrudssmerter kan 
skyldes svigt i grundsbehandlingen, som i 
givet fald må justeres. Aktivitetsudløste 
gennembrudssmerter kan være vanskelige 
at forebygge, da det ofte vil medføre en 
overdosering af patienten. Spontane, 
stimulusuafhængige gennembrudssmer-
ter er oftest selvlimiterende og forsvinder, 
før konventionelle opioider har klinisk ef-
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fekt. Smerteanfaldene er som regel ens fra 
gang til gang. Det er imidlertid en hyppig 
tilstand; således viste en undersøgelse 
blandt hospicepatienter, at 89% af 245 
patienter havde spontane gennem-
brudsmerter. Hos 73% af patienterne 
varede smerterne under 30 min, hos 18% 
varede de kun 1–5 min. Det er en vigtig 
pædagogisk opgave at forklare patienten 
dette, således at han/hun bliver fortrolig 
med gennembrudssmerten; derved kan 
behovet for pn.-opioider mindskes. 

SEKUNDÆRE ANALGETIKA

Neurogene smerter behandles med tricy-
kliske antidepressiva (TCA) og/eller an-
tiepileptika. De hyppigste anvendte TCA 
er imipramin, nortriptylin og amitripty-
lin i doseringer fra 10 til 75 mg dagl. 
Amitriptylin virker sederende, hvilket kan 
udnyttes ved dårlig nattesøvn. Af antiepi-
leptika anvendes især gabapentin, prega-
balin, carbamazepin, oxcarbazepin og 
valproat. Gabapentin (300–2.400 mg 
dagl.) og pregabalin (25–600 mg dagl.) 
har færrest bivirkninger.

Duloxetin er et relativt nyt antidepres-

sivt middel som har en dokumenteret 
effekt på neurogene smerter. Den analge-
tiske dosis er 30–60 mg dagl. Bivirknings-
profilen på præparatet er gunstig (6).

Obstipation
Symptomer på obstipation hos den svæk-
kede palliative patient kan forveksles med 
symptomer af anden ætiologi hos den 
syge. F.eks. er obstipation i 30% af tilfæl-
dene årsagen til kvalme hos den palliative 
patient. En sufficient afføringsanamnese 
er således vigtig.

FOREKOMST

Stort set alle palliative patienter vil op-
leve obstipation som et generende symp-
tom på et tidspunkt i deres sygdomsfor-
løb.

ÅRSAGER

Årsagerne til obstipation er ofte multifak-
torielle og synergistiske. Obstipation ses 
også ved andre konkurrerende sygdomme 
som diabetes mellitus, hjertesygdom og 
depression.

I begyndelsen af det palliative forløb er 
årsagerne ofte medikamentelle. Hyppigst 
er det opioidbehandling, der er hovedår-
sagen. Senere i forløbet ses tumorrelate-
rede årsager, og i det helt terminale stadie 
bidrager nedsat mobilitet og almen svæk-
kelse til problemet.

Af de medikamenter, der medfører 
obstipation, er opioider de vigtigste. Der 
er kun ringe forskel på opioidernes obsti-
perende effekt, og i den daglige klinik er 
den næppe erkendelig. Opioiderne påvir-
ker tarmsystemet ved at øge tonus ved 
ileocaecalstedet og anal sphincter, reduce-
rer den peristaltiske komponent af mobi-
liteten i tynd- og tyktarm, øger elektrolyt- 

Symptomer omfatter både fysiske, psykiske 
og sociale problemer. I den palliative 
behandling er det vigtigt:

•  at få afdækket alle patientens væsentlige 
problemer

•  at få prioriteret indsatsen sammen med 
patienten

•  at behandle symptomerne aggressivt, så 
hurtig lindring opnås

•   at være forudseende
•   at indgå klare aftaler om forløbet
•  at patient og hjemmeplejen har 

mulighed for at handle ved symptomfor-
værring

Boks 1. Palliativ behandling.
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og vandabsorptionen i tyndtarmen og 
nedsætter defækationsrefleksen.

