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Anna Weibull
• Kandidat 1984

• 1988-89 Anæstesi – smerteinteresse

• Teach care 1993

• Speciallæge i Almen medicin 1995

• PLO 1995 Grenå

• Specialist i Palliativ medicin 2007

• Hospice Djursland

• Underviser på speciallæge-uddannelsen

• Kræftplan III

• DSAM’s vejledning

• SST anbefalinger for den palliative indsats 2011

• Implementering af vejledningen 
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Case Mette født 1947

• Medarbejdende hustru på større landbrug indtil 2005. 

• stort godt netværk. 

• 1993: c mamma ikke tegn til recidiv siden. Har haft let forhøjede levertal i 
en periode og dengang meget bekymret for recidiv. Spontant normaliseret.

• Hypertension og hypercholesterolæmi, velbehandlet. 

• Astma og allergi velbehandlet, men ind imellem mere symptomer som 
lindres med øget inhalationssteroid og bricanyl.



Case Mette født 1947

• Sommer 2013: pneumoni x 2. I august og september ikke rigtigt velbefindende og har et 
utilsigtet vægttab. Blodprøver er normale. 

• Primo oktober sendes hun i okkult cancer pakke 

• dissemineret non-småcellet lungetumor apikalt i venstre lunge som strækker sig ind i 
mediastinum med flere rundinfiltrater i begge lunger, forstørrede lymfeknuder 
mediastinalt, metastase i ve binyre og knoglemetastaser i costa 2, L4 og ve humerus.
Det drejer sig om en lungecancer og ikke recidiv af mammacanceren

• Er ikke ryger.

• Både patienten og ægtefællen er frustrerede over at hun ikke har haft flere symptomer 
og at hun følte sig rask efter behandlingen af lungebetændelserne i sommer.

• Hun sættes i kemoterapi (carbo/vino/avastin) og zometabehandling



Case Mette født 1947

• Øvrig Medicin: 
Ancozan 100 mg x1
Centyl 2,5 mg x1
Felodin 10 mg x 1
Atorvastatin 20 mg x 1
Lumigan øjendråber
Seretide 500 x 2
Bricanyl p.n.

Der er smerter i ve. arm. Hvilken behandling vil du foreslå?



Smerte-anamnese

• HVORHENNE (PRÆCIS)

• HVOR MEGET (VAS..0-10)

• HVORDAN… (Smerte-kvalitet)

• HVORNÅR (Døgnvaration?)

• HVAD UDLØSER / LINDRER (hvile, aktivitet, medicin, 
søvn, selskab..)
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Behandlingsmål
- hos cancerpatienten

Smertefrihed i hvile
 Intakt nattesøvn
 Lindre aktivitets udløste smerter

 Hos de fleste kan smerte lindres
 i tilfredsstillende grad
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Smerte typer

• Nociceptiv smerte

• Visceral smerte

• Neurogen smerte



Behandling af smerter

• Paracetamol ja

• NSAID måske

• Kodein, tramadol nej

• Stærke opioider ja



• Depotmorfin 5 -10 mg x 2 + 5 -10 mg morfin p.n

• Dosis vurderes på baggrund af forbrug og effekt og 
justeres m. 2-3 døgns interval

• P.n.-dosis  er 1/6 af døgndosis

• Husk at med-justere p.n. dosis

11

Opstart af opioid

ved moderate/svære smerter



Opstart af opioid
ved moderate/svære smerter

Alternativt: 

• Hurtigtvirkende morfin 5-10 mg p.n. 

• Efter 1-2 døgn vurderes samlet forbrug og effekt

• Døgndosis fordeles på 2 doser depotmorfin, Husk at 
p.n.-dosis  er 1/6 af døgndosis
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Tips !

