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Varför gör vi på detta viset? 
•  Vi	har	rä7	a7	utgå	från	a7	pa<enten	vill	a7	vi	
använder	vår	kompetens	och	alla	resurser	för	a7	
förbä7ra	sannolikheten	för	långt	liv	med	god	
livskvalitet.	Trots	a7	vi	vet	a7	det	är	pallia<v	vård!		

•  Först	och	främst	långt	liv	–	om	inte	pa7enten	säger	
något	annat…..	

•  Medicinsk	behandling		och	omvårdnad	är	verktyg	
•  Suppor<ve	care	och	egenvård	bidrar	också	
•  Valet	av	åtgärd	ska	väga	in	poten<al	för	effekt…	
•  ….och	risk	för	biverkningar	



Defini<on	enligt	WHO	2002:	
Pallia<v	vård	bygger	på	e7	förhållningssä7	som	syRar	<ll	a7	förbä7ra	livskvaliteten	för	pa<enter	
och	familjer	som	drabbas	av	problem	som	kan	uppstå	vid	livshotande	sjukdom.	Pallia<v	vård	
förebygger	och	lindrar	lidande	genom	<dig	upptäckt,	noggrann	analys	och	behandling	av	smärta	
och	andra	fysiska,	psykosociala	och	existen<ella	problem.		
• Lindrar	smärta	och	andra	plågsamma	symtom.	
• BekräRar	livet	och	betraktar	döendet	som	en	normal	process.	
• SyRar	inte	<ll	a7	påskynda	eller	fördröja	döden.	
• Integrerar	psykologiska	och	existen<ella	aspekter	i	pa<entens	vård.	
• Erbjuder	organiserat	stöd	<ll	hjälp	för	pa<enter	a7	leva	så	ak<vt	som	möjligt	fram	<ll	döden.		
• Erbjuder	organiserat	stöd	<ll	hjälp	för	familjen	a7	hantera	sin	situa<on	under	pa<entens	
sjukdom	och	eRer	dödsfallet.		
• Tillämpar	e7	teambaserat	förhållningssä7	för	a7	möta	pa<enters	och	familjers	behov	samt	
<llhandahåller,	om	det	behövs,	även	stödjande	och	rådgivande	samtal.		
• Befrämjar	livskvalitet	och	kan	även	påverka	sjukdomens	förlopp	i	posi<v	bemärkelse.		
• Är	<llämpbar	<digt	i	sjukdomsskedet	<llsammans	med	terapier	som	syRar	<ll	a7	förlänga	livet	
såsom	cytosta<ka	och	strålbehandling.	Pallia<v	vård	omfa7ar	även	sådana	undersökningar	som	
är	nödvändiga	för	a7	bä7re	förstå	och	ta	hand	om	plågsamma	symtom	och	komplika<oner.			
Ref:	Na<onal	cancer	control	programs:	policies	and	managerial	guidelines,	2nd	ed.	Geneva,	World	Health	Organiza<on,	2002		
Svensk	översä7ning:	Kenne-Sarenmalm	E,	Fürst	CJ,	Strang	P,	Ternestedt	BM	
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Mul<professionellt	pallia<vt	team	

•  Gemensam	värdegrund	
•  Definierat	uppdrag	
•  Hög	kompetens	i	pallia<v	medicin	
•  Regelbundna	teamträffar	
•  Sekretess	utåt	-	delad	informa<on	”inåt”	
•  All<d	sjuksköterska,	läkare	och	y7erligare	
minst	en	profession	representerad	i	teamet	



Gemensam	värdegrund	

•  Teamdialog	om	värdegrund	syRar	<ll	a7	
pa<enter/närstående	ska	få	del	av	bä7re	
pallia<v	vård.	

•  Hur	minskar	vi	risken	a7	skada	pa<ent/
närstående.	

•  Hur	uppmuntrar	vi	skicklighet,	
medmänsklighet	och	omtanke	hos	oss	i	
teamet?	