Præparater med antikolinerg effekt, 
tricykliske antidepressiva, antihistaminer, 
NSAID-præparater, 5-HT3-antagonister, fx 
ondansetron, har også en obstiperende 
effekt. Visse former for kemoterapi kan 
virke obstiperende via en neurotoksisk 
påvirkning.

Direkte tumorrelaterede årsager er 
kompression/infiltration retro- og intra-
peritonealt med påvirkning af tarmperi-
staltikken. Obstipation ses også som led i 
et paraneoplastisk syndrom og ved hyper-
calcæmi.

I det terminale forløb ses dehydrering 
og elektrolytforstyrrelser som medvir-
kende årsager. Desuden skal man ikke 
underkende en institutionalisering af 
patienten med mangel på autonomi og 
det private rum som væsentlige årsager.

SYMPTOMER

Der ses aftagende afføringshyppighed 
med hårde fæcesknolde ofte medførende 
analfissur og hæmorroider, samt abdomi-
nalt ubehag med oppustethed, dårlig 
ånde og kvalme. Patienten kan have dif-
fuse, ofte kolikagtige abdominalsmerter. 
Svær obstipation kan medføre sterkoral 
diaré og fækulente opkastninger. I svære 
tilfælde kan almentilstanden påvirkes, og 
patienten kan fejlagtigt tolke sympto-
merne som en hurtig sygdomsprogres-
sion.

DIAGNOSE

Først og fremmest anamnestisk. En objek-
tiv undersøgelse af abdomen med rektal 
eksploration, evt. suppleret med en rtg.-
oversigt over abdomen kan være informa-
tiv mhp. laxantiabehandlingen.

BEHANDLING

Profylakse: Enhver patient, som sættes i 
opioidbehandling, skal have profylaktisk 
laxantiabehandling. Dette gælder også 
ved brug af de såkaldte svage opioider 
som codein og tramadol.

Hovedprincipperne i en profylaktisk 
behandling er, at der skal anvendes både 
peristaltikfremmende og osmotisk vir-
kende midler. Der tilstræbes et for patien-
ten habituelt defækationsmønster.

Som peristaltikfremmende middel 
anvendes ofte bisacodyl eller picosulfat 
som orale dråber eller som enterotablet. 
Doseringen er meget varieret. I begyndel-
sen af sygdomsforløbet er 5 dr./5 mg × 1 
dagl. ofte tilstrækkeligt. I terminalfasen er 
det ikke usædvanligt med en kraftig øg-
ning både i mængde og hyppighed til 20, 
30, 40 dr./mg × 2–4 dagl. Det kan være 
nødvendigt at bryde med princippet om, 
at peristaltikfremmende laxantia kun 
gives en gang dagligt. 

Som osmotisk virkende middel kan 
anvendes laktulose, parafinolie eller Mo-
vicol. Dosering efter effekt. Mange pa-
tienter får direkte lede ved indtagelse af 
disse midler, så en løbende rotation mel-
lem midlerne kan til tider afhjælpe dette 
problem. Når patientens almentilstand 
forværres, skal man være opmærksom på, 
at Magnesia og bulk-midlerne som for 
eksempel »Husk« er afhængige af, at pa-
tienten har et sufficient væskeindtag, da 
disse midler ellers kan virke obstiperende 
(7).

MANIFEST OBSTIPATION

Ved manifest obstipation, hvor patienten 
har symptomer på subileus, skal man 
overveje, om patienten skal indlægges. 
Der kan gives Movicol i stød-dosis, 8 
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breve i 1 liter vand givet over 6–8 timer. 
Der suppleres med peristaltikfremmende 
laxantia. Hvis ampullen er fyldt med hård 
afføring, kan en manuel fjernelse være 
nødvendig efterfulgt af olieindhældning 
for at blødgøre den bagvedliggende affø-
ring. 