• Lad være med at ’skifte til plaster’, hvis effekten 
ikke er tilstrækkelig

• Hvis der er gennembrudssmerter ved dosis-
slut… øg dosis, ikke frekvens af indtag
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Sekundære analgetika
Start low – go slow!!!
• TCA

Amitriptylin (start 10 mg nocte)
Nortriptylin (10 mg 2 gange dgl)

• Antikonvulsiva
Gabapentin 300 mg nocte (gradvis optrapning)
Lyrica 25 mg x 2 (gradvis optrapning)

• Antidepressiva
Duloxetine (30 mg x 1)
Venlafaxin (75 mg x 1)

• Korticosteroider
Prednisolon fx 50 mg dgl. i 1 uge (’effekt test’)

• Bisphosphonater (Fx Zometa)

• NSAID?

• Husk også mulighed for strålebehandling ved knoglemetastaser

Samlet dosis op til 

75 mg/døgn

14



Case Mette født 1947

• Er nu i behandling med panodil 1000 mg x 4. Hun har taget enkelte ibuprofen
men får sure opstød og mavesmerter af dem. Har også prøvet tramadol, men blev 
svimmel og utilpas og får nu morfin 10 mg p.n. Hun tager dog ikke mange af dem.

Hun tager trods smerter i armen kun få morfin tabletter. Det fremtræder tydeligt 
at hun er bange for afhængighed af morfin. 

• Der er også stor bitterhed over at være blevet syg og at der ikke kan gøres noget 
kurativt. Hun beskriver angst i forbindelse med smerterne. Trods dette er hun god 
til at tage en dag ad gangen og få det bedste ud af gode dage sammen med 
familien.

• I november og december har hun tiltagende utilpashed og kvalme

Mette har flere forskellige symptomer, hvordan vil du behandle hende?



BEHOVS-VURDERING 

Er den samlede vurdering af patienten med palliative behov basereret 
på en 

• symptomscreening ved hjælp af et spørgeskema efterfulgt af 

• samtale mellem patient og læge samt 

• klinisk undersøgelse.  



SYMPTOM-SCREENING

• EORTC-PAL 15

European Organization for Research and Treatment of 
Cancer

• ESAS

Edmonton Symptom Assesment Scale



EORTC QLQ-C15- PAL



ESAS (Edmonton Symptom Assesment Scale)

Cpr. nr.: ___________________________________________________________
Navn: _____________________________________________________________
Dato: _____________
Ingen smerter Værst tænkelige smerter
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingen Træthed Værst tænkelig træthed
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingen kvalme Værst tænkelig kvalme
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke deprimeret Meget deprimeret
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke ængstelig Meget ængstelig
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke sløv/døsig Meget sløv/døsig
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Normal appetit Ingen appetit
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingen åndenød Meget åndenød
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Normal søvn Dårlig søvn
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Velbefindende Ikke velbefindende
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Andet
________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Udfyldt af: __________________________
Med hjælp af __________________________



Depression – Angst
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DEPRESSION ? 
ELLER ’BARE’ KED AF DET?

Det er vigtigt at skelne mellem depression og ”ked af det”-hed/sorg

DEPRESSION

1. Føler sig udstødt og alene

2. ruger over tilsyneladende fejltagelser

3. Nedsat selvfølelse, selvhad

4. Konstant og uden afbrydelser

5. Intet håb og ingen interesse i fremtiden

6. Evt.selvmordstanker og impulser

”KED AF DET”

1. Føler sig stadig forbundet med andre

2. Kan glæde sig over gode minder

3. Føler selvværd

4. Kommer i bølger

5. Kan glæde sig til noget

6. Vilje til livet



Depression

• Fysiske symptomer (i fx Hamilton) kan ikke bruges…

• Screening: Føler du dig deprimeret?

• Behandl kun medicinsk ved forventet rest-levetid > 1-2 md

• Behandl!!
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Depression – med. behandling

• SSRI:

Fx T. Cipramil 20 mg x 1 el T. Sertralin 50 mg x1

• SNRI

T. Mirtazapin 15 mg nocte 

(Hurtigere onset, virker på søvnløshed og appetitløshed)

• TCA:

Fx T. Saroten 75 mg nocte 

(Hurtigere onset, virker på neurogene smerter og søvnløshed)
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Angst- med. behandling

• T. Temesta 1 mg pn (Kan tygges)

• T. oxazepam 7,5 – 15 mg pn

• T. Citalopram 10-20 mg (Panik angst)

• T. pregabalin 25 mg x 2 (optitreres)

• Evt. zopiclone 3,75 – 7,5 mg nocte

• Terminal patient: 

inj Midazolam 2,5 – 5 mg sc pn
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Kvalme og opkast – Årsager ??