	
	
	

Kanske	har	vi	ännu	e7	möte	a7	vänta	
på	den	väg,	där	liv	går	<llbaka	<ll	mull.	
Än	en	utsträckt	hand	mellan	åtskilda	släkten.	
Och	vi	tackar	döden	för	det	sammanhangets	skull.	
	

	 	 	 	Ur	"Träden"	av	Karin	Boye	
	
	



	
I	na7	skall	jag	dö.	—	Det	flämtar	en	låga.	
Det	si7er	en	vän	och	håller	min	hand.	
I	na7	skall	jag	dö.	—	Vem,	vem	skall	jag	fråga,	
vart	jag	skall	resa	—	<ll	vilket	land?	
I	na7	skall	jag	dö.	—	Och	hur	skall	jag	våga?	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Harriet	Löwenhjelm	



Team Jönpall -	uppdrag	

•  Diagnos<k,	vård,	behandling	
•  Rådgivning/konsulta<on	<ll	pa<entens	övriga	
vårdteam	

•  Utbildning	<ll	personal	på	sjukhus,	vårdcentraler	
och	i	kommunerna	

•  Medicinskt	ansvar	över	<d	för	pa<enter	med	
behov	av	”specialiserad	pallia<v	vård”	

•  …..	
•  …..	
	



Specialiserad	pallia7v	vård.	Exempel:	

•  52-årig	företagsledare.	Tidigare	mest	frisk,	i	
julas	smärtor	i	nacken	och	dubbelseende.	
Utredning	visar	glioblastom	occipitalt.	Ej	
operabelt	

•  Temodal.	
•  ERer	påsk	pneumoni,	nedsa7	AT,	smärtor.	
Regress	i	hjärnan,	men	rel	mycket	synsymtom	
formarande.	



Specialiserad	pallia7v	vård.	Exempel:	

•  Pat	bor	i	flera	länder,	skriven	i	Kungsbacka.	
Tumörvården	sköts	på	Sahlgrenska.	Pat	har	
ingen	läkarkontakt	i	Halland.	

•  April	remiss	Pallia<va	teamet	för	bedömning.	
•  Mo7agningsbesök	i	Kungsbacka.	Ibland	
förvirrad.	Halskrage.	



Specialiserad	pallia7v	vård.	Exempel:	

•  Pat	inlagd	3	vård<llfällen	under	sommaren.	
Periodvis	kunnat	arbeta,	har	även	fortsa7	
Temodalbehandlingen.	Neurologmo7agningen	i	
Kungsbacka	inkopplad.	

•  I	september	sökt	pallia<va	teamet	akut	på	grund	
av	gångsvårigheter.	Fraktur!	Ortopedisk	
opera<on	akut	inom	2	dygn.		

•  ERer	de7a	klarat	vik<gt	affärsuppdrag	i	Miami!	



Specialiserad	pallia7v	vård.	Exempel:	
•  Symtomlindringen	rela<vt	okomplicerad	
•  Närståendestöd	enkelt	–	men	intyg,	recept,	
kontakter	med	arbetsgivare	är	komplicerade.	

•  Samspelet	med	onkolog	i	Göteborg	synnerligen	
vik<gt	

•  Öppen	Retur	ordnat.	
•  Ärendet	kan	inte	handläggas	av	allmänläkare,	och	
inte	inom	kirurgi,	onkologi	eller	ortopedi.	
Pallia<va	teamet	har	specialistkompetens,	och	
kanaler	<ll	andra	vårdaktörer	–	spindel	i	nätet.	
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Mul<professionellt	pallia<vt	team	
•  Undersköterska	
•  Sjuksköterska	avdelning,	sjuksköterska	pallia<va	teamet				
•  Fysioterapeut	
•  Logoped	
•  Kurator	
•  Arbetsterapeut	
•  Läkare 	 	 	 	 	 	 		
•  Diakon?	
•  Sekreterare?	
•  Die<st?	
•  Psykolog?	



Team	

•  Skilj	på	teamsamverkan	och	konsulta<on!	
•  Die<sten	kan	ingå	i	teamet	i	e7	specifikt	
ärende,	eller	komma	som	konsult.	Skillnad!		



