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Hvorfor ønsket regjeringen å utrede 

palliasjonsfeltet?

Mandatet til utvalget:

• Gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud

• Vurdere innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, alder eller 
andre forhold, gjennom hele sykdomsperioden og frem til livets 
avslutning.

• Foreslå tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, 
samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt 
tverrfaglig samarbeid.

– Pasientenes og de pårørendes behov skal stå i sentrum

– Lindrende behandling og omsorg skal gis som en integrert del av de 
ordinære helse- og omsorgstjenestene

• Foreslå modeller for flerfaglig samarbeid og gode pasientforløp på 
palliasjonsfeltet som har nasjonal overføringsverdi.

• Pasienttilpassede forløp.

• Helse- og omsorgstjenesten må legge til rette for at de som ønsker det 
kan være mest mulig hjemme den siste tiden og dø hjemme dersom de 
ønsker det.

• Tydeliggjøre kommunens ansvar for palliativ behandling i helse- og 
omsorgstjenesteloven.

• Etablere kommunale palliative sentre i større kommuner og som 
interkommunale løsninger i mindre kommuner.

• Etablere barnepalliative sentre ved sykehus i Norge.

• Utarbeide kvalitetsindikatorer for palliasjon.

• Etablere palliativ medisin som egen påbyggingsspesialite.t

• Utvide videreutdanning i palliasjon på masternivå.

• Utvikle en nasjonal metodikk for forhåndssamtaler. Forhåndssamtalene 
skal være en obligatorisk del av pasientforløpet.

Sentrale anbefalinger i rapporten
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NOUen bygger på sentrale målsettinger for 

palliasjon

- Tidlig integrasjon av palliasjon i de pasienttilpassede forløpene

- Pasienttilpassede forløp utvikles mellom helsetjenesten og       

pasienten     

- Palliasjon til alle relevante pasientgrupper

- Mye hjemmetid – hjemmedød til de som ønsker det

- Et tilbud basert på tverrfaglig kompetanse

- Forskning, utvikling (FOU) og kompetanse

Tidlig integrasjon

• Pasienter bør ha tilgang til god palliasjon fra 
primærdiagnosen stilles til livets slutt. 

• Tidlig integrasjon av palliasjon i behandlingen har stor betydning 
for pasienttilfredshet, livskvalitet og overlevelse (Hui og Bruera, 
2016).

• Tidlig integrasjon av palliasjon i 
pasientforløpet og integrasjon av den 
palliative tilnærmingen inn i de kliniske 
avdelingene på sykehusene, vil kunne bidra til 
å redusere overbehandling (S.Kaasa)

Tidlig integrasjon

Nyere forskning viser at integrasjon av palliasjon 
tidlig i sykdomsforløpet kan bedre: 

• pasientenes livskvalitet og symptomkontroll 

• pasienttilfredshet og ivaretakelse av pårørende

• sykdomsforståelse 

• kvalitet på behandling, pleie og omsorg ved livets 
slutt

• overlevelse 

• kostnader knyttet til behandling, pleie og omsorg

Kilde: David Hui and Eduardo Bruera, 2016, Kaasa og Loge, 2016
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Hvorfor pasienttilpassede forløp?

Pasienter med behov for palliasjon får helsehjelp 

og omsorg i alle deler av helse- og 

omsorgstjenesten, ofte fra flere aktører 

samtidig. 

I dag møter mange pasienter et utrednings- og 

behandlingstilbud som er fragmentert og preget av for 

store uønskede variasjoner.

Det er behov for systemer som bidrar til en 

helhet i de palliative pasientforløpene.

Hvorfor pasienttilpassede forløp?

• Vil motvirke «fragmenteringer»

Samhandlingskompetanse

Alle som arbeider i helsetjenesten har plikt til å legge pasientperspektivet til grunn

for sine handlinger; til å se utover eget arbeidssted 

og egne faglige  rammer. 

Forløpstenkning/samhandling har som formål 

å bidra til at alle systemer og tjenester rettes inn 

mot å hjelpe pasientene slik at de selv kan mestre sitt liv eller gjenopprette 

funksjoner/egenmestring i størst mulig grad.

Forståelse for hva som foregår i andre deler av helsetjenesten fremmer samarbeidet 
og øker evnen til å organisere pasientforløp. 

• Hver pasient får «sin plan»

• Pasienttilpassede forløp er dynamiske 

Hva kan pasienttilpassede forløp bidra med?

• Pasientene opplever helse- og omsorgstjenesten som 

sammenhengende 

• Pasientene får en plan basert på høyt kunnskapsnivå 

tilpasset sin egen situasjon og behov

• Kvaliteten på behandlingen øker

• Helsepersonellets kompetanse og ressurser blir utnyttet 

bedre – «mer og bedre helse for hver krone»

• Nasjonale retningslinjer blir implementert (gjennom de 

pasienttilpassede forløpene) i klinisk praksis

• Likeverdig palliasjon i hele landet
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Forslag til tiltak pasienttilpassede forløp

– Det skal være samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus om felles utvikling

og bruk av pasienttilpassede forløp innen palliasjon.

– For å få utløst palliativ refusjon i spesialisthelsetjenesten stilles det krav om at 

palliativ team skal veilede den kommunale helse- og omsorgstjenesten om 

felles pasienter.

– Det utarbeides en nasjonal mal for palliativt pasientforløp som omfatter både 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– For å tydeliggjøre kommunens «sørge for» ansvar for palliativ behandling bør 

denne forpliktelsen framgå av helse- og omsorgstjenesteloven (hol) 

paragraf 3–2 første ledd nr. 5 ved at begrepet palliasjon inntas i lovteksten.

– Pasienter skal delta i utarbeidelse av pasienttilpassede forløp, blant annet gjennom

bruk av forhåndssamtaler.

– Det skal igangsettes en nasjonal evaluering av pasientforløpet Livets siste dager.

Paradigmeskifte? 

– fra kreft til andre diagnoser og integrasjon i 

hele sykdomsforløpet

• Fortsatt mest fokus på palliasjon til pasienter med kreft

• Kroniske sykdommer 

• Gamle/demente

• Barn

Mye hjemmetid

– hjemmedød til de som ønsker det

Utvalget mener at økt 

hjemmetid kan være en 

riktigere målsetting enn 

økt hjemmedød, fordi 

hjemmedød kun sier noe 

om sted for selve 

dødstidspunktet, mens hjemmetid 

sier noe om i hvilken grad 

pasientens ønske om å få leve den

siste tiden i hjemmet oppfylles. 
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Forskning 

• Målet er kunnskapsbaserte nasjonale retningslinjer 

… men kunnskapsnivået er nasjonalt (og internasjonalt) 

svakt i palliasjon; i sterk kontrast til antall pasienter og 

kompleksiteten i utredning og behandling

Forslag til tiltak forskning 

– Det opprettes et eget forskningsprogram i Forskningsrådet for palliativ forskning for

å støtte store, gode kliniske studier innen palliasjon.

– De regionale helseforetakene skal styrke den regionale palliative forskningen ved å

bygge opp og støtte lokale og regionale palliative forskningsgrupper som skal

ha nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

– Det etableres en nasjonal finansiering for palliative sentre for fremragende forskning.

– De regionale palliative sentrene får likelydende oppdrag om forskningsoppgaver fra

Helse- og omsorgsdepartementet via de regionale helseforetakene, og det

rapporteres årlig 

– Det opprettes egne diagnosespesifikke kliniske kvalitetsregistre innen palliasjon, 

herunder et eget register for barn.

