Palliativ symtomlindring
- ”Den etiska plikten att lindra.”

Karin Bäckdahl, barnläkare
Christina Lindström, barnsjuksköterska
Lilla Erstagården,
barn- och ungdomshospice
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”Palliativa hörnstenar”
Samarbete – i ett mångprofessionellt
arbetslag/team

Symtomlindring - såväl fysiska som
psykiska, sociala och existentiella behov.

Kommunikation och relation – för att främja patientens
livskvalitet med god kommunikation och relation inom och
mellan arbetslag och förhållandet till patienten och dennas
närstående
Stöd till de närstående - under sjukdomen och efter
dödsfallet
Hämtat från Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede
Socialstyrelsen Maj 2013 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014
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Palliativ symtomlindring
Syfte
 Ökad förståelse för palliativ/ fysisk symtomlindring
- i tidig men ffa sen fas - livet slut
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Varför behöver vi symtomlindra?
Vad kan hjälpa oss att välja symtomlindring?
Genomgång av några symtom och dess lindring
Nutrition - när/hur/varför?

Palliativ symtomlindring
Fysisk symtomlindring är viktig!
 Av humanitära själ – en etisk skyldighet
 För att pat och närstående ska kunna
tillgodogöra sig övrig palliativ vård

Total smärta/lidande

Fysisk

Psykisk

Socialt

Existentiellt
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Fysisk - smärta, lufthunger, trött
Psykisk - oro, ångest, nedstämd
Socialt - skiljas från, förluster
Existentiellt – ex dödsångest

TEAM

Palliativ symtomlindring
Det är viktigt att symtomlindra!
 Symtom som ej lindras påverkar närståendes
mående lång tid efter dödsfallet

Vad vi gör spelar roll – länge
VÅRDFAKTOR

Erfarit

Påverkad (4-9 år efter)

Smärta som inte lindrats

46%

111/196 (57%)

Besvärligt dödsögonblick

32%

78/138 (57%)

Kreicbergs U., et. al. Care-Related Distress in Parents Losing a Child to Cancer:
A Population-based Long-term Follow-up. JCO 2005; 23;(36):9164-71.
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Palliativ symtomlindring
För att kunna symtomlindra viktigt att
 Definiera målet med vården
- vad är viktigt för patienten, familjen?
- vad är rimligt?
- hur kan vi öka livskvaliten?
- vad kan vi göra för att du ska må bättre idag?
- vad ska/kan/bör vi/professionen göra?
- var i det palliativa förloppet befinner vi oss?
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Prognosen – kan hjälpa oss
GOD
Prognos

DÅLIG
Prognos
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Palliation

Målet med behandlingen

Bot

Låg
Hög
Låg
Kan vara ok
Mkt låg
Lägre

Tolerans för biverkningar
Fokus på livskvalite
Fokus på seneffekt av beh
Risker med palliativ beh
Tolerans smärta/obehag
Invasiva åtgårder

Hög
Lägre?
Hög
Lägre
Högre?
Mkt hög

Adapterat från dr M Heyman

Symtom
 smärta
 ångest
 dyspne/andningsbesvär
 fatigue/trötthet
 illamående/kräkningar
 dålig aptit
 förstoppning
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Symptoms and suffering at
end of life in children with
cancer
Wolfe et al. NEJM 2000

Palliativ symtomlindring

MULTIMODAL
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Symtomlindring
Distraktion
Bild, musik
och
lekterapi

Clown
och
vårdhund

Sjukgymnastik

”there’s an app for that”

Icke-farmakologisk symtomlindring







Tillit
Massage/beröring
Värme
Distraktion/avledning
Musik
Samtal

Smärta
Ex neurologiskt
sjukt barn

Vilken typ av
smärta?
Smärta är alltid subjektiv

Vad kan orsaka
smärtan?