Team	-	<llit	

•  Alla	är	skickliga	i	sin	profession	–	men	kan	en	
hel	del	även	i	de	andra	professionerna.	

•  Vem	gör	vad?	–	se	det	all<d	ur	pa<entens	
perspek<v!		Ex:	Vanligen	vill	pa<enten	inte	a7	
läkaren	ska	ge	sig	allmör	mycket	in	i	det	som	är	
diakonens	roll.	

•  Pa<enten	vill	märka	a7	alla	i	teamet	
samverkar	väl.	



•  Undersköterskan	Siv	hjälper	Anders	med	
morgonbestyr.	Hon	märker	a7	Anders	har	ont,	
och	föreslår	en	dos	morfin	före	dusch.	

•  Anders	håller	med	om	det,	men	berä7ar	a7	han	
tycker	a7	det	är	plågsamt	med	s<ck	i	huden,	och	
a7	han	skäms	för	a7	säga	det.		

•  Vad	ska	Siv	säga?	
•  Bra	aF	vi	pratade	om	deFa.	Jag	ska	prata	med	
läkaren	och	sjuksköterskan,	så	kan	vi	nog	hiFa	en	
lösning.	

	



•  Läkaren	Lena	pratar	med	Anders	lite	senare	
under	förmiddagen.	

•  Vad	ska	Lena	säga?	
•  Hej	Anders!	Siv	märkte	aF	du	har	ont	när	du	
anstränger	dig.	Vi	måste	prata	lite	mer	om	det!	

•  Det	är	värdefullt	för	teamarbetet	och	pa<entens	
<llit	a7	oRa	”exponera”	för	pa<enten	a7	
teamsamråd	pågår	hela	<den,	och	alla	i	teamet	
litar	på	varandras	kompetens	och	bedömningar.	

•  Det	betyder	inte	a7	alla	agerar	”hur	som	helst”	–	
även	det	kan	rubba	pa<entens	<llit.	

	



Psykologiska	försvar/strategier	



Hur	fungerar	det?	

•  Ångest	är	ogynnsamt	för	individen	
•  E7	friskt	psyke	strävar	eRer	ångestminskning	
•  I	första	hand	genom	a7	undanröja	ångestens	
orsak	

•  Om	det	inte	går	-		psykologiska	försvar	
•  Individen	väljer	inte	bland	försvaren	–	ändå	
kan	många	i	någon	mån	förstå	si7	eget	psyke	



Hur	fungerar	det?	

•  I	teamet	strävar	vi	eRer	a7	förstå	pa<enten	
och	de	psykologiska	försvaren	

•  Det	är	i	princip	omöjligt!	Men	vi	försöker….	
•  De	närstående,	våra	vårdgrannar,	det	egna	
teamet	och	jag	själv	dras	i	någon	mån	med	i	
ångesten	och	använder	mina	egna	
psykologiska	försvar.		

•  Ja,	det	kan	bli	lite	krångligt!	



Psykologiska	försvar/strategier	

•  Psykets	egenvård	för	a7	hålla	ångesten	på	plats	
– Bor7rängning	
–  Ilska	
– Hopp	
– Regression	
– Ra<onalisering	
– Projek<on	
– mm	



Bor7rängning�
	

– Förnekande	är	sällan	rä7	ord	
–  Ibland	nästan	magi	-	”om	jag	vägrar	acceptera	aF	
han	skall	dö	kommer	det	inte	aF	ske”	

– Samtala	om	bor7rängningen:	”När	du	säger	aF	du	
tror	aF	han	skall	bli	frisk	-	hur	tänker	du	då?”	

– Hjälp	den	närstående	a7	reflektera	över	vad	
bor7rängningen	leder	<ll	för	pa<enten	

– Vårt	mål	är	INTE	a7	<ll	varje	pris	eliminera	all	
bor7rängning!	



Ilska�
	

•  Ilska	vi	möter	är	nästan	all<d	u7ryck	för	psykologiskt	
försvar		(”hellre	arg	än	förtvivlad”)	

•  Vårdteamet	klarar	a7	ta	emot	ilskan	och	hantera	
situa<onen	professionellt.	