Organisering 

Formålet for organiseringen av palliasjon

• Pasienten, de pårørende og aktuell behandler har til enhver tid 

tilgang til nødvendig hjelp ut fra sine behov 

• Behandling, pleie og omsorg gis innenfor rammene av fleksible og 

individuelt tilpassede systemer på tvers av nivåene, med klar 

plassering av ansvar

• Tilbudene baseres på en helhetlig og tverrfaglig tilnærming 

• Pasienten og de pårørende opplever at de får hjelp i en «sømløs» 

tiltakskjede med god kommunikasjon og samhandling

• Det legges til rette for at behandling, pleie og omsorg kan skje i 

hjemmet eller så nær hjemmet som mulig 

• Organiseringen fremmer den videre utviklingen av fagområdet 

palliasjon, både klinisk praksis og forskning

• Anbefalingene understreker også at man bør tilstrebe at pasientene 

kan dø på stedet der de selv ønsker 
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Modell for organisering av palliasjon til voksne

Kilde: Kaasa og Loge, 2016

Forslag til tiltak organisering, struktur og 

kompetanse 1

– Det etableres kommunale palliative sentre i de største kommunene og som 

interkommunale sentre i mindre kommuner.

– Alle større lokalsykehus skal ha et fullverdig palliativt senter. Mindre lokalsykehus

skal som et minimum ha palliativt team.

– Regionale palliative sentre skal, i tillegg til et kompetansesenter, ha tre kliniske

hovedaktiviteter: Palliativ sengeenhet, palliativt team og palliativ poliklinikk.

– Regionale palliative sentre med en klinisk del og et kompetansesenter, skal 

organiseres som en enhet under en ledelse.

– Kompetansesenterdelen i de regionale palliative sentrene skal være atskilt fra den 

kliniske virksomheten og dekke de fire hovedoppgavene: Undervisning, 

utarbeidelse og implementering av de pasienttilpassede forløpene, drift av 

nettverk og forskning – for hele regionen.

– Det nasjonale nettverket av de regionale palliative kompetansesentrene skal fordele

regionale spisskompetanseområder seg imellom. Kompetansesentrene 

rapporterer i linjen til RHF-ene og samlet rapportering vurderes årlig av de 

regionale fagdirektørene.

– Det etableres barnepalliative sentre ved alle regionsykehus i Norge med samme

struktur som ved palliativt senter i sykehus.

– Det etableres barnepalliative sentre på sykehus.

– Erfaringer med palliative hjemmesykehus for barn ved Oslo universitetssykehus,

Akershus universitetssykehus og Stavanger universitetssjukehus skal evalueres.

Forslag til tiltak organisering, struktur 

og kompetanse 2
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- Den nasjonale faglige retningslinjen for palliasjon til barn og unge uavhengig

av diagnose revideres for å gi tydeligere føringer for integrasjon av 

palliasjon i pediatrien og for organisering av palliative tjenester til 

barn og unge i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i 

spesialisthelsetjenesten.

– De regionale kompetansesentrene får i oppgave å etablere et interregionalt 

samarbeid for den døende pasient med hovedansvar hos et av 

sentrene. Det etableres også tilsvarende hovedansvar i minst ett 

palliativt senter på sykehus i hver helseregion.

– Det utarbeides kvalitetsindikatorer innen palliasjon.

– Palliative pasienttilpassede forløp inkluderes i alle relevante nasjonale faglige 

retningslinjer, også for andre sykdomsgrupper enn kreft.

Forslag til tiltak organisering, struktur 

og kompetanse 3

Dissens - organisering 

• Et samlet utvalg er enige om at det er nødvendig å styrke 

de palliative tilbudene, basert på de skisserte modellene

• Dissens 1

– Etablere barnehospice i Oslo

• Dissens 2

– Etablere hospice ulike steder i landet med forsterkede 

hjemmetilbud

Flertallsmerknad 

• Likeverdig tilbud uansett hvor du bor 

• Betydningene av at palliasjon er en integrert del av den 

øvrige helsetjenesten

• Ønsker ikke særomsorg for enkeltgrupper – men et felles 

totaltilbud  
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Flere tema i NOUen som ikke ble berørt:

• Verdier og valg

• Pårørende voksne

• Barn og ynge som pårørende 

• Frivillige

• Barnepalliasjon

• Velferdsteknologi 

• Økonomi

• Lovverk

• Utdanning 

• + +

Noen ord til slutt

• Alle har plikt til å legge pasientperspektivet 
til grunn for sine handlinger; til å se utover 
eget arbeidssted og egne rammer. 

• Pasientene trenger en helsetjeneste med høy faglighet, ikke bare i 
dybden (spesialist) men også i bredden (generalistkompetanse)

• Bygg samarbeidet på kunnskap, om hverandre og om tjenestene.

• Vi har et felles samfunnsoppdrag; det er mye vi kan gjøre sammen.

• Vi må utfordre vaner og antakelser; bruk vilkår og rammer for å skape en 
positiv utvikling. Alle skal endre seg!

Takk for meg



Kreft og kreftbehandling hos eldre 

 Marit Slaaen Jordhøy 

Kreftenheten, Sykehuset Innlandet Hamar 

Institutt for klinisk medisin 

Universitetet  i Oslo 

 

Bodil Kolsgaard 

Kreftsykepleier, prosjektsykepleier 

Stråleterapienheten 

Sykehuset Innlandet Gjøvik 

 
 



Oversikt 

• Kreft og aldring 

• Hva er spesielt med eldre kreftpasienter? 

• Geriatrisk vurdering 
• Hva er det? 

• Hvorfor og hvordan gjøre det? 

• Hvilken nytte har det? 

• Erfaringer fra egne studier i SI 

• Oppsummering 



Forekomst av kreft hos eldre 

Generelt om kreftsykdommer hos eldre  
• De vanligste i befolkningen er de vanligste hos eldre 
• Oppfører seg «individuelt» som hos yngre 
• Eldre har minst like mange plager og symptomer som 

yngre 
Kreft og aldring 
• Aldring viktigste risikofaktor for kreft 
• Ca. halvparten av kreftpasientene er over 70 år på 

diagnosetidspunkt 
• Ca. halvparten av de som dør av kreft er over 75 år 

 



Den norske befolkningen eldes 

Kilde: Astri Syse, 
Statistisk Sentralbyrå 



Det forventes en betydelig økning av antall 
krefttilfeller hos eldre, spes fra 2030 

Kvinner Menn 

Kilde: IR-09-13, Kreftregisteret, SSB v Astri Syse 



            Hva er spesielt med eldre 
kreftpasienter? 

• Kunnskapsmangel 

– Eldre har vært og er underrepresentert i kliniske 
studier 

– Problemer som er hyppig forekommende hos 
eldre er sjelden systematisk registrert 

• Uklare retningslinjer 

• Under – og overbehandling 
• også i palliativ sammenheng 

 

 



            Hva er spesielt med eldre 
kreftpasienter? 

 

• Eldre kan ha andre pioriteringer enn yngre 

– Økt vekt på livskvalitet og evne til å leve et 
sjølstendig liv 

 

Yellen SB et al.  J Natl Cancer Inst 1994;86:1766-70. 
Fried TR et al. N Engl J Med 2002;346:1061-6. 
Salkeld G et al. BMJ. 2000;320(7231):341-6. 