Fosfatklysma gives efterfølgende for at 
stimulere peristaltikken og defæka-
tionsrefleksen.

KOMPLIKATIONER

En svær obstipation kan udvikle sig til 
regulær ileus. 

Denne akutte tilstand kan være livstru-
ende, da der kan opstå coecumperfora-
tion med peritonitis. Patienten bør som 
regel indlægges.

Konfusion og delirium
Den terminale patients symptomatologi 
er ofte kompleks, symptomerne indbyr-
des afhængige og med fælles ætiologi. En 
stor udfordring i den palliative behand-
ling er at få diagnosticeret og behandlet 
delirtilstande hos den døende patient. 
Delir kan også opstå hos den ikke umid-
delbart døende patient, hvor en målrettet 
indsats kan revertere tilstanden. Mere 
end 50% af patienterne husker episoden 
og er psykisk forpint af oplevelsen. Ved et 
ikke erkendt delir bliver anden symptom-
kontrol vanskeligere, ligesom det kan 
lede til indlæggelse eller forlænge en 
indlæggelse.

Prodromalsymptomerne er ofte svære 
at erkende, da de begynder snigende med 
svingende intensitet over tid. De første 
symptomer er søvnforstyrrelser, desorien-
tering, konfusion, ændret adfærd med 
irritabilitet, vrede/eufori, uro og angst. 

Delir er karakteriseret ved:

Ændret bevidsthedsgrad: Bevidsthedsuklar-
hed i form af nedsat opfattelse af omgi-
velserne og svækket opmærksomhed, 
patienten kan let afledes. Søvnforstyrrel-
ser med natlig forværring af sympto-
merne.

Kognitiv dysfunktion: Svækkelse af umid-
delbar genkaldelse og korttidshukom-
melse med relativ velbevaret langtidshu-
kommelse. Desorientering i tid, sted, 
egne data. 

Ændret perception – opfattelse (sanserne): 
Der er ofte syns- og hørehallucinationer. 
Vrangforestillinger og mistolkninger med 
glidende overgang til paranoia.

Psykomotoriske forstyrrelser: Kan veksle 
mellem at være hyper- og hypoaktive (8).

ÅRSAGER TIL DELIRIUM

Den palliative patient har ofte været igen-
nem et intensivt behandlingsforløb med 
kirurgi, kemoterapi og strålebehandling. 
Patienten/familien har været igennem 
mange eksistentielle kriser. For at opnå en 
sufficient symptomkontrol er patienten 
desuden udsat for polyfarmaci. 

Der skal tænkes på følgende hyppigt 
udløsende årsager til delirium:

D: Drugs: Opioiderne, TCA, glukokortiko-
ider, og præparater med antikolinerg 
virkning.

E: Emotionelle faktorer: Vrede, angst og 
depression.

L: Lav Hb og hypoxi.
I: Infektion: Særligt urinvejsinfektion, 

pneumoni og sepsis.
R: Retention: Urinretention og obstipa-

tion.
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I: Intrakraniel sygdom: Primære hjernetu-
mor, metastaser, infektion.

U: Underhydrering: Dehydrering med op-
hobning af metabolitter.

M: Metabolisk forstyrrelse: Hypercalcæmi 
og hyponatriæmi, diabetes.

Desuden skal man overveje, om patien-
ten har abstinenssymptomer. Patienten 
kan være blevet immobiliseret og har 
måske ikke samme adgang til tobak, alko-
hol eller medicin som tidligere. Familien 
er måske ikke vidende om et pågående 
misbrug.

DIAGNOSE

Der er tale om en klinisk diagnose. MMSE 
(mini mental state examination) kan være 
en hjælp, særligt hvis man kan sammen-
ligne med tidligere test. En hurtig og 
informativ test er at lade patienten skrive 
sit navn og adresse med blyant på papir.