•  Ilskan	mellan	pa<ent	och	närstående,	och	mellan	
närstående	sinsemellan	kan	leda	<ll	lidande	för	
pa<enten.	
–  Då	är	det	adekvat	a7	gripa	in	i	symtomlindrande	syRe!	

•  Ilska	måste	vara	<llåten	i	pallia<v	vård!	
– Men	inte	när	den	riktas	från	teammedlem	mot	pa<ent	eller	
närstående!	



Hopp �
	

•  Det	vik<ga	är	a7	lyssna	eRer	hopp,	och	låta	bli	a7	
förstöra	det!	

•  Pa<ent	och	närstående	hi7ar	kanske	olika	saker	a7	
hoppas	på	
– Och	det	är	väl	OK?	

	Hopp	är	inte	en	tro	aF	det	man	vill	skall	bli	
verklighet	utan	en	övertygelse	om	aF	det	som	
sker	har	en	mening.	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Vaclav	Havel	



Regression	
•  Mycket	som	vi	tolkar	som	osympa<ska	drag	hos	
pa<ent/närstående	är	i	själva	verket	psykologiska	
försvar.	

•  Barnbeteende	minskar	ångest	ganska	bra	-	”om	du	inte	
hjälper	mig	upp	tänker	jag	inte	äta	nån	frukost!”	-	”jag	
såg	aF	Folke	fick	glass	-	varför	frågade	ni	inte	mig,	jag	
kanske	också	ville	ha?”	

•  Närstående	säger	ibland	saker	som	låter	som	hot	eller	
muta.	Se	det	som	regression	-	”om	ni	lovar	aF	ta	ut	min	
man	i	ePermiddag	lovar	jag	komma	med	nybakt	
7gerkaka	i	morgon“	



Ra<onalisering	
•  ”Naturen	har	sin	gång	-	nu	är	det	vi	som	drabbats.	Sådant	

är	livet.”	
•  Frågor	om	skuld	är	ibland	egentligen	ra<onalisering	

– Den	stora	nyckfullheten	som	tycks	styra	vårt	liv	skapar	
ångest.	Tanken	a7	sjukdomen	är	en	konsekvens	av	t	ex	
rökning,	stress,	senfärdighet	a7	gå	<ll	doktorn	skapar	en	
känsla	av	ordning	-	viket	minskar	ångesten.	

•  A7	göra	upp	en	plan	kan	lindra	ångesten	
–  ”Jag	kommer	aF	resa	7ll	landet	så	snart	jag	fåF	svar	på	
de	senaste	proverna”	

–  Vi	vill	gärna	svara:	”Åk	med	en	gång	-	jag	kan	ringa	när	
svaren	kommit” Men	det	svaret	fungerar	inte	när	det	
handlar	om	a7	hantera	ångest.	



"Jag	är	inte	rädd	för		
döden	-	jag	vill	bara		
inte	vara	med		
när	det	händer."	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Woody	Allen	

	



Projek<on	

•  Bekymmer	för	blodprover,	vikt(!),	läkemedel,	
träning,	behandlingar	mm	är	lä7are	a7	hantera	
än	oro	för	sjukdomen	och	döden	

•  Projek<on	vanligt	bland	pa<enter.	Det	kan	bli	
besvärligt	när	pa<enten	och	den	närstående	
projicerar	på	olika	saker.	



Varför	behöver	vi	prata	om	de7a?	

•  Ibland	leder	försvaren	(omedvetet)	<ll	mer	
lidande	än	den	ångest	som	ligger	bakom	
försvaren.	
– Då	är	det	e<skt	försvarbart	a7	ingripa.	

•  Ibland	är	det	tvärtom	
– Då	är	det	oe<skt	a7	ingripa!	

•  Teamet	måste	prata	sig	samman	om	hur	rä7	
balans	kan	uppnås.	



