
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  10  •  2000 1141

Att äta och dricka är basala behov,
som inte enbart handlar om fysiologi.
Mat och dryck har även en viktig psy-
kologisk och social betydelse. Gäster
välkomnas ofta med något att dricka. I
alla kulturer står mat och dryck i
centrum när man samlas till fest. Vän-
skap och sociala band bekräftas och för-
stärks genom gemensamma måltider.
Till och med på begravningar fyller ma-
ten en viktig social funktion.

I samband med sjukdom, även vid
vardagliga krämpor såsom magbesvär
eller vanliga infektioner, har vätska och
föda också en central roll. Första tanken
vid feber är att familjemedlemmen
måste få något i sig – vätska, soppa, vad
som helst.

Maten symboliserar således tillfrisk-
nande och hälsa. När man kan äta or-
dentligt igen – då är man på väg att bli
frisk.

Näringsintaget särskilt viktigt
vid cancerbehandling
Det är därför inte konstigt att maten

får en särskilt viktig roll i samband med
allvarlig, livshotande sjukdom, t ex can-
cer.

Under pågående cancerbehandling
behöver patienten både näringsrik och
energität mat för att orka med behand-
lingen, oavsett om det rör sig om kirur-
gi, strålbehandling eller cytostatika. En
välnutrierad patient löper mindre risk
att få infektioner, och terapiavbrotten
blir färre.

Patienten och familjen får därför
kostråd med budskapet att all mat är bra
mat – patienten behöver alla närings-
ämnen och alla kalorier han kan få i sig.
Han uppmuntras att dricka speciella
näringsdrycker. Extra grädde i såser är
bara en fördel – det ger kalorier.

Även när cancern övergår från en ku-
rativ till en tidig palliativ fas är situa-
tionen densamma. En stor del av all cy-
tostatika och strålning ges just i pallia-

tivt syfte, och det är viktigt att patienten
orkar med behandlingen.

Kakexi utvecklas
i sen palliativ fas
Så länge patienten svarar på tumör-

behandling och cancern går tillbaka är
näringsfrågan viktig. De flesta patienter
med spridd cancer utvecklar emellertid
så småningom kakexi, ett syndrom som
innebär aptitlöshet, viktminskning, ka-
tabolism, kroniskt illamående (beroen-
de på katabolismen och en autonom
dysfunktion) samt orkeslöshet. Kakex-
in börjar ofta innan viktminskningen är
uppenbar och beror på en patologisk
kolhydratmetabolism, patologisk pro-
teinmetabolism samt patologisk fettme-
tabolism. Skelettmuskulatur bryts ned
samtidigt som syntesen av ny muskel-
massa är kraftigt hämmad. När kakexi-
utvecklingen är manifest går den, med
få undantag, inte att häva [1]. Hela me-
tabolismen är således derangerad och
beror på den reaktion som cancern utlö-
ser, med frisättning av cytokiner såsom
interleukin-1, interleukin -6, TNF (tu-
mor necrosis factor), gamma-interfe-
ron, LIF (leukemia inhibitory factor)
m m. Kakexin utmärglar patienten och
är den omedelbara dödsorsaken i upp-
skattningsvis 50 procent av dödsfallen
vid spridd cancer.

Livskvaliteten
i första rummet
Övergången från en tidig palliativ

fas till en sen fas med tydlig kakexiut-
veckling är problematisk, inte minst
psykologiskt. Särskilt tydligt blir detta
när patienten är döende. I detta skede
blir patienten ofta illamående av större
mängder protein eller fett. Proteintill-
försel i en katabol fas med negativ kvä-
vebalans, eller fettillförsel, när en auto-
nom dysfunktion lett till långsam töm-
ning av magsäcken leder till att patien-
ten mår illa och riskerar att kräkas. Si-
tuationen blir laddad och kluven. Hit-
tills har sjukvården rekommenderat
proteindrycker och extra fett. Nu är det
just dessa välmenta råd som skapar pro-
blemen med illamående, samtidigt som
patienten inte är hungrig. Anhöriga är
fortfarande helt införstådda med att när-
ing, kalorier och hälsa går hand i hand
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• Under tidiga palliativa skeden
är energirik och näringstät
föda viktig för patientens väl-
befinnande.

• I sena palliativa skeden/hos
döende är både fett-, protein-
och kolhydratmetabolismen ir-
reversibelt förändrade på
grund av kakexiutveckling.

• Protein- och fettrik föda kan i
dessa skeden därför leda till il-
lamående och kräkningar.

• Riklig vätsketillförsel kan leda
till perifera ödem, lungödem,
ökad kräkningstendens.

• Målet är att undvika törst,
hunger, illamående, kräkning-
ar och andnöd hos patienten
samt att göra anhöriga trygga.

• Åtgärderna måste individuali-
seras, utgående från patien-
tens välbefinnande. Tillförsel
av näring och vätska får inte bli
självändamål.
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och fortsätter att försöka förmå patien-
ten att äta.

Enligt den palliativa vårdfilosofin är
målet för vården att skapa förutsätt-
ningar för bästa möjliga livskvalitet,
samtidigt som de bärande etiska princi-
perna handlar om autonomi, att göra
gott och att inte skada. När detta tilläm-
pas på nutrition vid cancer, måste tän-
kandet och åtgärderna vara flexibla. I ti-
dig palliativ fas kan intensiv nutrition
öka orken och välbefinnandet och är
därför motiverad. I sena palliativa faser
och hos döende patienter ger fett- och
proteintillförsel ofta upphov till illamå-
ende, kräkningar och därmed en sänkt
livskvalitet. Målsättningen i livets slut-
skede bör därför vara att patienten inte
skall känna hunger – vilket han sällan
gör – och att undvika illamående och
kräkningar. Aptiten kan temporärt ökas
med kortikosteroider och/eller me-
gestrolacetat, men förutsätter en ge-
nomtänkt strategi [2].