BEHANDLING

Overvej, om der er udløsende årsager, der 
skal behandles/korrigeres. Er der brug for 
blodprøver eller billeddiagnostik? 

Overvej, om patienten kan forblive i 
hjemmet ved aflastning af de pårørende 
med fast vagt, særligt om natten, eller om 
patienten skal indlægges. 

De pårørende er ofte chokerede over 
patientens situation og adfærd. Forklar 
mekanismerne ved delir, og hvordan de 
kan dæmpe patientens symptomer ved 
en rolig adfærd. 

Hvis man prøver at korrigere patien-
tens adfærd, opstår der derimod ofte kon-
flikt med forværring af symptomerne til 
følge.

Skab genkendelige omgivelser med 
minimal uro, en behagelig rumtempera-

tur og dæmpet belysning. Sluk støjende 
radio og tv. Forsøg at få en normal døgn-
rytme. Ren og tør seng er en selvfølgelig-
hed. 

Gennemgå patientens medicinliste 
mhp. sanering og evt. seponering af unø-
dig medicin. 

Vurder om der skal foretages en opioid-
rotation.

Hvis patienten er i hjemmet, og der er 
mistanke om dehydrering, kan der gives 
1.000–1.500 ml saltvand subkutant via en 
»sommerfugl.«

DEN MEDIKAMENTELLE BEHANDLING

Hvis ovennævnte ikke hjælper, kan medi-
cinsk behandling komme på tale.

Haloperidol er førstevalgspræparat hos 
den palliative patient. Dosis er 0,5–1 mg 
stigende til 5 mg × 4 givet som tablet eller 
subkutant. Alternativt kan man anvende 
risperidon 1–6 mg/døgn eller olanzapin 
2,5–20 mg/døgn.

Ved et fulminant agiteret delir må der 
gives 5 mg haloperidol med ½–1 times 
interval til effekt, ofte 40–60 mg det før-
ste døgn. En palliativ sedering med ben-
zodiazepiner eller barbiturater kan i 
sjældne tilfælde blive nødvendig.

Dyspnø
Dyspnø en subjektiv oplevelse, som ikke 
kun drejer sig om forstyrrelser i vejrtræk-
ningen og følelsen af ikke at kunne få luft 
nok. Mange patienter oplever at få ånde-
nødsanfald og kan komme ind i en ond 
cirkel med åndenød, hyperventilation, 
angst, frygt for kvælning og snarlig død. 

Ved den objektive undersøgelse kan 
der være tegn til infektion, anæmi, hyp-
oxi, bronkospasmer, pleuraeffusion eller 
andre tilstande, som indikerer yderligere 
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undersøgelser. Det er vigtigt at identifi-
cere reversible årsager til dyspnø mhp. 
specifik behandling, før en ren sympto-
matisk behandling iværksættes. Samtidig 
skal sandsynligheden for, at behandling 
af den specifikke årsag vil hjælpe patien-
ten, vejes op mod den belastning, som 
behandlingen kan medføre.

Ofte vil symptomlindring ved dyspnø 
blive en kombination af medikamental 
og ikkemedikamentel behandling.

IKKEMEDIKAMENTEL BEHANDLING

Det grundlæggende i den ikkemedika-
mentelle indsats er, at patient og pårø-
rende lærer metoder, så patienten kan 
genvinde så dybt og roligt et åndedræt 
som muligt. En hånd på mellemgulvet, så 
åndedrætsdybden kan føles, og anven-
delse af pursed lip breathing (udånding 
med let spidset mund) eller anvendelse af 
PEP-fløjte/maske vil kunne gengive pa-
tienten en dybere vejrtrækning og en 
følelse af at kunne genvinde kontrollen 
over åndedrættet. 