8.5	Fa<gue	
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Obstipation 	Fysiologi, Analys, Behandling �
�
	



Fysiologi	

•  5-8 l vätska tillförs mag-tarmkanalen varje dag. 
Vätskeintag, saliv, magsaft, galla, bukspott, tarmsaft.	

•  1-1,5 l tarminnehåll når varje dygn grovtarmen.	
•  En frisk person har ca 1 kg bakterier i tarmen	
•  Antalet bakterier i tarmen är 10 gånger större än 

antalet celler i hela kroppen! 	
•  Avföringen består till ca 1/3 av avstötta tarmceller och 

bakterier. 2/3 är icke upptagen föda + vatten	
•  Avföringen är 1-2 hg/dygn	
•  Långsam tarmpassage - ökat vätskeupptag - mindre 

avföringsvolym - hårdare konsistens.	



Fysiologi 2	

•  Tarmrörelserna regleras av reflexer i 
tarmväggen, autonoma nervimpulser lokalt i 
tarmen, mellan olika delar av mag-tarm-
kanalen samt från högre centra.	

•  Tarmtömning utlösas vid fyllnad av 
ändtarmen. Reflexen undertrycks av impulser 
från hjärnan.	



Obstipation - definition	

•  Färre än 3 tarmtömningar per vecka	
– och/eller hård avföring	

•  Besvär att krysta	
•  Avföringen har ofta hård konsistens	
•  Känsla av ofullständig tarmtömning	



Sekundär obstipation – orsaker	
•  Inadekvat diet	
•  Dehydrering	
•  Immobilisation	
•  Depression, ångest	
•  Störda toarutiner	
•  Läkemedel	

– Antikolonergika, TCA	
– Diuretika	
– Opioider	
– Calciumkanalblockerare	
– Coxiber	

	



	         Bakomliggande sjukdomar – ex:	
•  Coloncancer 	
•  Postoperativa adherenser	
•  Smärta vid avföring, hemorrojder mm	
•  Rubbningar i endokrina system	

–  Diabetes	
–  Hypercalcemi	
–  Hypokalemi	
–  Uremi	
–  Hypotyreos	

•  Neurologiska sjukdomar	
–  CVL	
–  MS	
–  Parkinsons sjukdom	
–  Demens	

	



Analys	
•  Fråga efter avföringsvanor tidigare	

–  ”avföringsdagbok”	
•  Smärtor?	
•  Gaser?	
•  Bukpalpation	
•  Rektalpalpation	
•  Röntgen buköversikt	
•  Koloskopi	
•  Defekografi	



Behandling	
•  Profylax	

–  fysisk aktivitet, fiberrik kost, bra toavanor	

•  Omvårdnad	
–  rörelser, promenader, regelbundna toavanor, bra toamiljö, 

bukmassage (?), ökat fiberinnehåll i kosten	

	



Svensk studie 091106, Umeå	
•  Lämås, Kristina (Umeå universitet, Omvårdnad)	
•  Hällgren Graneheim, Ulla (Umeå universitet, Omvårdnad)	
•  Jacobsson, Catrine (Umeå universitet, Omvårdnad)	
•  Experiences of abdominal massage when having 

constipation	

•  Conclusions: Abdominal massage was experienced as 
pleasurable and the participants felt more comfortable with 
the bowel function. Receiving abdominal massage was 
described as influencing the whole person.	

•  Relevance for clinical practice: Abdominal massage has been shown to be an 
effective intervention for constipation. A crucial aspect is for nurses to be 
sensitive to patients’ perceptions about the required nearness of abdominal 
massage and respect the integrity associated with the abdomen.	



Toarutiner	
•  Myter:	

– Många tror att minskat födointag leder till lägre 
avföringsfrekvens. 	
•  Fel! Minskad volym, inte minskad frekvens!	

•  Utnyttja reflexer efter måltid. Uppmana patienten att äta 
frukost vid samma tid varje morgon, och att alltid gå på toa 
efteråt.	

•  Om det är smärtsamt att sitta på toa – samråd med 
arbetsterapeut – toahöjd? ”mjukring”? 	

•  Är det snyggt och rent i toalettrummet?	
•  Får man vara ifred?	
 	

