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Referanser til algoritmene 
 

 
Behandlingsalgoritmene er kunnskaps- og erfaringsbaserte. Doseringene er stort sett (se 

unntak under) hentet fra Palliative Care Formulary (PCF), Twycross R, Wilcock A, Howard P 

(red).  Doseringene blir jevnlig kontrollert mot nyeste versjon, i november 2022: Palliative 

Care Formulary, 8. utgave, nettbasert.  

 

Unntak fra PCF er anbefaling om bruk av midazolam inntil hvert 30. min. Dette er 

erfaringsmessig en trygg dosering ved uro, angst eller agitert delir i den siste livsfasen. PCF 

oppgir 1 time som vanlig doseringsintervall ved sc administrasjon og 10-15 min ved iv 

administrasjon.  

 

Oppgitt maksdose for haloperidol for kvalme er erfaringsbasert og samsvarer med PCF sin 

oppgitte effektive dose på 2,5-10 mg. Felleskatalogen angir maksdose med 20 mg (for andre 

indikasjoner).  

 

Scottish Palliative Care Guidelines - Care in the Last Days of Life 

 

Palliative care: The last hours and days of life - UpToDate 

 

Kommentar til algoritmen for dyspné, april 2020: 

Behandling av dyspné ved livets slutt baserer seg i stor grad på klinisk erfaring. I en nylig 

oversiktsartikkel, “Unanswered questions and future direction in the management of terminal 

breathlessness in patients with cancer” av M. Mori og medarbeidere i tidsskriftet ESMO 

Open i februar 2020, skriver forfatterne: “In conclusion, there is little evidence to support the 

concept, assessment and management of terminal breathlessness in patients with cancer.” 

Ved søk i PubMed finnes det også lite i forhold til andre diagnoser og behandling av dyspné 

hos døende.  

Endringene for medikamenter i den reviderte utgaven baserer seg på  

 Palliative Care Formulary, 6. utgave 2018 (sjekket 30.03.2020) 

 Managing Breathlessness in Clinical Practice, 2014, av Sara Booth og medarbeidere 

fra Breathlessness Intervention Service ved Addenbrooke’s Hospital i Cambridge 

 Kliniske erfaringer og diskusjoner i fagmiljøet 

https://www.palliativecareguidelines.scot.nhs.uk/guidelines/end-of-life-care/care-in-the-last-days-of-life.aspx
https://www.uptodate.com/contents/palliative-care-the-last-hours-and-days-of-life?search=end%20of%20life%20care%20and%20dying&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

