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More malignant than cancer 

Stewart S et al. Eur J Heart Fail 2001; 3 : 315-22  



”Den palliative indsats har til formål at fremme 

livskvaliteten hos patienter og familier, som står over 

for de problemer, der er forbundet med livstruende 

sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem 

tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og 

behandling af smerter og andre problemer af både 

fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig karakter” 

 

….”Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet og i 

sammenhæng med andre behandlinger, som udføres 

med henblik på livsforlængelse” 

 

     



Hjerteforeningen.dk  

Dødeligheden efter første indlæggelse med hjertesvigt 



“Barriers to integrating palliative care” 

• Palliative care thought of as something  
you do to patients who are imminently dying  
(“make ‘em cry, let ‘em die”) 

 

• Difficult to predict which decompensation is the 
decompensation, therefore a palliative approach is 
delayed till it is too late (prognostic paralysis) 

 

• It is hard to discuss honestly with patients  
about choices and limitations of treatment 

 
       M. Johnson, St. Catherine’s Hospice, York  
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En anderledes kardiologisk  

professionel indsats! 

• Ser på patienten mere end på sygdommen 

• Behandler symptomer ikke sygdommen 

• Integrerer fysiske, psykologiske, sociale og 
åndeligt/eksistentielle aspekter af lidelse  

• Rettet mod patient og de nærmeste pårørende 

• Følger de pårørende efter patientens død 

• Forudsætter tværfagligt samarbejde 
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”Cardiologists often focus on  

what can be done 

rather than what should be done,  

and the latter consideration  

may be neglected in the 

midst of therapeutic optimism”  

Kirkpatrick and Kim. Perspect Biol Med 2006; 49(1): 1-9  

10 



11 

Stadier i den palliativ indsats 

 
Psykiske  

Problemer 

 

 

 
Fysiske 

symptomer  

 

 

       
Sociale             

problemer 

 

 

        

    

   Phase I.    Chronic disease management (NYHA I-III) 

   Phase II.   Supportive and Care (NYHA III-IV)  

   Phase III.  Terminal Care 

 

 

 

     

  

 
Eksistentielle/åndelige  

spørgsmål 

 

Murray et al. Dept of Health/British Heart Foundation Heart Research Initiative. 2007  

 

Hvornår, Phase II ????? 

Rettidige symptombehandling 

Samtaler om den sidste tid 

Lindrende tiltag 
 ”Prognostisk lammelse” 

  

 

 
Patient og 

pårørende  

 



Murray et al. BMJ 2005;  

330: 1007-1011 

“Typical illness  

trajectories for people  

with progressive  

chronic illness” 
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• Hvem afgør, om der 

er behov? 

– Patienten? 

– Pårørende? 

– Sundhedsfaglige? 

• Hvilke mulige behov 

er der tale om? 

• Individuelle 

behandlingsprogra

mmer 
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25% dør uden forudgående symptomforværring 
 

  

 



ESC guidelines. Eur Heart J 2012; 33:1787-1847  



• Tolererer ikke længere den 
antikongestive medicinering grundet 
hypotension og skridende nyrefunktion 

• Stigende levertal 

• Skridende EF trods behandling i 
henhold til HF guidelines  

• Delir, mental ændring 

18 Hauptman et al. Arch Intern Med 2005/Ward et al. Heart 2002 

Hvilke patienter………… 
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Strömberg A, Sweden. ESC 2014  

  

Forerunner of end-stage heart failure! 

FPB 
 

FPB 
 

FPB 
 

FPB 
 

FPB 
 

Fælles Planlægning af Behandlingsmål. SST 2011  
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   Palliation 
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Palliativ pleje og behandling af den uhelbredelige hjertepatient 

samt omsorg for patient og pårørende – det tidlige forløb 
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Fortsat……. – det sene forløb 



Lignende cancer?   

