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Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede
Gäller för: Division Allmänmedicin
Palliativa teamen har skapat en lista över läkemedel som är lämpliga att använda i livets slutskede.
Dessa läkemedel är tänkta att användas från den tidpunkt då patienten får palliativ vård i livets slutskede, det vill säga brytpunkten ska vara definierad.
Listan får inte användas som en generell vid behovsordination utan läkemedlen ska ordineras till varje
enskild patient utifrån individuella behov.
Läkemedlen på listan tas ur de kommunala läkemedelsförråden vid korttidsbruk. Om patienten behöver läkemedel för längre tids bruk bör de förskrivas på recept.
Läkemedlen förvaras lämpligen i en ”trygghetslåda” i likhet med dem som de palliativa teamen har.
Läkemedel mot smärta

Morfin injektion 10 mg/ml, s.c. eller i.v.
Lämplig startdos till tidigare ej opioidbehandlad patient är 0,25 ml (2,5 mg). Om patienten redan behandlas med opioid per oralt räknas dosen om till lämplig s.c. dos.
Läkemedel mot oro och ångest

Midazolam 5 mg/ml s.c. (Obs!! Ny dosering fr.o.m. 1 juni, 2016).
Lämplig startdos är 0,2 – 0,4 ml (1-2 mg).
Läkemedel mot illamående

Haldol injektion 5 mg/ml, s.c.
Lämplig dosering är oftast 0,2 ml (1 mg) 1-2 gånger per dygn.
Läkemedel mot slemsekretion i luftvägarna

Robinul injektion 0,2 mg/ml s.c. eller i.v.
Lämplig startdos är 1 ml (0,2 mg).
Vätskedrivande läkemedel (vid rosslighet/hotande lungödem)

Furix injektion 10 mg/ml s.c. eller i.v.
Ge 2-4 ml (20-40 mg) vid behov.
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Exempel på omräkning av opioider från p.o. till s.c. tillförsel

1. Patienten behandlas p.o. med Dolcontin® 60 mg 1x2, det motsvarar en dygnsdos av 120 mg
morfin. Dosrelationen mellan p.o. morfin och s.c. morfin är 3:1, dvs. patienten ska ha 40 mg
morfin s.c./24 h.
2. Dosrelationen mellan p.o. oxykodon och p.o. morfin är 1:2. Patienten behandlas med OxyContin® 40 mg 1x2, vilket motsvarar en dygnsdos av 160 mg p.o. morfin. Dosrelationen mellan
p.o. morfin och s.c. morfin är 3:1, dvs. patienten ska ha ca 50 mg morfin s.c./24 h.

Utarbetad av: Christina Ledin, allmänläkarkonsult, division allmänmedicin/ ordförande läkemedelskommittén i Värmland, Susanne Carlsson, läkemedelschef, läkemedelsenheten, Cristina Jönsson, sjuksköterska, palliativa teamen onkologen och Erica Carlsson, avdelningschef, palliativa teamen onkologen.
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