En god lejring både i siddende og lig-
gende stilling har stor betydning for, at 
patienten kan slappe af, finde kropslig ro 
og opnå bedst mulig respiration, hvile og 
søvn. I siddende stilling lejres armene på 
armlæn/puder, så skuldrene er afslap-
pede, og siddestillingen er opret, så der er 
plads i thorax til en dyb respiration. 

Et af de enkleste midler til at lindre 
dyspnø er et åbent vindue/dør, elektrisk 
vifte/ventilator eller lignende, idet afkø-
ling af ansigtet reducerer oplevelsen af 
åndenød (9).

Patienten må lære at økonomisere 
med den luft, der er til rådighed, både i 
planlægningen af dagligdagen og i de 
enkelte daglige aktiviteter ved bevidst at 

bevæge sig langsommere, at indlægge 
pauser og benytte sig af vejrtræknings-
øvelser og hensigtsmæssige hjælpemidler. 

ILTBEHANDLING

Der er dokumentation for, at iltbehand-
ling hos udvalgte patienter med fremskre-
den cancersygdom eller lungesygdom har 
en lindrende effekt på dyspnøen, mens 
dette ikke er tilfældet for patienter med 
kronisk hjerteinsufficiens (9).

Når iltbehandling overvejes, kan blod-
gasanalyser eller saturationsmålinger 
være vejledende, men er ikke afgørende, 
idet den symptomatiske lindring er et 
tilstrækkeligt styringsinstrument. Alene 
adgangen til ilt giver ofte tryghed for 
patient og pårørende. Ved ordination og 
bestilling af ilt i hjemmet til behandling 
af en terminal patient kræves det ikke, at 
patienten opfylder de sædvanlige kriterier 
for iltbehandling i hjemmet.

MEDIKAMENTEL BEHANDLING

Opioider har ligeledes dokumenteret 
effekt på dyspnø. Virkningsmekanismen 
formodes at være den centrale effekt på 
respirationscenteret med nedsat CO2-
sensitivitet, mens den angstdæmpende 
og let sederende effekt samt den kardio-
vaskulære effekt med afterload-reduktion 
også medvirker til at mindske iltbehovet.

Generelt er det kun hos cancerpatien-
ter med konkurrerende svær kronisk ob-
struktiv lungesygdom, at opioidbehand-
ling kan medføre hypoxi og kuldioxid-
retention, men selv for denne patient-
gruppe kan opioider ikke blot mindske 
dyspnø, men også bedre funktionsevnen.

Benzodiazepiner anvendes ofte, når 
angst bidrager væsentligt til dyspnøen. 
Anxiolytika kan undertrykke det hypoxi-
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ske og hyperkapniske respons. Der er 
imidlertid ikke dokumentation for, at 
benzodiazepiner har effekt på dyspnø, 
men den angstdæmpende effekt kan ud-
nyttes.

Steroidbehandling anvendes på empi-
risk grundlag ved svær dyspnø. Start altid 
i høj dosis og evaluer effekten på dys-
pnøen i løbet af nogle få dage. Hvis der 
ikke er effekt, seponeres steroid. Ved ef-
fekt begyndes nedtrapning til laveste 
effektive dosis (10).

Kvalme og appetitløshed
Kvalme og opkast forekommer hos 40 –
70% af patienter med fremskreden kræft-
sygdom. Kvalme og opkast kan fore-
komme som separate fænomener, selv 
om opkast oftest er foranlediget af 
kvalme. De fysiologiske mekanismer er 
komplekse og ikke fuldt ud klarlagte.

ÅRSAGER

Mange tilstande kan give kvalme og op-
kast. Man bør specielt være opmærksom 
på metaboliske forstyrrelser (fx hyper-
calcæmi), obstipation, dehydrering, in-
fektioner og medikamenter. Fremskreden 
kræftsygdom og kakeksi kan forårsage 
autoimmune forstyrrelser, som medfører 
nedsat tarmmotilitet eller gastroparese og 
dermed kvalme og opkast.