• Dyspnø 

• Kakeksi 

• Mangel på energi/nedsat mobilitet 

• Smerter 

• Angst og depressions tendens 

• Søvnløshed og konfusitet 

• Othostatisk hypotension 

• Kvalme 

• Polyfarmaci 

• Infektionstendens 

• Angst for fremtiden  

 

          Obrien et al BMJ 1998 25 



I modsætning til cancer 

• Ødem 

• Vanskelig at forudsige restlevetid 

• Tro på, at sygdommen er mere benign end 

cancer 

• Hypoperfunderende 

• Mindre anæmi  
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Evangelista et al. J Palliat Med. 2014 Jan 1; 17(1): 75–79.  

CHF N=36 
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EORCT symptomscreening 
• 1=slet ikke, 2=lidt, 3=en del, 4=meget ) 

 

• 1. Vanskeligheder ved at gå en kort tur udendørs  4 

• 2. Sengeliggende eller sidder i stol det meste af dagen  4 

• 3. Brug for hjælp til at spise, tage tøj på m.m.  2 

 

• I den forløbne uge: 

 

• 4.  Havde du åndenød?  4 

• 5.  Har du haft smerter?  1  

• 6.  Har du haft besvær med at sove?  2 

• 7.  Har du oplevet dig svag?  4  

• 8.  Har du savnet appetit?  4 

• 9.  Har du haft kvalme? 1 

• 10. Har du haft forstoppelse?   2 

• 11. Var du træt? 4 

• 12. Smerter påvirker gøremål?  1 

• 13. Følte du dig anspændt?  2 

• 14. Følte du dig deprimeret?  2 

 

• 15. Samlede livskvalitet i den forløbne uge? (1-7)     3 

 

• 16. Andre væsentlige symptomer/problemer? 

•      A: Hovedpine  3 

•      B: 

•      C: 

 

• Besvaret med hjælp?  ja 

• Uden hjælp fra personalet? Ja  
 



Daglig screening med prioritering af 3 

hovedproblemstillinger 

• Træthed, fatique 

• Dyspnø 

• Ødemer 

• Appetit, kvalme 

• Obstipation/diarre 

• Smerter  

• Angst 

• Depression 

• Søvnbesvær 

• Uro 
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Palliativ behov blandt pårørende 

30 

• Forventer det umulige af sig selv 

• Formår ikke at drage omsorg for egne behov 

• Følelsesmæssig belastning – uvished og 

angsten for patientens død 

• Mange er bange for ikke at ”slå til” i den sidste 

tid…  

• Svært at ”tage fri” til noget lystbetonet 

• Fysiske krav; ændret rollefordeling, økonomi 

og praktiske gøremål 
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De sidste levedøgn …  
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Udskrivelse af den alvorlig syge og døende hjertepatient 



Andet …. ved LÆ165 - Terminal fase 

• Stillingtagen til inaktivering af ICD-enhed 

 

• Medicin bestilt til udbringning - gratis ved terminal regr. 

 

• Fortsat tilknytning til Hjertesvigtklinikken? 

 

• Psykosocial støtte til familie/patient  
(egen læge, 60% økonomisk støtte til psykolog , præst, frivillig 
m.fl) 

 

• Palliativ fysioterapi (§ 122 –henvisning gennem egen læge) 

 

• Artikler, hjælpemidler og praktisk hjælp? 

 

• Multi Displinær Teamkonference (MDT)? 

 

• Aflastningsplads? 
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Pjecer – korrigeret til den kardiologiske patient   

• Når døden nærmer sig 

 

• Støttemuligheder til uhelbredeligt syge  

og deres pårørende 

 

• Vejledning til pårørende ved dødsfald 

 

• Åben indlæggelse 
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Infusions pumpe sc. 

CADD Legacy PCA 6300 
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Zacharias et al. Palliative Medicine 2012; 25 (6): 658-663 

National Heart Foundation of Australia and the Cardiac Society of Australia and New Zealand 



…”de videnskabelige og faglige 

selskaber…. 

bør udarbejde retningslinier for 

palliativ indsats…. 

bør være evidensbaserede”.. 