            Hva er spesielt med eldre 
kreftpasienter? 

Eldre har 

– reduserte fysiologiske og funksjonelle reserver 

– høyere forekomst av andre sykdommer, fysisk og 
kognitiv funksjonssvikt 

Dermed 

– økt risiko for bivirkninger og funksjonssvikt 

– restituering tar lengre tid 

– generelt redusert behandlingstoleranse 

MEN: stor variasjon  
Turrentine J Am Coll Surg 2006, McCleary et al. JCO 2014,  Reinisch et al Breast care 2014, 
Blanco R et al. Ann Oncol 2014, Meoni et al JGO 2013.  



Eldre er ei heterogen gruppe  

Store forskjeller i helsetilstand – fra fit til frail 



            Hva er det å være «frail» ? 

• Frailty is widely recognised as a syndrome of increased 
vulnerability to adverse changes in health status (Clegg et al., 
Lancet, 2013) 

• En pasient som er frail har lite gjenværende ressurser mtp å 
kunne motstå og adaptere seg til nye stress-situasjoner. 

• Mindre alvorlige hendelser kan derfor ha alvorlige 
konsekvenser feks i form av vedvarende funksjonstap. 

 

• Hvordan frailty skal identifiserer er det  ingen generell enighet 
om 



      Generelt hos eldre:  

Sårbarhet må kartlegges 

– For å planlegge behandling 

– For å forebygge funksjonsfall/nye problemer 

– For å behandle/forbedre eksisterende 
problemer  

 



 
Geriatrisk vurdering  (GA): Systematisk kartlegging av 
områder der eldre ofte har problemer 
 

- Funksjonsstatus/fysisk funksjon 

- Komorbiditet 

- Medikamentbruk/polyfarmasi 

- Kognitiv funksjon 

- Ernæringsstatus 

- Depresjon 

- Sosial støtte 

 

Kartlegging 

*Clegg A et al. Lancet 2013, Wildiers et al. JCO; 2014.  Kim J et al. J Natl 

Compr Cancer Netw 2013 

 

• Frail (skrøpelig) 
• Sårbar, ikke skrøpelig 
• Sprek 
 



Hvorfor er områdene som kartlegges i en 
geriatrisk vurdering viktig for eldre 

kreftpasienter? 



       
Fysisk funksjon 

 
– Prediktor for overlevelse, behandlingstoleranse – 

og effekt 

– Stor betydning for eldres livskvalitet 

– Kan forbedres med adekvate tiltak 

 



  Komorbiditet 

–Kan være det som begrenser forventet 
levetid 

–Kan forverres av behandling/redusere 
behandlingstoleranse 

–Være årsak til plagsomme symptomer 

 

 



      Medikamentbruk/polyfarmasi 

• Interaksjoner, endret farmakokinetikk og 
dynamikk øker risiko for bivirkninger 

 
Eksempel 
• 78 år, kjent hypertensjon, to antihypertensiva fast 
• NSCLC stad IV (met i skjelett) 
• Kjemoterapi med respons -- behandlingspause 
• Økende smerter i ryggen. Ankelødemer 
• Oxycontin og diuretika 
• Svimmel og slapp i beina, generelt redusert kraft 

 
Hva var dette? 



  Kognitiv funksjon/svikt 

–Avgjørende for forståelse, kommunikasjon, 
gjennomføring av behandling 

–Risiko for forverring/delir ved nye stressfaktorer 

– Lett/moderat svikt  avdekkes ved testing! 

 

 



Øvrige GA faktorer 

• Ernæringsstatus:  

– Eldre er mer utsatt for ernæringssvikt 

• Depresjon:  

– Hyppigere hos eldre enn hos yngre 

• Sosial funksjon 

– Eldre har oftere mindre sosialt nettverk 

  

 



Geriatrisk vurdering (GA) 

• I geriatrien: GA med tiltak dokumentert nyttig og effektivt : bedre 
overlevelse, bedre funksjon og redusert hjelpebehov 

 

Hos kreftpasienter 

• internasjonalt anbefalt beslutningsgrunnlag  

• gir viktig tilleggsinformasjon 1 

• identifiserer problemer som kan behandles/forbedres 2-5 

• gir prognostisk informasjon 6-9 

• kan predikere toleranse for kreftbehandling10 

1Kenis et al. Ann Oncol 2013, 2Caillet et al. JCO 2011, 3 Soubeyran et al. JCO 2012, 4Kanesvaran et al. JCO 

2011, 5Hamaker et al. Oncologist 2011, 6 Wildiers et al. JCO 2014, 7Hamaker et al.  Oncologist. 2012; 8 Puts 

et al. Ann Oncol 2014, 9 Kirkhus et al BJC 2017, Kristjansson et al 2010 10 

Saltvedt et al. JAGS 2002, Prestmo et al, Lancet  2015 



Erfaringer fra Sykehuset Innlandet 



Forekomst og betydning av aldersrelaterte 
problemer : En prospektiv 

observasjonsstudie 

• Pasienter inkludert ved alle kreftenheter i SI + GI 
gruppa Ullevål og Kreftavdelingen, A-hus  

• Pasienter 70 år og eldre henvist til medisinsk onkologisk 
behandling (kurativt og palliativt) 

• GA ved inklusjon  

• Oppfølging i 2 år  med livskvalitetsskjema  
 



GA- registreringer ved inklusjon 

• Sykepleier 

– Mini-mental status evaluering (MMSE) 

• Regning, hukommelse, orientering 

– Timed up and Go (TUG) 

– Ernæringsstatus (PG-SGA) 

– Fall siste 6 måneder 

– Faste medisiner 

Kirkhus et al; BJC 2017 



• Pasienten 

– Depressive symptom (GDS) 

– Livskvalitet (EORTC QLQ-C30) 

– Komorbiditet (OARS) 

– Ernæringssymptomer (PG-SGA) 

 

GA- registreringer ved inklusjon 

Kirkhus et al; BJC 2017 



Andre registreringer 

• Onkolog 

– Skrøpelighetsvurdering 

 

Kirkhus et al; BJC 2017 



Systematisk frailty-
vurdering 

N 
           

% 

Non-frail  148 51 

Frail (skrøpelig) 140 49 

Total 288 100 

Overlevelse 
Signifikant dårligere overlevelse 
for skrøpelige pasienter, 

uavhengig av diagnose, og 
sykdomsstadium   

Antall       % 

Fit (sprek) 182 63 

Intermediate (Midt i mellom)  89 31 

Frail (skrøpelig) 15 5 

Total 286 99 

Onkologens vurdering 

Kirkhus et al; BJC 2017 



Konklusjon 

 

 

Systematisk GA identifiserte pasienter med 
• økt risiko for død, og som ofte ikke ble fanget 

opp av behandlende lege 
• økt symptomforekomst og redusert funksjon 

 
Stort behov for støttetiltak og tidlig palliasjon 

med fokus OGSÅ på geriatriske 
problemstillinger 



Ny studie i SI 

“Bedre livskvalitet og funksjon for eldre 

kreftpasienter som får strålebehandling” 

• Samarbeidsprosjekt med kommunehelsetjenesten i 
Hedmark og Oppland 

• Mål: å utarbeide og teste en pre- og 
rehabiliteringsintervensjon for å bedre funksjon og 
livskvalitet samt redusere behovet for offentlig hjelp hos 
eldre  >= 65 år som får strålebehandling 

– pga manglende kunnskap om pasientgruppen gjør vi 
først en observasjonsstudie 

 



Prosjektdeltakere 

Prosjektgruppe 
– SI: Sverre Bergh,  Lene Kirkhus, Marit Jordhøy 

– NTNU (Gjøvik og Trondheim): Øyvind Kirkevold, Aud Obstfelder, Ingvild 
Saltvedt, Bjørn Henning Grønberg, Line Oldervoll, Line Melby 

– Høyskolen i Oslo og Akershus: Astrid Bergland, Asta Bye 

– Geriatrisk avdeling OUS: Siri Rostoft 

– Statistiker: Jurate Saltyte-Benth (UiO og Ahus) 

PhD stipendiat, prosjektsykepleier, brukerrepresentanter 

Referansegruppe: lokale fra geriatrisk seksjon og stråleterapienheten, 
Gjøvik. Kreftkoordintorer fra Gjøvik, Valdreskommunene, Stange og 

Trondheim, tre representanter fra Kreftforeningen. 