ANAMNESE

Kvalme og opkast vurderes hver for sig; 
kvalme fx på en VAS-skala 0–10, opkast 
med antal, volumen og udseende. Anam-
nesen bør omfatte tidspunkt for debut, 
udløsende faktorer, døgnvariation, rela-
tion til bevægelse/kropsstilling samt væ-
skeindtag det sidste døgn. Har patienten 
andre klager, fx smerter eller andre ga-

strointestinale symptomer? Ligeledes bør 
patientens medicinliste altid gennemgås. 
Behov for yderligere diagnostik afgøres 
ud fra anamnesen og de objektive fund 
(11).

BEHANDLING

De udløsende årsager søges elimineret. 
Såfremt dette ikke er muligt, iværksættes 
både ikkemedikamentel og medikamentel 
behandling.

Plejemæssige tiltag::

• Ro og hvile.
• Frisk luft uden generende lugt- eller 

synsindtryk.
• God mundhygiejne.
• Tilfredsstillende hydrering.

ANTIEMETIKA

I udredningsfasen, eller ved multifaktori-
elt udløst kvalme, er metoclopramid før-
stevalg. Metoclopramid øger ventrikel-
tømningen og anvendes derfor også ved 
opioidinduceret kvalme. Er der kontrain-
dikationer mod metoclopramid, vælges 
haloperidol. Både metoclopramid og 
haloperidol kan ved høje doser give eks-
trapyramidale bivirkninger.

5HT3-antagonister (fx ondansetron) er 
særdeles effektive ved behandling af 
kvalme udløst af kemo- og stråleterapi, 
mens der ikke er dokumentation for, at 
kvalme af anden årsag behandles bedre 
med 5HT3-antagonister. En væsentlig 
bivirkning til 5HT3-antagonister er obsti-
pation.

Bevægelsesudløst kvalme kan behand-
les med antihistaminer, fx cyclizin. 

Undgå peroral administration af anti-
emetika, indtil opkastningerne er hørt 
op. Giv patienten antiemetika regelmæs-
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sigt samt efter behov og evaluer effekten 
fortløbende. Ved delvis effekt øges dosis. 
Ved manglende effekt skiftes til præparat 
med anden virkningsmekanisme. 

Flere alternative metoder har været 
undersøgt til behandling af kvalme, f.eks. 
akupunktur og ingefærtabletter. Doku-
mentationen er imidlertid for sparsom til, 
at det kan anbefales. 

KORTIKOSTEROIDER

Steroid har dokumenteret effekt på 
kvalme hos den palliative patient, selvom 
virkningsmekanismen ikke er klarlagt 
(12). Steroid kan anvendes når som helst 
i forløbet, også i kombination med andre 
antiemetika. Steroidbehandling giver 
mere appetit og energi. Effekten er imid-
lertid af subjektiv karakter og kan ikke 
dokumenteres ved væsentligt øget kalo-
rieindtag eller bedre ernæringstilstand. 
Den positive effekt for patienten klinger 
af efter 3–4 uger.

Mange patienter oplever appetitløshed 
og madlede. Man må naturligvis sikre sig, 
at reversible årsager som fx oral candidia-
sis er velbehandlede. Kostvejledning bør 
baseres på små, hyppige, kalorieholdige 
måltider, som er behagelige for patienten. 
Næring, som er kold og flydende, er ofte 
lettest for patienten at indtage. Proteinbe-
rigede drikke anvendes i vid udstrækning, 
men ændrer ikke på den fremadskridende 
proces, den katabole tilstand og giver ofte 
hurtig mæthedsfølelse og kvalme.