	





Fibrer som behandling	
•  Antagligen är fiberinnehållet i kost en viktig faktor för 

uppkomsten av förstoppning. (erfarenhetskunskap)	
•  Men hypotesen att ökat fiberinnehåll fungerar som behandling av 

förstoppning är inte vetenskapligt underbygd. (!)	
•  Fiber finns i grönsaker, frukt och grovt bröd. Det är oklart vilka 

livsmedel som kan rekommenderas som obstipationsbehandling.	
•  Erfarenheter från IBS-behandling talar för att effekten av fiber på 

obstipation troligen inträder först efter en längre tid med ökat 
fiberintag – veckor/månader.	

•  Många individer får besvär i form av uppkördhet av ett ökat 
fiberintag.	



Behandling - myter är vanliga!	
•  ”Vid förstoppning skall man rekommendera rikligt intag 

av vätska”	
– Det finns ingen vetenskaplig studie som stödjer denna 

hypotes.	
– Dehydrering skall behandlas på sedvanliga kliniska 

grunder. Ibland kan dehydrering vara bra (ex 
hjärtsvikt, ascites)	

– Personer som inte är dehydrerade blir inte förbättrade i 
sin obstipation av att dricka mer än de brukar.	

– Extra drickande utöver det som individen normalt 
dricker, ger ökad risk för inkontinens, och störd 
nattsömn.	



Behandling - myter är vanliga!	

•  ”I samband med laxering före tarmundersökning skall 
patienten dricka stora mängder vätska – annars 
fungerar inte laxeringen.”	
– Fel! Det extra drickandet motiveras av att 

laxeringen förväntas ge upphov till diarré, vilket 
innebär risk för dehydrering. Bra om patienten 
ligger på plus med vätska under dygnet före 
undersökningen.	



Behandling	
•  Profylax	

–  fysisk aktivitet, fiberrik kost, bra toavanor	
•  Omvårdnad	

–  rörelser, promenader, regelbundna toavanor, bra toamiljö, bukmassage 
(?), ökat fiberinnehåll i kosten	

•  Läkemedelsgenomgång	
–  Omvärdera de läkemedel som kan förorsaka obstipation	

•  Läkemedel 	
–  smärtlindring ex Xylocain, 	
–  Microlax, Dulcolax, Klyx, Cilaxoral, Movicol, Forlax, Laktulos, 

Lunelax/ViSiblin/Fiberform, Relistor	
•  Tålamod	

–  Individualiserad behandling i nära samråd med patienten.	
	



Osmotiskt verkande medel	
•  Laktulos	

–  Det finns evidens för effekt (relativt svag evidensgrad)	
–  Det finns bra säkerhetsdata – även lång tids användning är 

ofarlig	
–  Effekten kommer inom några dygn	
–  Några patienter upplever ökad gasbildning, ibland kramp	
–  Inte jättegott	

	

•  Makrogol (Movicol, Forlax, Moxalole m fl)	
–  Det finns evidens för effekt	
–  Möjligen mindre biverkningar än laktulos – jämförande studier 

saknas	
–  Inte jättegott heller	
	



Bulkmedel	
•  Ispaghula (Lundelax, Vi-Siblin)	
•  Sterkuliagummi (Inolaxol)	
•  Kostfiber (Fiberform)	

–  Effekten märks vanligen först efter många veckor	
–  I första hand rekommenderat vid IBS (evidens finns)	

•  Myter:	
– ”Effekten uteblir om man inte dricker mycket”	

•  Fel! Skall sköljas ned med rikligt med vätska för att undvika 
esofagusretning av korn som inte svalts ned.	

– ”Olämpligt vid opioidorsakad förstoppning”	
•  Sätt inte ut om patienten är nöjd med tidigare insatt 

behandling! Dock inte tillräckligt snabb effekt för att vara 
aktuell vid opioidinsättning.	