Brukerrepresentanter fra Prostataforeningen og 
Brystkreftforeningen 

 

 



Pasientene inkluderes ved stråleterapienheten, Gjøvik 

• P.t. inkludert ca 260 pasienter ( > 65 år) 

• GA gjennomføres ved behandlingsstart og stopp + etter 
2,8 og 16 uker i 41 kommuner (kreftkontakter/spl) 

• Hensikt  

– Identifisere/karakterisere pas som får 
funksjonsfall/redusert livskvalitet 

– Teste gjennomførbarhet av GA verktøy i kommunene 

Observasjonsstudien 



Geriatrisk vurdering 

Pasienten svarer selv på eget skjema om IADL samt livskvalitet 

+ 
registrering 
av 
komorbiditet 



• Resterende del av foredraget deles ikke ut 

• En presentasjon av erfaringer og preliminære data fa 
stråleterapistudien 



Oppsummert 

- Økende antall eldre med kreft 

- Helsetilstand varierer fra fit til frail 

- Behandling må tilpasses individuelt 

- Sårbarhet og funksjonelle reserver må vurderes 

- Geriatrisk vurdering  - anbefalt verktøy  

- Gir nødvendig informasjon for å kunne planlegge både 

kreftbehandling og generell palliativ behandling 

Behov for samarbeid geriatri, onkologi og palliasjon 



Tillegg 

• Vedlagte kopi av testskjema/instrumenter 

• De fleste er å finne på  

http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-
geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-
undervisningsmateriell/tester-og-
registreringsskjemaer/ 

 

http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/




Barthel index forts 





MoCA test 

• Montreal Cognitive Assessment 

• God instruksjon på youtube 

 

https://www.youtube.co
m/watch?v=ryf8SG0NQL

Q&t=395s 

https:///
http://www.youtube.com/watch?v=ryf8SG0NQLQ&t=395s
http://www.youtube.com/watch?v=ryf8SG0NQLQ&t=395s
http://www.youtube.com/watch?v=ryf8SG0NQLQ&t=395s




 



Geriatrisk depresjonskala, forts 





Nottingham I-ADL, forts. 



 



Edmonton Frail Scale, forts 
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Kortikosteroidenes plass i symptomlindring
Jevnaker 23. april 2018

Ørnulf Paulsen

Sykehuset Telemark HF,

Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin / 

European Palliative Care Research Centre

Norwegian University of Science and Technology (NTNU),

Trondheim, Norway
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Fra palliativ poliklinikk

• 70 år gammel mann

• Adenocarcinom i venstre lunge med metastaser

• Bor med sin kone

• Økende smerte i venstre skulder  →  venstre arm

– Svulst lokalt på skulder (lymfeknute) 

• Dårlig matlyst, vekttap siste måneder

• Føler seg slapp (fatigue)

• Blodprøver: Forhøyet CRP1 (gradvis over tid)

Numerisk skala 0-10

No Worst possible

Smerte

Matlyst

Slapphet (fatigue)

1 C-reaktivt protein
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Oversikt
• Forekomst

• Kortikosteroider 

– biologiske effekter 

– bivirkninger 

• Kortikosteroider for smerte

• Kortikosteroider for appetitt

• Kortikosteroider for fatigue

• Oppsummering

– kommentarer og konklusjon i en klinisk sammenheng

Hench and Kendall (from right)1

Used with permission

1 Glyn, BMJ 1998
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Kortikosteroider hyppig brukt i palliasjon 

• 50 % av palliative pasienter i Sverige1

– Indikasjoner: appetittløshet, fatigue, redusert allmenntilstand, kvalme, 

smerte

• Hospice og palliative enheter: 

– 60-70% fikk kortikosteroider under opphold2,3

• Tredje hyppigst brukte medikament i palliasjon4,5

• I økende grad mot slutten av livet4

1Lundstrøm, Acta Oncol 2006
2Denton and Shaw, BMC Pall Care 2014

3Pilkey og Daeninck, Progr Pall Care 2008
4Nauch, Pall Med 2004

5Twycross, Pall Med 1994
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Bruk av kortikosteroider

Kortikosteroider / median kortikosteroid dose per land
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Paulsen, J Pain Symptom Manage 2014
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Perifere biologiske virkninger

1. Bred anti-inflammatorisk og immunosuppressiv virkning1,2

– Immunologiske celler: cellulær immunitet > humoral immunitet 

– Pro-inflammatoriske mediatorer og enzymer

2. Metabolsk1

– Essensiell for livsoppholdelse 

– Fysiologisk   ↔   Bivirkning

• Avhengig av dose og varighet av bruk

1Goodman & Gilman’s The Pharmacological

Basis Of Therapeutics 12th Ed 2011

2Deutchman, Anesthetic Pharmacology 2011



3

7

www.ntnu.no/prc European Palliative Care Research Centre (PRC)

Bivirkninger av kortikosteroider

Infeksjoner, soppinfeksjon i munn

Muskelsvakhet

Blåmerker

Sukkersyke

Søvnløshet, bedre appetitt, vektøkning

Psykiatrisk: eufori  …  delirium

Hukommelsesreduksjon

Kognitiv reduksjon

Menstruasjons-
forstyrrelser

Goodman & Gilman’s The Pharmacological
Basis Of Therapeutics 12th Ed 2011

Fardet et al, Drug Saf 2007
Dietrich et al, Expert Rev Clin Pharmacol 2011

Illustration: © Birgitte Lerche-Barlach, 2012
Used with permission

Måneansikt

Endret fettfordeling

Benskjørhet

Sentral fedme 

Blåmerker i hud
Hudforandringer

Redusert sårtilheling 
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Pneumocystis jirovecii pneumoni

• Sopp, interstitiell pneumoni

• Symptomer:

– Tungpust

– Lavgradig feber

– Lite hoste og/eller ekspektorat

• Diagnostikk: bronkoskopi (skyllevæske)

• Høy mortalitet

• Profylakse:

– Prednisolon over 20 mg, mer enn 4 uker1,2

• Også tilleggs immunsuppresjon3
1 NCCN guidelines

2 Am Thoracic Society
3 UpToDate.com
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Bivirkninger

• Bivirkninger avhengig av den daglige dosen

og av varighet av behandling1,2,3

• Økt mortalitet i høye doser over lang tid? 4

– Solu-Medrol 125 mg i.v. i 8 uker

• Ulik profil mellom de ulike kortikosteroidene? 2

– Deksametason – mer myopati (muskelsvakhet)?