Akutte palliative tilstande
Trods grundig udredning og planlæg-
ning af behandlingen i tilfælde af symp-
tomprogression, kan der indtræde en 
række akutte situationer, som kræver 
umiddelbar stillingtagen til eventuel 

yderligere udredning og behandling. De 
hyppigste komplikationer ses i relation til 
de knoglemetastaser, som omkring halv-
delen af alle patienter med dissemineret 
cancersygdom udvikler. Det drejer sig om 
patologiske frakturer, hypercalcæmi og 
medullært tværsnitssyndrom med smer-
ter, sensibilitesforstyrrelser og eventuelt 
pareser (13). Blandt andre akutte tilstande 
ses kramper som følge af hjernemeta-
staser.

I disse tilfælde vil man sammen med 
patienten og de pårørende skulle foretage 
en vurdering af den behandlingsintensi-
tet, der er hensigtsmæssig. Er der tale om 
en oppegående patient, som nu på grund 
af en patologisk fraktur er blevet immo-
bil, eller er der tale om en patient, der i 
forvejen er sengeliggende hele døgnet, 
hvor frakturen ikke har medført yderli-
gere tab af fysisk funktionsevne? I første 
tilfælde vil indlæggelse med henblik på 
eventuel ortopædkirurgisk intervention 
kunne være en relevant mulighed, hvis 
dette kan genetablere patientens funk-
tionsniveau. I det andet tilfælde kunne 
den bedste løsning være intensiveret 
smertebehandling i hjemmet, således at 
patienten undgår en indlæggelse i de 
sidste dage af sit liv.

I tilfælde af mistanke om medullært 
tværsnitssyndrom vil iværksættelse af 
højdosis-steroidbehandling være rele-
vant, alene på mistanken. Hvis der er 
indikation for yderligere behandling, skal 
patienten indlægges akut til videre udred-
ning og behandling med enten kirurgisk 
fjernelse af det væv, der afklemmer me-
dulla, eller strålebehandling. Effekten af 
behandlingen vil afhænge af, hvor hur-
tigt efter symptomdebut den iværksættes 
(14).
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Højdosis-steroid er ligeledes ofte en 
effektiv behandling af symptomer fra 
hjernemetastaser. 

Når døden nærmer sig
Når almentilstanden forringes, og døden 
nærmer sig, ses typiske forandringer hos 
patienten:

• Søvnbehovet øges.
• Patienten bliver sengeliggende.
• Interessen for omgivelserne mindskes, 

de pårørende savner respons.
• Bevidstheden sløres, indimellem ind-

træder konfusion.
• Interessen for at indtage næring svæk-

kes. Det bliver til små slurke vand, og 
det er svært for patienten at tage tab-
letter.

Denne tilstand kan være kort, men kan 
også strække sig over dage og uger. I de 
sidste timer bliver ekstremiteterne ofte 
kølige og marmorerede. Pulsen bliver 
hurtigere og svagere, mens vejrtræknin-
gen bliver mere uregelmæssig med længe-
revarende apnøperioder.

Der opstår ofte spørgsmål om mad og 
drikke fra de pårørende. Det er vigtigt at 
understrege, at den døende patient ikke 
føler sult og sjældent tørst, og at mang-
lende indtag af mad og drikke i de sidste 
dage ikke vil påvirke livslængden.

Det kan dog blive aktuelt at give pa-
renteral væske i de sidste levedøgn, hvis 
patienten viser klare tegn på dehydrering. 
Terminalt delir kan udløses af dehydre-
ring og svigtende nyrefunktion. Studier 
har vist, at forsigtig tilførsel af 0,5–1,5 
liter væske subkutant per døgn kan fore-
bygge og bedre denne tilstand. For meget 
væske kan på den anden side øge graden 

af dyspnø, ødemer og naturligvis udskil-
lelse af urin (15).

I den palliative fase må patientens 
medicinliste jævnligt vurderes, og alle 
overflødige medikamenter nedtrappes 
eller seponeres (fx antihypertensiva og 
statiner).

Når patienten ikke længere kan tage 
tabletter, kan den vigtigste medicin gives 
subkutant: 

• Morphin mod smerter og åndenød.
• Midazolam mod angst og uro.
• Haloperidol mod kvalme og agitation.
• Glycopyrron mod »dødsrallen«.