Farmakologisk behandling
-administrationsvägar
 Många sätt att administrera
 Peroralt/gastrostomi
 Mixtur/krossade/upplösta tabletter

 Rektalt -suppositorie
 Även vissa injektionslösningar

 Buccalt/ munslemhinna/sublingualt
 Nasalt
 Kutant/huden/transdermal

Farmakologisk behandling
-administrationsvägar
 Intravenöst (subcutan venport/CVK)
 Subcutant, (subcutan nål/port)
 (oftast max 3 ml/timme om än det)

 PCA –pump (patient-controlled analgesia)
 Olika regionala anestesier
tex intratetekalt ex EDA

Icke - opioider
Paracetamol (ex Alvedon)
 Febernedsättande och smärtlindrande
 Peroral/gastrostomi, rektalt, intravenöst

NSAID

(Ipren/Brufen) ex Rörelsesmärta

 Febernedsättande och antiinflamatorisk effekt
 Peroral/gastrostomi, rektalt, gel

Cox 2 hämmare ( T Celebra, Inj Dynastat)
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 Febernedsättande och antiinflamatorisk effekt
 Om ulcusrisk, låga trombocyter, beh m antikoagulantia
 Po, iv

Klonidin (Catapresan)
- en α2-adrenoreceptor agonist
 Kan administreras på många sätt





Per os/gastrostomi– tabletter/mixtur
Rektalt -Injektionslösning/mixtur
Injektion iv/ sc, även kontinuerlig iv infusion med bolusdoser
Men även nasalt och kanske tom plåster

 Lindrar smärta, spasticitet, oro och autonom dysfunktion
 Påverkar ej andningen
 Biverkan trötthet/hypotension ev hypertension
 Dos initialt 1-3 mikrogram/kg x3-4 (po/iv), kan höjas
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Opioider
ex MORFIN





Per os /gastrostomi minst x4-6/dygn + vb
Injektioner- intravenöst (subcutant)
Kontinuerlig intravenös infusion/ PCA pump
Transdermalt fentanyl-plåster
Om regelbunden opioidbehandling insättes alltid
Naloxon per os 2-12 mikrogram/kg x4 (Moventig x1)
profylaktiskt för att motverka obstipation

?
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När opioid inte hjälper eller
biverkningar?
 Överväg byta opioid – opioidrotation
-När patienten är väl smärtlindrad men har besvärande biverkningar:
-Vid otillfredsställande smärtlindring trots adekvat dosökning:
-Minska toleransutveckling

 Vid höga doser kan sk µ-receptorer (för opioid) bli
”mättade”
 Byt/lägg till läkemedel som blockera NMDAreceptorer som # Metadon och # S-Ketamin
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 Tänk även neurogen smärta!

Neuropatisk smärta
behandlingsstege
Step 3
De steg vi ffa använder
neurologiskt sjuka barn

Methadone
+/- adjuvant

Step 2
Clonidine
OR TCA
+/- adjuvant

Från DrJulia Hauer
Boston Children’s

Step 1
Gabapenti n
OR Pregabalin
+/- adjuvant
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Adjuvants: opioid,
cyproheptadi ne,
benzodiazepine

Neuropatisk smärta
Neuro- pain
treatment ladder

 Gabapentin (antiepileptika),
 Central och perifer neuropatisk smärta
 Visceral smärta, Dysautonoma symtom
 Dos 30-45 -….? mg/kg/dygn, men även lägre
– tom 50-65 mg/kg/dag ffa barn < 5 år

 Fördelas på 3-4 doser/dygn, bara per os/gastrostomi
 Intrappning via initial dos ca 10mg/kg/dygn
 Många biverkningar enligt fass, men ffa trötthet

 Pregabalin (ex Lyrica)
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Neuropatisk smärta
Tricyklisk antidepressivt (TCA)
 Amitriptyline/ (Nortriptyline)
 Central neuropatisk smärta
 Visceral smärta/hyperalgesi
 Dos 0,5-1mg/kg/dygn (max 50mg/dygn ofta dock
lägre), bara per os/gastrostomi
 Intrappning av dosen
 ofta 1 dos till natten
 Biv trötthet, muntorr, hjärta QT-förlängning
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Orsaker till att överväga
empirisk behandlingsförsök
mot neuropatisk smärta
 Smärta utan en nociceptiv orsak identifierats eller är
behandlad
 Intermittent smärtbeteende som ökat med tiden
 Symptoms associerade med neuropatisk smärta





Symptom associerad med matintag, tarmrörelser, gaser.
Plötslig intensiv smärta som upprepas/återkommer
Persisterande/ökad spacticitet
Dysautonoma symtom

 Symtomdebut efter kirurgi
 Om sjukdomen har en känd koppling med neuropatisk
smärta som tex Krabbes sjukdom
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Mat/nutrition i olika palliativa faser
Botbar / kronisk
sjukdom
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Palliativa faser
Tidig

Sen

månader - år

månader-veckor

Livsviktigt

Mycket viktigt

Behövs sond/
gastrostomi ?

