
Tungpust 

Hvordan hjelpe den palliative 

pasienten som er tungpust? 



Tungpust 

• Et vanlig symptom 

• Angstfremkallende, både for pasienten selv og 
de pårørende 

• Må tas på alvor og gjøre adekvate undersøkelser 

• Viktig med informasjon 

• Viktig at pasientene i en tidligere fase av 
sykdommen får tilbud om samtale om hvordan 
de har det, ubearbeidede følelser og dødsangst 
kommer igjen mot slutten som uro!  



Årsaker 

• Et vanlig symptom ved cancer pulm, viktig å 
utrede om det ligger spesifikke tilstander til 
grunn, f eks en stenose, vena cava superior 
syndrom, pericardvæske, pleuravæske, 
lungeødem, pneumoni, anemi, en emboli el 
lignende. Noe av dette skal behandles, selv i en 
palliativ fase!  

• 70% av pasienter med cancer pulm opplever 
dette ved diagnose, 90% i terminalt stadium! 

 

 



Tiltak 

• Årsaksrettet behandling 

• Omsorg og trygghet formidles pasienten. Uro 

smitter! 

• Medikamentelle tiltak 

• Også KOLS-pasienten og hjertesviktpasienten 

skal lindres!  



Terminal tungpust 

• Avklare; skal en pneumoni behandles? En emboli? 

Indikasjon for tapping av pleuravæske? Kun tiltak som 

kan hjelpe pasienten uten å bli en ytterligere belastning. 

• Ved mye angst/ uro: en kombinasjon av morfin  og 

stesolid blir brukt, evt midazolam 

• Ved ”dødsralling”; informere pårørende. Morfin-

skopolamin er mye brukt og Robinul de siste årene. 

• Oksygenbehandling – har pasienten lav metning? 

• Væskebehandling for å avhjelpe tykt slim 



Hemoptyse 

• Noe som skjer iblant. Veldig tøft for den som opplever det!  Hva 
gjør vi? 

• Avklare på forhånd hvis mistanke; gjenoppliving? 

• Ved sivblødning; cyclocapron. Seponer ALT av blodfortynnende 
medisiner!  

• Ved mistanke om dødelig blødning: ha morfin og f eks stesolid 
eller midazolam tilgjengelig på rommet og gi NOK til at 
pasienten ikke opplever det 

• Kamufler blodet og forsøk å skjerme evt pårørende 

• Fremstå som rolig selv om panikken råder 

• Debriefing av personalet og ettersamtale med pårørende 



Anatomi 



Vena cava superior syndrom 

• En tilstand der tilbakestrømming av veneblod 

fra overkroppen blir hindret pga tumorvekst. 

Det er karakteristisk at de hovner opp i ansikt, 

armer og evt overkropp. En ser struttende 

halskar og pasienten blir ofte tungpust. 

• Dette er en øyeblikkelig-hjelp-situasjon. 

Pasienten skal i CT, starte med kortison og raskt 

til strålebehandling!  



Anatomi 



Maligne stenoser i hovedbronkus 

• Typisk er at pasienten utvikler et hvesende 
pustemønster og får en følelse av å ikke få nok 
luft 

• Diagnostikk er oftest CT eller bronkoskopi 

• Rask oppstart med kortison og kontakt med 
Rikshospitalet, som gjør stenting eller andre 
prosedyrer. Strålebehandling kan også være 
aktuelt. Dette er også en øyeblikkelig-hjelp-
situasjon.  



Anatomi 



Pleuravæske og pericardvæske 

• Mange av kreftpasientene plages med pleuravæske 
mens pericardvæske er mer sjelden og ofte 
diagnostiseres med ultralyd av hjertet mens pleuravæske 
ses på røntgen av lungene.  

• Behandling ved begge tilstander er å tappe ut væsken 
for å lette pasienten.  

• I tillegg startes det ofte med cellegift, for å gjøre noe 
med sykdomsutviklingen.  

• Noen ganger gjøres kjemisk pleurodese.  

• Pericardvæske fører til behov for jevnlige kontroller, da 
mye pericardvæske kan føre til hjertetamponade. 