	



Motorikstimulerande medel	
•  Bisakodyl (Toilax, Dulcolax)	
•  Natriumpikosulfat (Laxoberal, Cilaxoral)	

–  Effekten kommer inom några timmar	
–  Risk för buksmärtor, kramp, diarré	

•  Myter:	
–  ”Lång tids bruk ger upphov till irreversibel skada på 

tarmperistaltikreglerande celler.”	
•  Evidens saknas	
•  Långvarigt bruk av laxantia kan leda till beroende – 

förstoppningen försämras om laxantiabruket avbryts. 
Beroendets mekanismer inte kända.	



Opioidantagonister	
•  Metylnaltrexon (Relistor®)	

–  0,6 ml (=12 mg) är normaldos. Reducera för nedsatt 
njurfunktion, eller om försiktighet är påkallad av andra skäl	

– Effekt inom några timmar för de flesta patienter	
–  Ibland buksmärtor, men sällan diarré.	
– Ett tiotal fall med tarmperforation finns rapporterade. Viss 

försiktighet är påkallad!	
•  Naloxon (finns i Targiniq®)	

–  Förebygger opioidens (oxycodon) motorikhämmande effekt.	
•  Naloxegol (Moventig®)	

–  Samma dos för alla, fungerar med alla opioider	

	



Behandling	
•  Profylax	

–  fysisk aktivitet, fiberrik kost, bra toavanor	
•  Omvårdnad	

–  rörelser, promenader, regelbundna toavanor, bra toamiljö, bukmassage 
(?), ökat fiberinnehåll i kosten	

•  Läkemedelsgenomgång	
–  Omvärdera de läkemedel som kan förorsaka obstipation	

•  Läkemedel 	
–  smärtlindring ex Xylocain, 	
–  Microlax, Dulcolax, Klyx, Laxoberal, Movicol, Forlax, Laktulos, 

Lunelax/ViSiblin/Fiberform, Relistor	
•  Tålamod	

–  Individualiserad behandling i nära samråd med patienten.	
 	

	



Behandling	
•  Det viktigaste är att informera patient och närstående så 

att de själva klarar att förebygga förstoppning, och 
behandla när det ändå blir problem.	

•  Valet av behandlingsmetod måste baseras på patientens 
livserfarenhet. Många människor har erfarenhet av 
livsmedel eller metoder som förorsakar ”lös mage”. 
Använd dessa metoder först!	

•  Kontaktsjuksköterska, patient och närstående (ev 
omvårdnadsansvarig vårdpersonal) skall ha kunskaper, 
undervisningsmaterial och läkemedel så att obstipation 
aldrig skall behöva uppkomma! 	
	





Nutrition i palliativ vård	



”När pappa blev sämre och vi förstod att han höll 
på att dö, märkte vi att han åt allt mindre”	



”Pappa åt väldigt lite, och det är klart att man 
inte kan överleva utan mat. Sedan dog han”	



Viktnedgång i livets slutskede	

•  Läkaren måste bedöma om det finns 
behandlingsbara orsaker till viktnedgången:	
– Depression	
– Hypo/hypertyreos	
– Ulcus	
– Diabetes	
– mm	



Viktnedgång i livets slutskede	

•  Är problemet att kroppen har för liten tillgång 
på näring?	

•  Eller är problemet att cellerna inte efterfrågar 
mer näring (partiellt katabol situation)?	
– Det finns inga säkra labmetoder att fastställa vilket 

som gäller.	
	



Viktnedgång i livets slutskede	

•  Analys:	
– Samråd med patient, närstående, medarbetare: vad 

tror ni om orsaken?	
– Fråga om aptit, smärta vid ätande, illamående, 

förstoppning, förändrad smak/lukt, tråkig mat mm	

	



Viktnedgång i livets slutskede	

•  Behandling:	
–  Först omvårdnadsmetoder – mindre portioner, 

normalare ätsituation, tand- och munvård	
–  Informera och sätt upp mål tillsammans med 

patienten/de närstående	
•  Vad är viktigt för livskvaliteten? Är det nödvändigt att 

väga sig? 	

	Undvik näringsdrycker!	
	Men näringsdrycker kan vara jättebra i andra 
situationer!	