Palliation ved terminal hjertesvigt 

Et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab  
 

 

Kommissorium 
 

Sundhedsstyrelsen har i 2011 udarbejdet anbefalinger for den palliative indsats med 

opfordring til, at de faglige selskaber, som varetager behandling af patienter med andre 

sygdomme end cancer, bør udarbejde retningslinjer for dette.  

Hjertesvigtpatienter med avanceret sygdom er hyppigt hospitaliseret, har en dårligere 

prognose end de fleste cancer patienter, er svært symptomatiske, er ofte præget af 

angst/depression og kan have svære sociale- og eksistentielle problemstillinger. Trods 

disse fakta mangler der i Danmark organisation og viden indenfor palliation af 

hjertesvigtpatienter. 

Dansk Cardiologisk Selskab ønsker et holdningspapir vedrørende palliation ved terminal 

hjertesygdom. Der ønskes en fælles holdning til indsatsen og herunder en afklaring af, 

hvilke patienter der skal tilbydes palliativ tiltag samt, hvornår dette bør ske i forløbet. 

Endvidere ønskes beskrivelse af, hvordan indsatsen organiseres. Arbejdet ønskes 

primært udført af Arbejdsgruppen for Hjerteinsufficiens, gerne i samarbejde med 

tilgrænsende specialer. 

 



Indhold 

 

• Baggrund 

• Model for den palliative indsats ved hjertesvigt 

• Farmakologisk symptom behandling 

• Psykiske reaktioner. Eksistentielle, åndelige og religiøse aspekter 

• Den vanskelige samtale 

• Deactivering af ICD enheden 

• De sidste levedøgn 

• Organisation af den palliative indsats 

• Juridske aspekter 

• Fremtid  
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Gitte Ryom Salomonsen, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus 

Universitetshospital (repræsentant for FS K&T) 

Vivi Lindeborg Nielsen, Hjertemedicinsk afdeling, Aalborg 

Universitetshospital (formand for SIG-hjerteinsufficiens under FS K&T) 

 

 



The art of living well and dying 

well are one 

Epicurus 341 BC-270 BC   
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LVAD 

Eiskjær H; Skejby Sygehus 

Indikation: 

•Svær kronisk hjerteinsufficiens 

•Optimal medicinsk behandling 

•CRT (-D), hvis indikation  

•LVEF < 25% 

•Inotropiafhængig (NYHA IV) eller  NYHA IIIb med gentagne indlæggelser 

•For hjertesvigt   < 12 mdr og max iltoptagelse  <  14 ml/kg/min 

•Ikke kandidat til HTX 

•Svær nedsat CI og blandet venøs iltmætning (SV02)  

 

Kontra: 

 

•Betydende højre ventrikelsvigt   

•HOCM  

•Restriktiv kardiomyopathi    

•Anden svær comorbiditet  

•BMI > 35   

•Moderat-svær AS   

•Mekaniske klapper   

•Hyppig VT/VF, som ikke kan forventet at bedres under LVAD behandling      

•Moderat – svær TI 

•Lungeemboli 

•Koagulationsdefekt 

•Pågående infektion   

•Stofmisbrug  

•Non-compliant 

•Alder > 70(75) år (relativ kontraindikation) 
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Tools………… 



ESC guidelines. Eur Heart J 2012; 33:1787-1847  



Sygdoms forståelse 

 Lunge Cancer 

 

• Clearer trajectory – able 
to plan for death 

• Initially feel well but told 
you are ill 

• Good understanding of 
diagnosis and prognosis 

• Relatives anxious 

• Swinging between hope 
and despair 
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Stewart and McMurray. BMJ 2002  

      Hjertesvigt 

 
• Gradual decline, acute 

deterioration, sudden 

death 

• Feel ill but told you are 

well 

• Little understanding of 

diagnosis and prognosis 

• Relatives isolated and 

exhausted 

• Daily grind of 

hopelessness 



Kavalieratos et al. J Palliat Med. 2014 Apr 1; 17(4): 475–481  

N=1031 (CHF 334/Cancer 697) 



46 Janssen et al. Pall Med 2008; 363 : 733-42  

Terminal symptomatologi 
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Tryghedskassen 