Anatomi 



Lungeødem 

• Pasienten blir veldig besværet i pusten, det 

oppstår surkling med skummende slim. Dette 

kommer akutt.  

• Behandlingen består av å få gitt furix, nitro, 

morfin og oksygenbehandling.  



Anatomi 



Lungeemboli 

• En er mer utsatt for tromboser og emboli når en 

har en kreftsykdom 

• Pasienten opplever ofte akutte pustevansker, 

akutt innsettende smerter i thorax og kanskje 

blodtilblandet oppspytt.  

• Pasienten skal raskt til CT angio og blodprøver 

• Behandling vil være oksygen, morfin mot 

smertene og blodfortynnende. Trombolyse vil 

også vurderes. 



Anatomi 



TILTAK  

• Tilstedeværelse: det er ikke god sykepleie med 

kun medikamenter 

• Ved mye slim: bruk av forstøverapparat med 

astmamedisiner, eventuelt Mycomust. 

• Prøv en minipep 

• Fysioterapiteknikker for å få opp slim 

• Thoraxleie / Fowlers leie 

• Beste sittestilling ved dyspnoe – noen vil ikke 

ligge 



TILTAK 

• Frisk luft! Gjerne en vifte på nattbordet 

• Mål oksygenmetning – men pasienten kan være 

tungpust uten at metningen er lav!  

• En pasient med uttalt dyspnoe skal aldri være 

alene – angsten går hånd i hånd med tungpust. 

• Steroider vurderes, kan lette pusten for en 

periode 

• Hvor viktig er det å få vasket hver cm av 

kroppen hver dag?  



Terminal tungpust 

• Viktig at bruker får nok medikamenter så han 

ikke opplever problemet. 

• Viktig at pårørende får grundig informasjon om 

hvorfor vi sederer pasienten. 

• Ved terminal surkling, skal morfin-skopolamin / 

skopolamin / robinul gis, men ikke alltid det 

hjelper. Viktig at det kommer frem til pårørende 

at det er et vanlig problem! Ikke dramatiser… 

• Minst mulig snuing siste døgn, ligge på «den 

gode siden» 

 



Terminal tungpust 

• Godt munnstell viktig!  

• Suging bør unngås. Det gir bruker ubehag og vil 

i lengden bare stimulere til mer slimproduksjon. 

• Vurder om bruker virkelig skal ha væske: kan 

forverre problemet 

• «panikkanfall» der bruker våkner, håndteres med 

å ha midazolam ferdig opptrukket ved sengen, så 

det kan gis raskt. Pårørende synes ofte dette er 

vanskelig, selv om bruker sovner fort igjen. 



Ta vare på pårørende!  

• Vi må ha respekt for at noen pårørende ikke 

orker å sitte hos sine – kanskje sammen med 

noen? 

• Pårørende som har opplevd panikkanfall, kan 

lett bli sinte og fortvilet, ønske at « noe må 

gjøres» 

• Viktig med god informasjon til pårørende og 

gjerne en ettersamtale også, hvis ting er uklare i 

etterkant.  



Lungekreftpasienten i hjemmet 

• Pasienter med lungekreft, er ofte pasienter som 

har mange sykehusinnleggelser, blant annet for 

infeksjoner, diverse komplikasjoner – det er en 

sykdom der situasjonen kan snu raskt med 

akutte forverringer. 

• Dette er kompliserte pasienter å ha i 

hjemmesituasjon, det er ofte vanskelig å hjelpe 

dem tilstrekkelig der.  

 

 



Lungekreftpas. i hjemmet forts 

• JEG mener at denne pasientgruppen må ha en 

rask retrettmulighet til sykehus 

• Viktig å støtte pårørende her – ofte en svært 

krevende oppgave å ha dem hjemme. Det er 

ikke noe nederlag om de ikke klarer dette.  

• OBS: tarmfunksjon med dyspnoe 

• OBS: matinntak/drikkeinntak med dyspnoe 

• Viktig med skikkelig munnstell til denne 

pasientgruppen!  



Takk for meg!  