– Deksametason 3 mg daglig 5

20 % muskelsvakhet (myopati)
1Dietrich, Exp Rev Clin Pharm 2011

2Vecht Neurology 1994
3Heimdal J Neurooncol 1994

4Paulsen, J Pain Symptom Manage 2013
5Loprinzi, JCO 1999
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Kortikosteroider i klinisk bruk

Anti-

inflammatorisk

potens

Natrium-retensjon Virkningstid

(timer)

Ekvivalent dose 

(mg)

Kortisol

(Hydrokortison)

1 1 8-12 (kort) 20

Prednisolon 4 0.8 12-36 (middels) 5

Metylprednisolon 5 0.5 12-36 (middels) 4

Deksametason 25 0 36-72 (lang) 0.75

Adapted from
Goodman & Gilman’s The Pharmacological

Basis Of Therapeutics 12th Ed 2011
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1. Kortikosteroider for kreftsmerte
Virkningsmekanismer

• Anti-inflammatorisk 

– Inflammatoriske mediatorer f eks prostaglandiner1,6

• Reduserer hevelse

– Vaskulær permeabilitet2,3,6

• Tumor reduksjon 

– Apoptose (programmert celledød)4

– Hormon (suppresjon av kjønnshormoner)5

1Loblaw, J Clin Onc 2005
2Yamada, J Neurosurg 1983

3Deutschman, Anesthetic Pharmacology 2nd Ed
4Kaymaz, Hemat 2012
5Tannock, NEJM 2004

6Vendrell, Mediators Inflamm 2015
Illustration: © 2004 Elsevier Inc
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Systematisk review

Anbefaling: 

Litteraturen støtter at moderate doser av kortikosteroider (f eks 

metylprednisolon 32 mg eller deksametason 8 mg daglig)

kan ha smertestillende effekt hos pasienter med kreftsmerter 

Og er godt tolerert i moderate doser av kort varighet

(Svak anbefaling)

Paulsen, JPSM 2013

1. Kortikosteroider for kreftsmerte

Kliniske data
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Metode
Corticosteroids for Cancer Pain-studie

Inklusjons kriterier 

– Voksne kreftpasienter

– Gjennomsnittlig smerte ≥ 4 siste 24 timer (numerisk skala (NRS) 0-10) 

– ≥ 4 uker forventet overlevelse

– Bruke opioider

14
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Resultater
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Paulsen, JCO 2014
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Resultater
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Konklusjon i Cochrane review

• Det er svak evidens for at kortikosteroider har smertelindrende virkning 

hos kreftpasienter

• Signifikant smertelindring ble funnet i noen studier, 

dog av kort varighet

• Dette kan være viktig for pasienter med dårlig klinisk status

Haywood, Cochrane Database of Systematic Reviews 2015
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2. Appetitt

• Undersøkt i 10 randomiserte studier

• 9 studier viser effekt, de fleste 7 (-14) dager

• Tilsvarende deksametason 3-8 mg daglig

– Sammenligning 3 vs 6 mg: lik effekt etter 4 uker1

– Deksametason 3 mg daglig samme effekt som megace i 4 uker2

• Signifikant mer bivirkninger7

– 20 % muskelsvakhet (myopati)

• Ikke dokumentert økt matinntak eller vektøkning

1Moertel, Cancer 1974
2Willox, BMJ 1984

3Bruera Cancer Treat Rep 1985
4Twycross, Pract 1985

5Della Cuna, Eur J Ca Clin Onc 1989
6Popiela, Eur J Ca Clin Onc 1989

7Loprinzi, JCO 1999
8Bruera, J Pain Sympt Manage 2004

9Yennurajalingam, JCO 2013
10Paulsen, JCO 2014
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Resultater
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3. Fatigue

• Undersøkt i 2 randomiserte studier1,2

• Viser effekt hos pasienter med langtkommet kreftsykdom

• Kortvarige studier – 1-2 uker

• Doser deksametason 6-8 mg daglig

• Anbefalinger for kortvarige kurer3

• Bivirkninger kan motvirke effekten

1Yennurajalingam, JCO 2013
2Paulsen, JCO 2014

3Berger, J Natl Compr Canc Netw 2016
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Resultater
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Fra palliativ poliklinikk

• 70 år gammel mann

• Adenocarcinom i venstre lunge med metastaser

• Bor med sin kone

5 DAGER SENERE:

• Økt morfin-dose 

– Kur med steroider (smerte)

• Mindre smerte 

• Bedre appetitt

• Bedre fatigue

• Blodprøver: Forhøyet CRP (gradvis over tid)

Numeric rating scale 0-10

No Worst possible

Pain intensity

Anorexia

Fatigue
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Bør kortikosteroider brukes 

• …ved kreftsmerte:

– Trolig ikke en generell effekt på smerte-persepsjon

– Perifert virkende effekt (f eks kapselspreng i lever)

– Kan gjøre et begrunnet forsøk (f eks før strålebehandling)

• …ved appetitt:

– Deksametason 3-8 mg (Medrol 12-32 mg)

• …ved fatigue:

– Dexametason 8 mg (Medrol 32 mg)

• Hvor lenge?

– Obs bivirkninger …. 

23
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Dosering

• Tilstreb å bruke engangs dosering

– Om morgenen 

• Trappe ned

– Hver 3. - 5. dag

Dag 1-5 dag 6-10 dag 11-15 dag 15-20 dag 21

Dag 1-5 dag 6-10 dag 11-15 dag 16
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Hvordan seponere kortikosteroider

• Binyrebark-suppresjon → plutselig seponering kan være livstruende

• Kan seponeres innen 3 uker dersom ikke:

– Dose over deksametason 4-6 mg

– Har hatt to-dosert behandling

– Har hatt gjentatte kurer

– Mindre enn et år siden langtidsbehandling

– Andre årsaker til binyrebark-suppresjon

• Rask halvering av dose til prednisolon 7.5 mg/dag, 

deretter langsom seponering

1Palliative Care Formulary 4th Ed

0
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Når bør effekten av kortikosteroider evalueres

• Effekt fra kortikosteroider kan forventes innen en uke 1-5

• Data fra appetitt i «Corticosteroids for cancer pain»-studien:1

1Paulsen et al, not published
2Yennurajalingam, J Clin Oncol 2013

3Paulsen, J Clin Oncol 2014
4 Lundstrøm, Acta Oncol 2006

5Bruera, Cancer Treat Rep 1985
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Den eksistensielle betydningen av kortikosteroider

• 10 pasienter

• Kur i 7 dager 

4 mg betametasone (=deksametason)

• Før: 

Belastende symptomer, gradvis forverring, 

redusert autonomi 

«Trussel og død»

• Etter: 

Bedring av symptomer, bedre fysisk, normalisering av livet, sterkere autonomi

«Helse og håp» 

Lundstrøm, Pall Med 2009
Foto: Shutterstock
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• “It’s almost said that you don’t get a good death without somebody having had a 

honeymoon of steroids at some stage” 1

• «Comfort drug for the clinician» 1

• “Steroids are not the answer. They are the stop-gap until you figure out the 

answer for a lot of our patients” 1

• «There is a risk of overenthousiastic initiation of these drugs»2

1 Denton and Shaw, BMC Pall Care, 2014
2 Gannon, J Pain Sympt Manage 2002
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Konklusjoner

• Kortikosteroider ved kreftsmerte: 

– anti-inflammatoriske og ødem-reduserende trolig viktigst

– ikke påvist sikker effekt - evt begrunnet behandlingsforsøk

• Kortikosteroider har effekt på kreftrelatert appetitt

• Kortikosteroider synes å ha effekt på kreftrelatert fatigue

– Begrunnet behandlingsforsøk – og evaluering

• Generelt: 

– metabolske effekter gir bivirkningene

• Hvor lenge bør kortikosteroider brukes?