• Obstipation

• Hypercalcæmi

• Dehydrering

• Gastritis/reflux

• Anæmi

• Angst/depression

• Mundsvamp

• Mfl.
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Kvalme og opkast 
Ikke Farmakologisk Behandling

• Små hyppige, selskabelige drikke- spise situationer

• Medicin gives efter måltiderne

• ”en lille” (snaps e.l) før måltidet

• Mundhygiejne

• Behandle obstipation NB!

• Akupunktur
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Kvalme og opkast – Farmakologisk Behandling

• Ofte kombinationsbehandling

• Steroid kan være relevant når som helst

• Peristalstikfremmende : Emperal 10 mgx4 + 10 mg pn.  

• Centralt virkende : Serenase 0,5-1 mg x 2-4 + pn.  

evt. Zofran 8 mg x 2

• Opkastcenter/tumortryk indre organer :

Prednisolon 25-100 mg p.o 

• Opkastcenter : Marzine 25-50 mgx3 

Scopoladerm plaster
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Antiemetika – Årsag/receptor ikke kendt

1. Start med Emperal/Primperan 10-20 mg x3-4

2. Serenase 0,5-1 mg og/eller steroid f.eks. Prednisolon 25-50 mg

(serenase findes som mixtur 2 mg/ml, som er let at dosere)

1. Zofran/ondansetron 8 mgx2
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Appetitløshed

Farmakologisk

 Prednisolon 25-50 mg

 Mirtazapin 15-30 mg

Optimal behandling af 
andre symptomer

Ikke farmakologisk

• Ubehagelige lugte fjernes

• En "lille én" før måltider 

• Små og hyppige delikate måltider

• Mad, der er let at tygge

• Friske drikkevarer

• Spiserum adskilt fra soverum

• Selskab ved bordet
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Case Mette født 1947

• Mette har fået det bedre efter en periode med prednisolon 25 mg

• Aktuel medicin:

• Er det tid til at revidere i medicinlisten?

Prednisolon 25 mg x 1
Temesta 1 mg t.n.
Movicol x 1
Morfin 10 mg ½-1 p.n.
Saroten R 50 mg x 1
Ancosan 100 mg x 1
Centyl 2,5 mg x 1
Felodin 10 mg x 1
Atorvastatin 20 mg x 1

Lumigan øjendråber
Seretide 500 x 2
Bricanyl p.n.
Zometa
kemoterapi



Case Mette født 1947

• Mette får tiltagende åndenød, der kommer enkelte hæmoptyser og 
en aften bliver hun svært åndenødspåvirket

• Det viser sig at hun har dannet blodpropper i lungerne og Mette 
indlægges. Hun sættes i AK-behandling

• Da hun kommer hjem er hun fortsat dyspnoe og ind imellem angst for 
at blive kvalt

• Kan du hjælpe Mette?



Dyspnoe

Behandl den tilgrundliggende årsag 

(OBS behandlingsniveau!)

• Pneumoni

• Hydro/pneumothorax

• Tumor (Stråling)

• Hypoxi (Hjemmeilt)
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Dyspnoe

Ikke farmakologisk behandling:

• Beroligelse/afspænding

• Lejeændring

• Skabe tryghed

• Afkøle ansigt (vifte, åbne vinduer)

• Nedsat aktivitetsniveau

• Nasal O2 (SaO2 < 90)

• Pleuracentese ved pleuravæske

• Stråleterapi ved tumortryk
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Dyspnoe

Farmakologisk behandling:

• Hurtigvirkende morfin præparater  p.o. eller s.c. fast doseret eller p.n

• ”Røde dråber” – Guttae morfin 20 mg/ml – 1 dråbe = 0,6 mg morfin 

• Prednisolon tbl/Solu-Cortef i sc nål

• Benzodiazepiner (T. Temesta 1 mg, T. Alopam 7,5-15 mg,  inj. 
Midazolam 2,5-5 mg sc.)

