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Palliativ vård i livets slutskede vid viruspandemi - vad vi vet
I allvarliga fall ger COVID-19 en komplicerad sjukdomsbild med (Zhou et al):
• Acute respiratory distress syndrome (ARDS)
• Sepsis/Septisk chock
• Multiorgansvikt
• Akut njursvikt
• Hjärtsvikt

Behandlingsförslag palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19
Palliativ vård i livets slutskede förutsätter att alla kurativt syftande åtgärder har prövats eller övervägts och att
vårdinriktningen har dokumenterats. Symtomlindring vid palliativ vård i livets slutskede vid COVID-19
förväntas i stort inte skilja sig från annan palliativ vård i livets slutskede.
Utgå från att patienten hör och förstår allt du säger, även om det inte verkar så. Kommunikation med både
patient och närstående är essentiellt.
Användning av subkutan läkemedelspump för administrering kan vara en fördel då det ger bra symtomkontroll
och kan frigöra resurser. Behandlingen med läkemedelspump ombesörjs av SSIH.
Om pump inte är tillgänglig ges läkemedel vid behov enligt nedan. Om symptom kan förutses, tex smärta, kan
man också ge subkutana injektioner regelbundet, med fördel med kvarliggande subkutan infart för att slippa
upprepa stick.
Otillräckligt lindrade symptom i livets slut besvärar både patient, närstående och personal.
Följande symtom kan tänkas vara framträdande vid Covid-19 och förslag på behandlingsstrategier beskrivs
nedan. Ytterligare förslag på doser och administrationssätt finns i tabellen nedan.

Luftvägsbesvär
Dyspné - Känslan av att det är svårt att få luft kan förekomma även utan syrgasbrist, dvs med normal
saturation. Pröva i första hand parenteral (sc, iv) opioid. Vid samtidig ångest kan en lugnande bensodiazepin
(Midazolam) läggas till.
Hypoxi – Det är då viktigare att följa symptombilden än saturationen då korrelationen mellan hypoxi och
upplevd dyspné är låg, vid palliativ vård.
Hjärtsviktssymptom/lungödem – Vid misstänkt hjärtsvikt ge furosemid, vilket även kan ges subkutant om
ingen intravenös infart finns (max 2 ml per injektionsställe). Opioider kan med fördel även användas vid
hjärtsviktorsakad dyspné.
Vid behov av stora mängder furosemid för att lindra hjärtsviktsymtom kan en s.c läkemedelspump prövas, se
nedan.
Rossel från luftvägarna i livets slut – Antikolinergika (Robinul) kan ges för att torka ut luftvägarna och minska
rossel.
Patienter med rosslighet från luftvägarna i livets absoluta slutskede verkar inte alltid besväras av detta.
Information till närstående och vårdteamet kring detta kan då ofta vara viktigare än att behandla/minska
själva rosslet.
Segt slem i luftvägar – Per os kan ges bromhexin eller eventuellt acetylcystein.
Inhalation av koksalt (NaCl) kan prövas, men efter övervägande av eventuell risk för smitta med
inhalationsbehandling.
Obstruktivitet – Bricanyl kan ges subkutant. Inhalation av bronkvidgande läkemedel med mask kan prövas
efter övervägande av eventuella risk för smitta med inhalationsbehandling. Spacer kan övervägas.
Kortison är ofta generellt symptomlindrande vid luftvägsbesvär, kan minska inflammatoriska besvär och kan
användas i tillägg vid ett flertal olika luftvägssymtom.
Hosta – Oftast är opioid mest effektivt. Om opioid redan används mot dyspné räcker ofta dosen. Annars
prövas extra opioid vid behov, doser enligt tabell nedan.

Feber
I första hand paracetamol (po/iv/rektalt).
I andra hand NSAID (COX-hämmare). Beakta ökad risk för njurpåverkan i samband med multiorgansvikt.
Kortison kan användas som febernedsättande vid tex tumörfeber och kan prövas som symtomlindrande även
vid Covid-19 vid vård i livets slutskede.
Smärta
Opioider är grundbehandlingen och kan för bättre smärtlindrande effekt ofta med fördel kombineras med
paracetamol och NSAID (COX-hämmare).
Illamående
Haldol är även detta väl beprövat och studerat vid illamående. När Haldol ej hjälper kan ondansetron prövas.
Kortison, framför allt Betapred/Dexametason, har vid palliativ vård visats hjälpa mot illamående och kan med
fördel läggas till.
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Läkemedel Preparat

Indikation

Peroralt

Injektion

Maxdos

Morfin (kortverkande, 4

Smärta

5 - 10 mg vid

2,5 – 5 mg v.b.

Öka med 30 - 50% i

tim, tabl. 10 mg, inj 10

behov var 4 till

eller var 4:e till

taget. Extrados: 1/6 av

mg/ml)

6:e timme

6:e timme

dygnsdosen

(äldre)

(äldre)

OxyNorm

Dyspné

5mg vid behov

Öka med 30 - 50% i

(var 6:e timme)

taget. Extrados: 1/6 av
dygnsdosen

Furosemid 10 mg/ml

Hjärtsvikt

2 - 4 ml sc eller

120 mg/dygn i

iv

subkutan pump (ev
högre doser)

Robinul 0,2 mg/ml

Rossel

1 ml sc vb

Bricanyl 0,5 mg/ml

Obstruktivitet

0,5 - 1 ml sc vb

Betapred (tabl 0,5 mg; inj

Antiinflammatoriskt,

8 - 16

4 mg/ml)

Feber, Smärta, Luft-

tabletter/dygn

0,6-1,2 mg/ dygn

1 - 2 ml/dygn

16 mg

0,25 - 0,5 ml sc

10 mg/dygn

vägsbesvär, illamående
Haldol (tabl 1 mg; 5

Förvirring

0,5 – 1 mg x 2

mg/ml)

Illamående

vb

Midazolam 5 mg/ml

Ångest, oro

0,25-0,5 ml sc vb

Ondansetron 2mg/ml

Illamående

4-8mgx1

1-4ml s.c,iv vb

16mg/dygn

Ordination av ovanstående läkemedel sker individuellt utifrån symtom och behov. Ovanstående lista är ej tänkt
som ett ordinationspaket. Ordination görs i läkemedelsmodulen i NCS Cross.

Användning av subkutan läkemedelspump i palliativ vård vid Covid-19
Om behovet av att ge läkemedel kontinuerligt subkutant finns detta är möjligt med en subkutan
läkemedelspump. Behandlingen med pump ombesörjs av SSIH. Om behov finns får kontakt tas med SSIH.
Indikationer för subkutan pumpbehandling
• Patienten kan inte ta sina symtomlindrande mediciner peroral längre
• Patienten kräks upp sina symtomlindrande perorala mediciner
• Patienten är i behov av upprepade vid behovsdoser av symtomlindrande läkemedel

SID 3(4)

Följande läkemedel är fritt blandningsbara med varandra i en subkutan läkemedelspump:
• Morfin Injektionsvätska 10 mg/ml
• OxyNorm Injektionsvätska 10 mg/ml
• Midazolam Injektionsvätska 10mg/ml
• Haldol Injektionsvätska 5 mg/ml
• Robinul Injektionsvätska 0,2mg/ml
• Bricanyl Injektionsvätska 0,5mg/ml
Natriumklorid är alltid blandbart med alla de läkemedels som här är beskrivna att de kan ges i en subkutan
läkemedelspump.
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