• Tilstrebe kortvarige kurer

– Tilstrebe engangs-dosering på morgenen 0

30
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Takk for oppmerksomheten

E-post: paor@sthf.no
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Avansert smertebehandling

Når vi ikke kommer til målet og 

smertetrappen ikke strekker til...

Arve Nordbø, Lindrende enhet 

Onkologisk – Palliativ seksjon, 

Sykehuset i Vestfold HF

Disposisjon

• Bakgrunn 

• Opioidkombinasjoner og metadon

• Ketamin

• Konvertering til sc/iv smertepumper

• Intratekal smertebehandling

• Blokader

• Palliativ/ Lindrende sedering
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Prevalence of pain in cancer

• 30-40 % ved diagnose og 

etter kurativ behandling

• 55 % under behandling

• 65-70 % ved avansert, 

metastatisk sykdom

• Opp til 90 % i siste fase av 

livet

• Ca 10 % vil få behov for 

invasiv smertebehandling

Everdingen et al. Journal of Pain and Symptom Management 

Vol. 51 No. 6 June 2016

WHO ”analgetikatrapp”

Forutsetninger for optimal 

smertelindring

• Prøv å forstå aktuelle 

smertemekanismer

• Gir bedre info/ grunnlag 

for å velge riktig 

behandling 

• Biopsykososial 

smerteforståelse Patofysiologi kreftsmerter
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Neurobiologi ved cancersmerte

• Hva om mekanismene 
bak cancersmerte er 
andre enn ved ikke-
maligne smerter?

• Kreftceller skiller ut 
egne mediatorer som 
trigger primærafferente 
nociceptorer og kan 
indusere neurokjemisk 
reorganisering på 
ryggmargsnivå

Neuroscientist. 2014 October ; 20(5): 

546–562.

Aktuelle smertemekanismer

30 – 40 % av kreftpasienter med avansert sykdom har 

kombinert nociceptiv og neuropatisk smerte

Hva med kortikosteroider ?

• Ikke et analgetikum, men...

• Smertelindrende ved:

– Diffus beinsmerter, skjelettmetastaser

– Smerter fra kapselspreng indre 
organer

– Hodepine ved hjernetumor/ -
metastaser

– Medullakompresjon, truende 
tverrsnitts lesjon

– Abdominal carcinomatose med malign 
tarmobstruksjon

– Neuropatisk smerte pga tumortrykk, 
innvekst
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When the ladder fails.....eller når 

smertetrappen ikke lenger er nok

• Opioid rotasjon

– Morfin – Oksykodon –
Hydromorfon –Fentanyl 
likeverdige mht effekt og 
bivirkninger

– Noe/svak evidens for 
effekt av opioidrotasjon

– Kombinere to opioider 
en annen variant av 
opioidrotasjon

• Konvertere til Metadon
Use of opioids in cancer pain; Evidence-

based guidelines from the EAPC

Lancet Oncol 2012; 13: e58–68

Opioid rotasjon

• Når?

– Avtagende effekt

– Økende bivirkninger

– Behov for annen 

administrasjonsform feks 

problem med å ta tabl

– Praktiske årsaker

• Hvordan?

– regne om til perorale 

morfinekvivalenter

– Bruke en tabell, feks fra 

lindring i Nord

– Diverse apper eller 

konvertere på nett

www.thelancet.com/oncology Vol 13 February 2012

Metadon

FORDELER: 

• μ reseptor agonist

• NMDA reseptor 
antagonist

• SNRI reseptor 
reopptakshemmer

• Finnes som tbl, mikst og 
inj preparat

• Kan brukes ved nyresvikt 
og til barn med 
kreftsmerte

ULEMPER:

• Vanskelig å dosere – lang 

og individuell halveringstid

• Uforutsigbarhet dose vs 

effekt

• Flere interaksjoner

• Forlenget QT-tid, EKG før 

oppstart

• Stigmatiserende, mange 

fordommer
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Metadon forts

• Til hvem?

– Ved opioidkonvertering

– Sammensatt 
smertemekanisme 
(nociceptiv og 
neuropatisk)

– Ved toleranseutvikling 
for andre opioider

– Ved opioid indusert 
hyperalgesi

Fredheim et al. Tidsskr Nor Lægeforen 

nr. 17, 2006; 126

Hvordan konvertere?

Mest vanlig er:

• ”Tre dagers 

konvertering”

eller

• ”Stop and go”

Hvordan bruke metadon i palliativ 

smertebehandling?

1. Ved opioidrotasjon – konvertere pasientens 
totale opioid dose til metadon, eller

2. Kombinere annet opioid med lav dose metadon

Husk: Pasienten kan fortsatt bruke annet 
hurtigvirkende opioid ved 
gjennombruddsmerter som før

• Metadon har også vært brukt som første opioid ved kreftsmerte 
behandling

Ketamin –
har det noen plass i kreftsmertebehandling?

• Gammelt anestesimiddel

• Potent analgetikum i sub-
anestestiske doser

• Obs psykomimetiske 
bivirkninger........

• Lav evidens for tilleggseffekt til 
opioider ved kreftsmertebehandling 
*

• Dose veiledning:
– Bolus 0,1 mg/kg sc/iv

– Infusjon 0.5-2 mg/kg/døgn sc/iv

– Vurder tillegg av midazolam 5-10 mg/ 
døgn som profylakse mot psykomim biv

* Bell RF, Eccleston C, Kalso EA . Cochrane rev 

28. June, 2017
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Arve Nordbø, Onkologisk-Palliativ seksjon, 

Sykehuset i Vestfold
17

Avansert – Invasiv 

smertebehandling

18

Avansert/invasiv smertebehandling

• Når analgetika tilført 

peroralt, rektalt, 

transdermalt eller nasalt 

ikke er tilstrekkelig 

kombinert med…

• Manglende effekt av 

palliativ strålebehandling 

og kjemoterapi

• Metoder/muligheter:
– Sc. Injeksjoner/infusjoner –

smertepumper

– Iv. injeksjoner/infusjoner –
smertepumper

– Nerveblokkader (somatiske 
og autonome nervesystem)

– Spinale/Epidurale 
blokkader/ smertepumper

– Kirurgiske/ortopediske 
palliative inngrep

– Neurokirurgiske / 
radiologiske intervensjoner

Invasiv smertebehandling – Når 

en naturlig barriere brytes (feks 

hud)
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OPIOIDER – ADMINISTRASJONSFORMER

• Oralt

• Rektalt 

• I.V /SC./ IM.

• Kontinuerlig sc / iv

• Sublingualt / transmukosalt

• Transdermalt

• Epiduralt

• Spinalt 

Biologisk tilgjengelighet
(etter peroralt inntak)

• Morfin: 10-55%

• Oksykodon: 60-85%

• Opioider parenteralt: ca. 100% 

S.Ottesen-ALB2008 13

Kongsgaard 2005

Overgang /konvertering av opioider fra 

peroral til invasiv smertebehandling

Start alltid med å regne om 

aktuelle opioid til perorale 

morfinekvivalenter
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Enkel tabell for omregning:

23

Opioid ”convertere” på nett og i App-store

• kan virke som enkel løsning, 
MEN….