• Buscopan 20 mg sc ved sekretproblemer.
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Case Mette født 1947

• Efterår 2014

• I september tilkommer smerter i ve hofte og lår. Mette henvises til 
fysioterapi og contalgin øges til 10 mg x 2. Hun begynder at tage 5-10 mg 
morfin p.n. men har stadig angst for at blive afhængig. 

• Status viser betydelig progression af alle tumores og de scleroserende
knoglemetastaser.

• Angsten for hvordan den sidste tid vil blive og sorgen over at skulle dø fra 
børn og børnebørn er stor.

• I midten af oktober er der stadig betydelige smerter i ve hofte.

Behandlingsforslag?



Case Mette født 1947

• November 2014

• Mette bliver hastigt dårligere og du vurderer at hun nu er terminal 

• Mette kan ikke rigtigt tage sin medicin

• Du vil gerne omlægge til subcutan behandling

Hvordan får du det arrangeret?



De sidste dage
Tryghedskassen og subcutane nål

De sidste 

dage



Den subcutane nål

• Kan lægges hvor som helst (overarm, bryst 
(subclaviculært), ryg, abdomen, lår)

• Der kan gives flere præparater i samme nål 

• Ikke nødvendigt at skylle igennem

• Skiftes hver 5. dag eller ved rødme

• Al medicin som kan gives i.m. kan gives s.c.



Uforliglighed

• Morfin og Serenase må ikke gives i samme nål eller blanding (?).

• Binyrebarkhormoner, skal gives i separat nål.
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Medicin de sidste dage

• Smerter: Morfin

• Åndenød: Morfin / Midazolam

• Kvalme: Serenase

• ”Døds-rallen”: Buscopan

• Incompensatio Cordis: Furix

• Delir: Serenase / Midazolam

• Akutte tilstande: Midazolam

(Blødning, hæmoptyse, kramper) 

• Sedering: Midazolam

5 forskellige medikamenter!!



Huskeregler ift. opioider

Ved skift til s.c. beh.: omregn al opoid til p.o. morfin

Fra p.o. morfin til s.c. morfin:
Sc dosis = ½ peroral dosis (80 mg po = 40 mg sc)

Giv minimum sc 4 gange dagligt ved fast medicinering  

P.n. dosis: 1/6 af total døgndosis (evt. mindre ved meget høje doser) 

Ved skift af opoid: reducer ekvipotent dosis med 25%
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S.c.- morfin dosering
• ½ Oral dosis = Subcutan dosis (80 mg po = 40 mg sc)

• Give fast minimum x 4 / dag sc *

• Pn dosis: 1/6 af total dosis (evt. mindre ved meget høje doser) **

*   Evt x 6

** Husk også plaster dosis!!

p.o.Oxycodon = 1 1/2x Morfin

Dvs : 10 mg oxycodon = 15 mg Morfin

p.o Tramadol = 1/10 Morfin

Dvs: 50 mg tramadol = 5 mg morfin

Fentanylplaster

25 mikrogram/time = 60 mg morfin p.o.

Mettes medicin:
durogesic 200 mikrogr/time
paracetamol 1 gr. x 4
oxynorm 80 mg



Case Mette født 1947

• Durogesic 200 = 60 x 8 mg = 480 mg morfin

• Oxynorm 80 mg = 1½ x 80 = 120 mg morfin

• Fast dosis = 120/2 = 60 mg / 4 =   

morfin 15 mg x 4  (eller 10 mg x 6) s.c.

• p.n.-dosis = 600 mg morfin/ døgn /2 = 300/6 = 

50 mg morfin/dosis s.c.

• forudsat at hun beholder plasteret.



Opioid rotation

• dosis af det nye opioid skal som regel reduceres 25-50 %

• Ved opioidrotation konverteres et opioid til et andet efter 
ækvipotenstabel

• Patienten udstyres med p.n.-medicin, og trappes derefter forsigtigt 
op efter behov.



Case Mette født 1947

• Det virker som om Mette gerne vil have kontakt og holdes i hånden men hun 
reagerer alligevel kraftigt på berøring og trækker armen til sig.

