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     ”men jeg er jo ikke døende…” 

                 ” 

 

 

 ”jeg har jo ikke kræft…” 

 

 

 

Hvorfor er det vigtigt?  
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Hjerteforeningen.dk  

Dødeligheden efter første indlæggelse med hjertesvigt 
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25% dør uvarslet i stabil fase (malign arytmi) 
  

 



Patterns of social, psychological, and spiritual decline toward 

the end of life in lung cancer and heart failure.  

Murray SA et al. I Pain Symptom Manage 2007 Oct;34(4):393-402.  
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Fakta… 

I DK er det kun ca 5% af patienterne med 

non-malign diagnose, som varetages på 

højtspecialiseret palliations niveau  

            – end-of-life. 
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Dansk palliativ Database DMCG-Palliation. (2015) 



”Med henblik pa ̊ en målrettet indsats 

baseret på individuel behovsvurdering af 

høj kvalitet hos patienter med fremskreden 

hjertesygdom” 
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HOLDNINGSPAPIR 

Palliation ved fremskreden hjertesygdom  

www.cardio.dk 
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”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 art” 

         

       Faktaboks 1. DCS holdningspapir 2016 

 

 

 

Formål  
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Spørg i alle sygdomsstadierne; ”Hvad er vigtigt for dig?” 
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”Palliativ indsats bør iværksættes, når patienten 

trods optimal standard behandling oplever så 

stor sygdoms relateret lidelse, at det hidtidige 

hverdagsliv er anfægtet i alvorlig grad”  

                  SST/DSAM  
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Den palliative indsats skal dermed ses som en 

integreret del af den sygdomsspecifikke 

behandling.  
 

       

DCS holdningspapir 2016 
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Pårørende                 

 vigtig ressource og samarbejdspartner 
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• 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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Husk de efterladte pårørende…. 
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Stadium 1 

Stadium 2 

Stadium 3 

 

Hvem afgør om der er et behov?  
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Stadium 1: Varetagelse af kronisk hjertesvigt (NYHA I-III)  

     - tidlig palliativ indsats  
 

Aktiv behandling mhp. forlænget overlevelse og kontrol af symptomer.  

Patient og omsorgsperson (-er) uddannes om tilstanden, ætiologien, behandlingen og 

prognosen med henblik på god sygdomsindsigt og egenomsorg.  

Regelmæssig kontrol, som følger nationale retningslinjer og lokale protokoller inkl. 

rehabilitering og fysisk træning.   

  
 

Stadium 2: Støttende og palliativ behandling (NYHA III-IV) 

     - sen palliativ indsats 
 

 

Aktiv, sygdomsrettet behandling reduceres.  

Målet for pleje skifter til at opretholde optimal symptomkontrol og 

livskvalitet.  

 

 

 

Stadium 3: Terminal behandling og palliativ indsats   

 
Patienten er uafvendeligt døende.  

Hjertesvigtsbehandlingen skifter til symptomkontrol alene.  

Tabel 1. Holdningspapir DCS 



Behovsvurdering 

• Diagnosetidspunktet 

• Forværring i sygdommen 

• Ved sektorovergange  

• Andre begivenheder (flytter på 

plejehjem etc) 
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”Hvad er Vigtigt for Dig”? 



• Patientens overordnede oplevelse 

• Fysiske symptomer – evt komorbiditet 

• Psyko-sociale symptomer; angst, 

ensomhed, bekymring for fremtiden… 

• Sociale forhold; centrale pårørende, 

mulighed for støtte og nærvær… 

• Eksistentielle forhold; mening med 

livet…  
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Behovsvurdering. Spørge ind til……; 



 
Hvilke patienter skal vi have  

særlig fokus?  
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Prognostic predictors mhp tidlig opsporing  

    – identificering af behov? 
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Stadium 2: Støttende og palliativ behandling (NYHA III-IV) - Sen palliativ indsats  

  

 

Kliniske indikatorer:  

 

Tiltagende symptomatisk, tegn til begyndende multiorgansvigt samt 

genindlæggelser/perioder med dekompensation trods optimal behandling i 

henhold til guidelines. 

Høj alder og øvrig comorbiditet. 

Vurderet som ikke kandidat til hjertetransplantation eller venstre ventrikel-assist 

device (LVAD). 

Den antikongestive behandling tolereres ikke længere grundet hypotension 

og/eller skridende nyrefunktion. 

Delir, mental ændring.  

Hyponatriæmi trods normohydrering. 

Begyndende kardiel kakeksi/lav albumin.  

Gentagen aktivering af anti-takykardi-terapien (ATP og stødterapi) fra patientens 

Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD).    
  

 

 

Aktiv, sygdomsrettet behandling reduceres.  

Målet for pleje skifter til at opretholde optimal symptomkontrol og livskvalitet….  

Holdningspapir DCS 



Målrettet indsats…. 
 

• En nøgleperson anbefales identificeret til at 

koordinere forløbet med henblik på optimal 

individualiseret pleje og kontakt med 

Hjertesvigtklinikken, sengeafsnittet, hjemmeplejen, 

egen læge og/eller Palliativ Team.  

• En helhedsorienteret, tværfaglig vurdering af 

patienten bør optimalt i klinisk rolig fase finde sted 

løbende samt vurdering af behandlingsniveauet i 

samråd med patient og pårørende.  

• Overvejelse om Terminalerklæring (LÆ165) og 

medicintilskud allerede i stadie IIb.  

22 Holdningspapir DCS 



Vi skal kende til mulighederne!  
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Tabel 3: Emner, der kan berøres i samtalen om fremtidig pleje og 

behandling, afhængig af patientens sygdomsstadie.   

  

Sygdommens alvor og uhelbredelighed. 

Sygdommens mulige forløb (langsom forværring / pludselig død). 

Tilbud og støttemuligheder i forløbet, herunder også til pårørende. 

Behov for tilknytning af primær sygeplejerske. 

Behov for etablering af åben indlæggelse. 

Mulighed for kontaktlæge og kontaktsygeplejerske på stamafdelingen. 

Fortsat tilknytning til Hjertesvigtklinikken. 

Egen læges rolle. 

Behov for henvisning til Palliativt Team. 

Livstestamente. 

Behandlingsniveau, hvis akut forværring. 

Undladelse af genoplivningsforsøg ved hjertestop. 

Inaktivering af patientens Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD).  

LÆ165 Ansøgning om socialmedicinsk sagsbehandling (såkaldt 

terminalerklæring, §122 Serviceloven). 

Ansøgning om terminaltilskud til medicin hos Lægemiddelstyrelsen (§148 

Sundhedsloven). 

Medicinsanering. 

Mulighed for plejeorlov til nærtstående. 

Behov for Hospiceindlæggelse.  

Præferencer for den sidste tid (hvor vil patienten helst opholde sig den  

sidste tid/dø).  

www.cardio.dk 



Tilstræbe jævnlige møder mhp. drøftelse 

af konkrete patientforløb, 

erfaringsudveksling og udbygning af 

samarbejde  

 

 Multidisciplinær teamkonference/MDT  

 

Vi er blevet så meget klogere…..i begge 

specialer 
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www.cardio.dk 



”Skabe fokus pa ̊ uddannelse af tilknyttet 

personale samt udvikling af kompetencer” – 

”bygge bro”  
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Palliativ team 



Præsenteret 5 patient cases fra 

Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus 

på konferencen…  
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Tak for 

opmærksomheden!!!! 