• gir ofte ”overraskende” resultater

• må alltid kontrollregnes

• husk å redusere sluttresultat 
med 20-50 % grunnet bedre effekt 
pga nytt opioid og                                
bedre bio-tilgjengelighet!!!

Smertepumper

• Infusjonshastighet i mg/t 

eller ml/t fast dosering

• Evt bolusdose ved behov 

(pasientstyrt eller 

sykepleierstyrt)

• Sperretid (minutter mellom 

hver mulige bolusdose)

• Antall bolus per time

• Beregne time- og døgn-dose 

av hvert medikament

Graseby/ MP Daily

Infusor CADD m/ PCA
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25

Overgang /konvertering fra systemisk til invasiv 

smertebehandling

• Enteral vs parenteral administrering

• Ta omregnet peroral morfindose og 

dele på 3, evt 2

• Sc. eller iv.?

– Sc fettlag

– Sirkulasjon i hud

– Forutsigbarhet, responstid

– Enkel administrering vs avansert

– Kontinuerlig m/u bolus (PCA)

Ref: Systematic 
review of the role of 
alternative application 
routes……. An 
EPCRC guideline 
project.                      

Radbruch et al; 
Palliat Med 2011, 25: 
578

Pasienteksempel 

• Pasient f. -39 med ca vesica m/utbredte metastaser i skjelett 

og lymfødem i underekstremiteter. Smerter og angst.

• Fast opioid dose: Oksykodon depot 60 + 20 + 60 mg, 

oksykodon hurtig 10 mg vb, tatt 8 stk per døgn

• Regn om til po ME*: 220 mg x 1,5 = 330 mg

• Regn om fra po ME til parenteral dose: :3 = 110 mg

• Reduser for økt biolog tilgjengelighet: 110 mg x o,7 = 77 mg

*Po ME = per orale morfinekvivalenter

27

Standardblandinger til parenterale (sc/iv) 

smertepumper:

• Tilgjengelig i dag: 

– Morfin 10 mg/ml og (1 og 5 mg/ml)

– Oksykodon 10 mg/ml på trappene

– Holdbarhet 60 dager, husk å velge de mest 

konsentrerte blandingene til sc. bruk  

– Obs alder og nyre-/lever-funksjon
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Sentrale blokader –

epidural eller spinal 

1. Steril oppdekking og prosedyre

2. Påvisning av nivå for innleggelse 

(klinisk eller ved gjennomlysning)

3. Innføring av kateter

4. Tunnellering sc til flanken

5. Suturering og tildekking

Spinal/Epidural analgesi – Indikasjoner 

� Ikke tilstrekkelig effekt av optimal farmakologisk 

smertebehandling

� Uholdbare bivirkninger (sedasjon, kvalme, forvirring etc) 
fra systemiske analgetika

� Smertene (de verste) er lokalisert til et begrenset 
område (få segmenter/dermatomer)

Spinal eller Epidural - anatomi

• Begrepsavklaring:
– Epidural (utenfor dura) med 

kateterspissen plassert i 
epiduralrommet, mellom 
ligamentum flavum og dura

– Spinal (intratekal, intrathecal, 
subarachnoidal) dvs med 
kateterspissen i spinalkanalen 
innenfor dura og arachnoidea

– Neuraxial analgesi: 
Samlebegrep på metoder der 
medikamentet injiseres nær 
medulla og nerverøtter fra 
CNS, dvs spinal og epidural 
analgesi

Ligamentum flavum Dura

Eksempel: epiduralkateter
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Hvorfor må kateteret tunneleres –

eksternt eller implanteres sc ?

• Fysisk mer stabilt

• Mindre fare for 

infeksjon 

• Lettere å stelle, 

håndtere

Alternativer:

• Tunnellert eksternt 
kateter 

• Implantasjon av sc port 
(Porth-a-Cath)

• Implantert 
legemiddelpumpe

Spinal eller Epidural analgesi ?

� Epiduralrommet og spinalt (intratekalt) inneholder 

ulike ”medier” som får betydning for spredningsmåten for 

injiserte legemidler

� Epiduralrommet inneholder fett, bindevev og vener, lengre 

avstand til ”effect site” for legemidlene 

� Spinalrommet er fylt av væske, kortere avstand til ”effect site”

og sannsynlig jevnere distribusjon av legemidler

� Doseforholdet spinalt til epiduralt ca 1 : 10 

� Spinal administrering av legemidler lavere doser,  

sjeldnere behov for skifte av kassetter/poser

Nyere evidens og anbefalinger :

Anbefalinger:

� Bruk av spinal (intratekal) anbefales for pasienter med refraktær 

cancersmerte, særlig når det foreligger en betydelig neuropatisk 

smertekomponent

� På denne indikasjonen bør morfin kombineres med et lokalanestetikum 

� Epidural kan brukes for korttidsbehandling eller for en begrenset 

utprøvings-periode. For alle andre indikasjoner er spinal (intratekal) 

administrering å foretrekke

Ref 8: Vissers KCP et al. Pain in Patients with Cancer. Pain Practice, 

Volume 11, 5, 2011
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Seleksjon av de riktige pasientene for 

spinal/epidural analgesi

� Nøye informasjon om intervensjonen og hva som kan forventes –

realistiske forventninger 

� Målet er bedre smertelindring og like viktig, redusert behov for 

høye doser opioider og andre analgetika

� Samarbeide multidisiplinært og flerfaglig – onkolog, radiolog, 

anestesi/smerte-lege og andre faggrupper

� Hvor befinner pasienten seg i sykdomsforløpet?

� Hvordan er sykdomsutbredelse, hva er mest aktuelle nivå for 

spinal/epidural analgesi? 

� Ønskelig med plassering av kateterspissen segmentelt, dvs nær de 

dermatomene som mottar de mest intense smertestimuli

Spinal/Epidural analgesi – aktuelle 

medikamenter:
� Opioider (eventuelt alene ved rent nociceptive smerter)
� Morfin
� Hydromorfon
� Fentanyl/Sufentanil

� Lokalanestestika (alltid i tillegg ved neuropatiske smerter)
� Bupivacain
� Ropivacain
� Lidocain

� α2-agonister 
� Klonidin
� Adrenalin

Andre: mindre 

dokumentasjon

•Ziconotide

•Ketamin

•Midazolam

•Anticholinergika

Bivirkninger ved spinal/epidural  

analgesi - oppstart :

20.04.2018 Side 36

� Hypotensjon (sympatikusblokkade av lokalanestestika)

� Sedasjon (hangover fra systemiske analgetika når smertene lindres)

� Respirasjonsdepresjon (hangover, relativ overdosering fra 
systemiske opioider)

� Urinretensjon (spesielt ved lumbale katetere, oftest forbigående)

� Kvalme og hudkløe (fra opioider)

� Nummenhet, motorisk blokkade ( doseavhengig, oftest forbigående) 

NB! Pasientene må overvåkes nøye 
de første timene etter oppstart, 
fortrinnsvis på postoperativ eller 
annen spesialenhet,  spesielt mht. 
respirasjon, sirkulasjon og bevissthet

Gj1
Gj2

1



Lysbilde 36

Gj1 ØP synes vi skal problematisere hvordan pasientene bør overvåkes. Kan sende kopi til deg, Eva, på 
det skjemaet vi bruker.
Gjest; 11.02.2014