• Hun vil heller ikke have dyne på og selv et lagen er ubehageligt.  Hun giver 
udtryk for smerter ved næsten al berøring.

• Hvad kan årsagen være? 

• Kan I afhjælpe symptomerne på nogen måde?



Allodyni

• Dysæstesier – ”svien og brænden” i huden

• Allodyni – almindelig berøring udløser smerte (universel/regional)

• Hyperalgesi – overreaktion på smerte

• Neuralgier – jag, ”elektriske stød”



Allodyni - årsager

Universel
Opioidbehandling (f. eks. morfinmetabolitter)

Regional

Indvækst i nervevæv. Kan forsøges behandlet med farmaka mod neurogene 
smerter (TCA, antiepileptika)



Delirium



Non-farmakologisk behandling

• Medicinsanering!

• Patienten skal skærmes

• Lys, ro, tryghed, døgnrytme, kendte omgivelser, evt. fast vagt.

• Få og kendte personer



Farmakologisk behandling

• Haloperidol (serenase) 0.5-1(2)mg po/sc x 2-3 plus pn (max 6 
mg/døgn)

• Hos ældre ptt, ved bivirkninger eller manglende effekt:

• Risperidon (risperdal) 0.5-1 mg x 2-3

• Olanzapin (zyprexa) 1.25-2.5 mg nocte

• Ved agiteret delirium kan det være nødvendigt at kombinere med et 
benzodiazepin, men anvend aldrig benzodiazepiner som monoterapi.



Delirium - Behandling

•Husk at nedtrappe behandlingen mhp at 
afslutte  den når pt ikke længere er i 
delirium



Det terminale delirium

• 70-90 % af alle døende oplever delirøse symptomer

• Skal det behandles?



Vagthavende palliative specialist

• Region Midt: 

7846 0011 (Nord-vagten) 

7846 0022 (Syd-vagten)



DE SIDSTE DØGN
• Vær tilgængelig

• Vær forudseende

• Vis forståelse og respekt for patientens og familiens håndtering af 
situationen

• Oprethold direkte kontakt og kommunikation med patient, familie og 
plejepersonale

• Håndter symptomerne problemorienteret 

• Sørg for, at der er medicin/tryghedskasse i hjemmet til at lindre symptomer 
umiddelbart 

• Søg terminaltilskud/terminalerklær, hvis dette ikke er gjort

• Seponer medicin, som nu er overflødig 

• Revurder regelmæssigt og hyppigt alle medikamenter og symptomer 

• Undgå unødvendige interventioner af enhver art



Hvor finder jeg mere info?

App!!! http://vejledninger.dsam.dk/palliation/

http://vejledninger.dsam.dk/palliation/


FORVENTNINGER

forventninger:

https://padlet.com/daugaardweibull/forventninger?

LINK Kahoot

https://create.kahoot.it/?utm_source=welcome_email&utm_medium=
email&utm_content=teacher&utm_campaign=welcome_to_kahoot

www.Kahoot.it

https://padlet.com/daugaardweibull/forventninger
https://create.kahoot.it/?utm_source=welcome_email&utm_medium=email&utm_content=teacher&utm_campaign=welcome_to_kahoot
http://www.kahoot.it/


Tak for opmærksomheden

Billede Ida Jørsing



Angst

• Støttende samtale om angst / eksistentielle faktorer

• Rolig og tryg adfærd

• ”Redskaber” til at håndtere angsten

• Afledning (massage, musik, mm)

• Medicin-sanering

• Psykolog henvisning
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Bente
9

• Mettes vejrtrækning bliver tiltagende besværet og der er meget rallen.

• De pårørende synes det er meget ubehageligt og synes det ser ud som om Mette drukner i sit 
eget slim.

• Er det stase eller sekretstagnation?

• Behandling?



Dødsrallen

• Den bevidsthedssvækkede patient er næppe generet af dødsrallen , 
men det er de pårørende

• Undgå at suge

• Undgå parenteral væske

• Lejring

• Evt. Inj hyoscinbutylbromid (buscopan) 20 mg x 3-6 eller pn (max 120 
mg/døgn)