Steroid kan oftest seponeres, når patien-
ten ikke længere kan tage tabletten, men 
er der tale om højdosis-steroid pga. tryk-
symptomer, kan også steroid gives subku-
tant. 

En subkutan nål eller »butterfly« kan 
ligge i en uge, eller indtil der opstår 
rødme og irritation omkring indstiks-
stedet. 

Åbenhed og en saglig information om 
dødsprocessen og de forandringer, der 
finder sted, er væsentlig for at berolige de 
pårørende. Forsikring om, at alt bliver 
gjort for at lindre den døende mest mu-
ligt, er afgørende for, at både den døende 
og de pårørende kan føle sig trygge. 

Samarbejde mellem 
 primærsektoren og de 
 specialiserede palliative enheder
Som tidligere anført vil og bør hovedpar-
ten af omsorgen for den palliative patient 
finde sted i patientens eget hjem. Det vil 
sige, at det primært er den praktiserende 
læge, der står for den palliative indsats. 
I nogle situationer kan der være brug for 
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en specialiseret indsats, fx fra et palliativt 
team. Dette kan enten være i form af 
rådgivning eller ved, at patienten henvi-
ses til behandling ved den specialiserede 
enhed. Er der alene tale om rådgivning, 
vil den praktiserende læge fortsat stå for 
behandlingen og have al den lægelige 
kontakt til patienten. Ved henvisning til 
en specialiseret enhed vil patienten 
komme i kontakt med flere professio-
nelle, og det er derfor vigtigt, at der laves 
klare aftaler om, hvem der tager sig af 
hvilke opgaver, og at disse aftaler er kendt 
af patienten, de pårørende og eventuel 
hjemmepleje, så disse har mulighed for at 
kontakte den relevante professionelle ved 
behov. 

Konklusion
Med udgangspunkt i ovenstående gen-
nemgang af symptombehandling i den 
palliative fase vil de fleste patienter, trods 
ofte mange og belastende symptomer, 
kunne behandles i eget hjem i den termi-
nale fase af sygdommen. De fleste steder i 
landet er der nu adgang til palliative spe-
cialistteam, hvor der er mulighed for 
rådgivning, ligesom patienter med kom-
plicerede symptombilleder og behov for 
mere specialiseret palliativ behandling 
kan henvises til et sådant palliativt team 
med henblik på vurdering og/eller be-
handling. 

Økonomiske interessekonflikter: 
ingen  angivet.
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Solhat-ekstrakt er 
effektivt imod forkølelse 
Lancet Infect Dis 2007; 7: 473–80

Echinacea (solhat)-ekstrakt mindsker sig-
nifikant sandsynligheden for at blive 
forkølet, og varigheden af en forkølelses-
episode reduceres ligeledes, konkluderer 
Shah et al i en metaanalyse. I metaanaly-
sen indgår 14 randomiserede studier. 
Forfattergruppen er farmaceuter og læger 
ved Connecticut Universitetet i USA. 

Odds-ratio for at blive forkølet ved 
indtagelse af Echinacea beregnes til 42% 
(KI 95: 0,25–0,71), altså en reduktion på 
58%, og varigheden af en forkølelsesperi-
ode nedsættes med 1,44 dag, i gennem-
snit. 

Metaanalysen har ikke vurderet bivirk-
ninger ved Echinacea-indtagelse, men 
forfattergruppen gør opmærksom på, at 
der er rapporter om gastrointestinale 
gener og udslæt i forbindelse med Echi-
nacea-forbrug. Echinacea er en kendt inhi-
bitor af cytokrom P450 3A4-enzymet.

Referentens kommentar: Enzymhæmnin-
gen kan have betydning for interaktion 
med adskillige farmaka, f.eks. Marevan.

PS
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