	



•  Näringsdrycker är bra om patienten har anabol 
potential, men får i sig för lite näring.	

•  Aptiten blir aldrig bättre av näringsdrycker	
•  Ibland innebär ändå näringsdryckerna att patienten 

känner sig lite tryggare. (”placebo”)	

•  Näringsstöd av olika slag är i högsta grad angeläget 
vid många sjukdomstillstånd. T ex postoperativt, 
vid sårproblem, vid malabsorption mm mm.	

	



TPN, PN	
•  Väg fördelar mot nackdelar	
•  Informera, involvera patienten i utvärdering	

–  Det är känslan av övermättnad, illamående som markerar att 
tillförseln av nutrienter till blodbanan är större än organismens 
kapacitet att ta emot.	

–  Vid uttalad överdosering leder kväveöverskottet till konfusion	
•  Ibland är TPN/PN på prov bra! Sätt in, utvärdera, modifiera, fortsätt 

eller sluta	
•  När TPN inleds ska läkaren alltid informera om hur och när 

utvärdering sker, och att TPN kommer att avslutas (liksom i stort 
sett all medicinsk behandling)	

•  Byt TPN mot klara vätskor ibland	

	



”Pappa åt väldigt lite, och det är klart att man 
inte kan överleva utan mat. Sedan dog han”	



Viktnedgång i livets slutskede	

•  Läkaren måste bedöma om det finns 
behandlingsbara orsaker till viktnedgången:	
– Depression	
– Hypo/hypertyreos	
– Ulcus	
– Diabetes	
– mm	



Viktnedgång i livets slutskede	

•  Är problemet att kroppen har för liten tillgång 
på näring?	

•  Eller är problemet att cellerna inte efterfrågar 
mer näring (partiellt katabol situation)?	
– Det finns inga säkra labmetoder att fastställa vilket 

som gäller.	
	



Viktnedgång i livets slutskede	

•  Analys:	
– Samråd med patient, närstående, medarbetare: vad 

tror ni om orsaken?	
– Fråga om aptit, smärta vid ätande, illamående, 

förstoppning, förändrad smak/lukt, tråkig mat mm	

	



Viktnedgång i livets slutskede	

•  Behandling:	
–  Först omvårdnadsmetoder – mindre portioner, 

normalare ätsituation, tand- och munvård	
–  Informera och sätt upp mål tillsammans med 

patienten/de närstående	
•  Vad är viktigt för livskvaliteten? Är det nödvändigt att 

väga sig? 	

	Undvik näringsdrycker!	
	Men näringsdrycker kan vara jättebra i andra 
situationer!	

	



•  Näringsdrycker är bra om patienten har anabol 
potential, men får i sig för lite näring.	

•  Aptiten blir aldrig bättre av näringsdrycker	
•  Ibland innebär ändå näringsdryckerna att patienten 

känner sig lite tryggare. (”placebo”)	

•  Näringsstöd av olika slag är i högsta grad angeläget 
vid många sjukdomstillstånd. T ex postoperativt, 
vid sårproblem, vid malabsorption mm mm.	

	



PN/TPN	
•  Väg fördelar mot nackdelar	
•  Informera, involvera patienten i utvärdering	

– Det är känslan av övermättnad, illamående som markerar att 
tillförseln av näring till blodbanan är större än organismens 
kapacitet att ta emot.	

– Vid uttalad överdosering leder kväveöverskottet till 
konfusion	

•  Ibland är TPN på prov bra! Sätt in, utvärdera, modifiera, 
fortsätt eller sluta	

•  När TPN inleds ska läkaren alltid informera om hur och när 
utvärdering sker, och att TPN kommer att avslutas (liksom i 
stort sett all medicinsk behandling)	

•  Byt TPN mot klara vätskor ibland	

	





Gunnars deklaration om rättigheter i sjukvården (1998): 
 
§1 
Envar har rätt att få det han blivit lovad. 
§2 
Ingen har rätt att lova det han inte tänkt hålla. 
§3 
Ingen har rätt att lova något på andras vägnar. 