Gj2 Hvor ofte observere??  Pasientene bør ligge på spesial avdeling (palliativ enhet)
Gjest; 11.02.2014

1 Hva skal stå her
..fra systemisk virkning, ...systemiske opioider.. annet..
Eva Gravdahl; 02.03.2014



20.04.2018

13

Komplikasjoner – tekniske problemer

Tekniske:

• Obstruksjon i systemet
– Knekk på kateter

– Avklemming mellom virvler

– Glemt å åpne slangeklemme

– Undersøk alltid hele forløpet av 
kateter og slanger/ smertepumpe

• Batterisvikt

• Lekkasje
– Fra koblinger

– Fra CSF/innstikksted

• Kateterdislokasjon
– Kateter glir ut til sc posisjon (gjøre rtg 

med kontrast i kateteret)

Infeksjon:
• Epidural abscess

– Nye ryggsmerter, smerte ved 
injeksjon, lokale og systemiske 
infeksjonstegn

– Ved mistanke - Indikasjon ø.hj. MR!
– Seponer kateter og send spiss til 

dyrkning
– Hvis abscess med neurologisk utfall –

henvise kirurg/neurokirurg

• Meningit (v/spinalkateter)
– Nye ryggsmerter, hodepine, 

nakkestivhet
– Lokale og systemiske infeksjonstegn
– Ta prøve til bakt us og mikroskopi fra 

spinalvæske aspirert fra kateter
– Ikke alltid nødvendig å seponere 

kateter hvis god indikasjon, vurder å 
behandle infeksjon med kateter in 
situ

Spinal/Epidural analgesi -

kontraindikasjoner

� Økt intrakranielt trykk (spinal)
� Koagulasjon
� Trc < 100 000 ( 50 000), INR > 1.8
� Antikoagulantia (warfarin, LMWH i terapeutisk dose, 

platehemmere)
� LMWH: Vente 12 timer etter profylaktisk dose, 24 timer 

etter terapeutisk dose
� Infeksjon 
� Lokal infeksjon eller sår i området for kateter-innleggelse
� Systemisk alvorlig infeksjon (sepsis)

� Almentilstand
� Svært redusert almentilstand, sjelden indisert i terminal fase
� Alvorlig komorbiditet 

Viktig å veie indikasjon, dvs. 

intraktable smerter, opp mot 

kontraindikasjoner som ofte må 

betraktes som relative

Være spesielt oppmerksom på:

• Hypotensjon – spesielt første døgn, gi iv væske, 

forsiktig ved første mobilisering ut av seng

• Spinalt / Epiduralt hematom !

�Økende ryggsmerter

�Sensoriske / Motoriske utfall i underekstremiteter

• Tegn på infeksjon i området rundt / langs kateter

� Smerte ved injeksjon av NaCl eller lokalanestestika i 

kateteret

20.04.2018 Forfatter Side 39
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Sammendrag – sentrale blokader

� Spinal/Epidural analgesi er indisert for pasienter med 
intraktable smerter til tross for optimal farmakologisk 
behandling eller som har uholdbare bivirkninger av denne

� Det er viktig med multidisiplinært samarbeid og forståelse av 
sykdomsprosessen for å selektere de riktige pasientene

� Gi pasientene grundig og realistisk informasjon på forhånd

� Pasientene må overvåkes nøye i startfasen og ha tett 
oppfølging av anestesilege inntil en finner riktig dosering

� Målet er at pasientene skal være best mulig smertelindret 
uten å redusere evne til mobilisering og kontroll over 
naturlige funksjoner

� Pasientene må være sikret oppfølging etter utskriving til 
annen institusjon eller til hjemmet og ha et sted å henvende 
seg på døgnbasis. Man må sikre opplæring og samarbeid med 
hjemmetjenester.

20.04.2018 Side 40

eg1

Gj3

Gj4

Onkologisk behandling – kjemoterapi og 

immunmodulerende behandling.

Er også smertelindrende og 

symptomlindrende når den har effekt på 

tumor

Palliativ strålebehandling –

8 Gy x 1- god smertelindring



Lysbilde 40

eg1 Her står noe som ikke er i presentasjonen, f eks om oppfølging utenfor sykehus. Det er også fint å få 
inn noe om praktisk oppfølging.
eva gravdahl; 26.01.2014

Gj3 ØP: Enig. Vi bør ha en oppfølgings-presentasjon som fokuserer på oppfølging hjemme
Gjest; 11.02.2014

Gj4 ØP Eg synes vi kan vektlegge dette poenget med et KOLLEGIUM rundt denne behandlingen også på 
det tidligere slidet. Denne behandlingen kan være komplisert, og det krever at anestesilege er 
sammen med palliativ medisiner for å gjøre seg erfaringer med teknikken.
Gjest; 11.02.2014
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PLEXUS CØLIAKUS BLOKADE

Plexus cøliakus blokade ved ca pancreas og 

annen malignitet i øvre abdomen

background:

• What are the options for pain    
relief ?

– Systemic analgesics according to 
WHO analgesic ladder (1986)

– Corticosteroids

– Palliative chemotherapy

– Palliative radiotherapy

• Invasive methods

– Celiac plexus block/neurolysis
• N. Splanknikus block/RF/neurolysis

– Neuraxial analgesia (IT/EDA)

– SC./IV. infusjons

44

CPN – Anatomy :

Celiac (”solar”) plexus 
receives autonomic nerves 
from:

• liver, gall bladder, 
spleen, ventricle, 
pancreas, kidneys, 
small intestine and 
proximal 2/3 of large 
intestine

• N. splanchnici      
(Th5-Th9, Th10-Th11 
and Th12)

45

Kamdakone A et al. RadioGraphics 

2011; 31: 1599-1621
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EUS* VS CT

guided

*EUS = endoscopic ultrasound

guided

CT-guided, concious sedation in a right , prone postion

Celiac Plexus Block: Two-Needle 

Transcrural Technique

1. Diagnostisk med 
lokalanestesi –
lidocain eller 
bupivacain

2. Neurolyse med 
etanol (må være over 
50%)

• Eviensgrad ved 
kreftsmerte –
lav/moderat

Bilde- og intervensjonsklinikken

Cochrane rev/evidence 20.Mars 

2011
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” It is important to understand 
that celiac plexus neurolysis is 
just one component of the 
entire patient treatment 
strategy”

It is also important to educate 
patients and their families that 
the pain may not completely 
disappear after the procedure”

”The goals of performing a 
neurolytic block of the 
sympathetic axis, are to 
maximize the analgesic effects 
of opioid or non-opioid 
analgesics and to reduce the 
dosage of these agents to 
alleviate side effects”

49

Celiac plexus – success 

criteria:

1. Pain reduction/relief 

(NRS/VAS)

2. Reduced opioid consumption 
(escalation)

3. Quality of life

• Less nausea

• Better appetite

• Reduced side effects from 
analgesics

Kamdakone A et al. RadioGraphics 2011; 

31: 1599-1621

Palliativ / Lindrende sedering

«Med lindrende sedering menes medikamentell 

reduksjon av bevissthetsnivået for å lindre lidelse 

som ikke kan avhjelpes på annen måte»

«Det er pasientens behov som skal være styrende»

Tidsskr Nor Legeforen nr. 3, 2015; 135: 

220 – 1 Reidun Førde et al

Lindrende sedering i livets sluttfase –

reviderte retningslinjer 2014
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”En dag skal vi dø. Men alla andre 
dagar skal vi leva.”

Henning Mankell 
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