Behövs
energitätning?
eller
Hur mycket energi
behövs egentligen?

Livskvalite

Döendet

veckor-dagar

Om det går!

Vad klarar pat?
”mat för välbehag och
Vad mår pat bra av?
lindring”
”palliativ mat”
Uppmärksamma symtom på
Måste mängderna
obehag!
minskas?

Adapterat från Peter Strang 181010

Nutrition
Kan vara en viktig del i symtomlindring
“Äta bör man annars dör man”
Energibehov hos barn med en minimal rörlighet kan
vara 60-80% lägre än hos barn motsvarande ålder.
Julie Hauer, Boston Children’s Hospital

De kan ha svårt att klara snabb uppvätskning och
tom svårt att klara en “normal” mängd av iv vätska.

Risker med mat
 Kräkningar, kväljningar och gastrointestinal/visceral
smärta är vanligt ffa hos svårt neurologiskt sjuka barn
även under tidig palliativ fas.
- glöm inte justera matmängden, smärtlindring, mm

 Vid livets slut eller tecken på kraftig försämring kan
 Ödem - ex utvecklar kvarvarande perifert ödem, tom
andningsbesvär och kliniska tecken på lungödem
 Ileus - smälter ej undan maten
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Julie Hauer Feeding Intolerance in Children with Severe Impairment of
the Central Nervous System:Strategies for Treatment and Prevention
Children 2018, 5, 1; doi:10.3390/children 5010001

Nutrition i livets slut
“Man dör ej för att man slutar äta.
Man slutar äta och dricka för att man ska dö.”
Sokrates
 Dropp eller inte dropp?
Mycket skrivet om iv vätska/TPN i slutskedet
Rekommenderas inte
 Önskekost = ” mat om man önskar”

Nutrition i livets slut
”Hjälper dropp mot törst?”
”Dropp hjälper dåligt mot törst i döendefasen.”
ESPEN: European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
ICPCN: International Childrens Palliative Care Network

Munvård
Det är viktigt att regelbundet
fukta munnen för att minska
eventuell törst
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Nutrition i livets slut
”Mat efter välbehag och lindring”
 Viktigt att ta upp med föräldrar/barn i ett tidigt
skede och fortlöpande föra diskussioner runt
vätska och mat – orden är viktiga.
”Ge de saker som barnet mår bra av.”
”Ge det som går att ge.”
 Dokumentera fattade beslut i journalen.

Nutrition i livets slut
 Mat/vätska i gastrostomi/sond eller inte?

- När minskar man/ när slutar man?

Vi måste följa
barnet
- ändra
vårdinriktning

Nutrition i livets slut
 Det kan vara svårt och kontroversiellt att minska
eller tom avsluta mat
 Socialt, känslomässigt, kulturellt

 Men när maten bidrar till ökat lidande som inte går
att lindra på annat sätt bedöms det medicinskt och
etiskt korrekt – maten gör mer skada än nytta
 Ofta ser föräldrarna lidandet - kanske mer än vi gör
 Studier visar att föräldrar ej har ångrat detta
 Målet är lindring INTE att påskynda döden.
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Mediciner och doser
 Många mediciner ges off label
 The Association of Paediatric Palliative Medicine
Master Formulary 4th edition 2017
 The Rainbows children's hospice guidelines
http://www.togetherforshortlives.org.uk/assets/0
000/1052/Basic_Symptom_Contro_in_Paeiatric
_Palliative_Care_2011.pdf

 Starship clinical guidelines
https://www.starship.org.nz/for-health-professionals/starship-clinicalguidelines/#All
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