TPN i sent skede 
orsakar illamående
Målet är att kontrollera plågsamma

symtom och skapa förutsättningar för
bättre livskvalitet. När patienten är i ett
sent palliativt skede eller döende är rim-

liga målsättningar att undvika hunger-
känslor, illamående och kräkningar. Pa-
tienter i dessa sena stadier är sällan
hungriga och föredrar ofta kolhydrater
framför fett och protein. Det kaloriintag
som behövs för mättnadskänsla och nå-
gon grad av välbefinnande är lågt, vilket
kan upplevas som stressande framför
allt för familjen och personalen. 

Kakexin går inte att vända med TPN
(total parenteral nutrition) i detta sena
skede, och det finns inga hållpunkter för
att man kan förlänga livet på en döende
med hjälp av TPN. Däremot vet man
med säkerhet att man ofta förorsakar il-
lamående. En viktig sak att beakta är att
inte alla patienter är kakektiska och att
det dåliga näringsintaget kan ha andra,
behandlingsbara orsaker. Några av des-
sa finns listade i Faktaruta 1. 

Låt patienten bestämma 
mat och mängd
En rimlig behandlingsstrategi är där-

för att låta patienten äta fritt det han
känner för, utan att försöka övertala ho-
nom till mer än han vill ha. Intaget blir
då ofta lågt. Några allmänna råd finns
sammanfattade i Faktaruta 2. Om det
råder tveksamhet om TPN skulle kunna
göra nytta, av något skäl, är det en
fördel att diskutera ett tidsbestämt
försök, x antal dagar, och informera
patient och anhöriga om detta. Om åt-
gärden inte har effekt eller om patienten
till och med försämras är det psykolo-
giskt mycket lättare att avsluta behand-
lingen när en tydlig tidsgräns angivits i
förväg.

Ångestskapande
för anhöriga
Kakexiutvecklingen leder till vikt-

nedgång, förändrat utseende och kläder
som inte passar. Ett förändrat utseende
är en social förlust som kan påverka
även döende patienter. Både patienten
och de anhöriga ser viktminskningen
som ett oroande problem. Denna pro-
blematik späds på av det faktum att för-
sök att äta rejäla måltider, med feta så-
ser och rikligt med kött, leder till »miss-
lyckanden» i form av illamående och
kräkningar. Det finns en risk för famil-
jeproblem när patienten inte förmår att
äta, samtidigt som familjens ångest in-
för patientens aptitlöshet är stor. 

I detta skede tar oroliga anhöriga ofta
upp frågan om inte patienten borde till-
föras TPN. Anhöriga har ingen aning
om vad kakexi är men vet att mat och
hälsa hör ihop. Om man i ett tidigt ske-
de har informerat om att patienten kan
komma till en punkt där kroppen endast
förmår att ta emot små mängder föda är
problematiken mycket mindre stressan-
de i dessa senare skeden. Oftast är an-
höriga inte informerade. Då handlar det
om att skonsamt förklara att patienten

nu är svårt sjuk, att kroppen inte förmår
att tillgodogöra sig större mängder fett
eller protein och att sådan tillförsel ho-
tar att skapa ovannämnda problem. Att
erbjuda TPN till en döende patient ger
dessutom motstridiga signaler – kanske
patienten ändå kommer att bli bättre?
De sista dagarna medikaliseras, utrym-
met för samtal om den annalkande dö-
den minimeras, och döden blir ett ne-
derlag psykologiskt sett. Om i stället
anhöriga får hjälpa till med maten, som
kanske bara består av några matskedar
soppa, kommer dessa matskedar att ha
ett stort symbolvärde.

Döende patienter 
känner sällan törst
I någon mening kan anhöriga ofta

acceptera att patienten inte klarar att äta
eller att han blir illamående av TPN.
Frågan om vätsketillförsel eller att avstå
från dropp är däremot  mycket känslig.
Även om man har förstått att patienten
är svårt sjuk och inte har lång tid kvar,
kommer det definitiva döendet ändå
många gånger som en överraskning. Pa-
tienten börjar bli medvetandesänkt, och
det står klart att tiden nu är mycket kort.
I den här situationen är det av största
vikt att anhöriga får information, får sät-
ta ord på sin oro, får situationen förkla-
rad för sig. 

De två centrala frågorna är: Känner
patienten, som nu är medvetandesänkt,
törst? Kommer han att dö om han inte
får dropp? För att situationen skall bli
begriplig och hanterbar, måste anhöriga
både få information och basal undervis-
ning. Kunskap är en kraftfull coping-
mekanism, även i en krissituation. De
anhöriga behöver få veta att döende pa-
tienter sällan känner törst. Törstcentrum
i hypotalamus reagerar på osmolalitets-
förändringar. Det stora flertalet döende
människor har inte en påtagligt föränd-
rad osmolalitet i kroppen [3, 4]. Om pa-
tienten känner törst beror det oftare på
lokala problem i munhålan, tex svamp-
infektion, eller muntorrhet, som bättre
lindras med små klunkar vatten eller is-
bitar att suga på. Denna snabba  och san-
nolikt lokala effekt av vattenklunkar
kan även friska personer känna. Vid
törst lindrar redan de första klunkarna,
innan osmolaliteten rimligtvis har änd-
rats.

Vetenskapligt underlag för att dropp
till döende skulle lindra törstkänslan
bättre saknas.

Dropp skapar ofta obehag 
utan att göra nytta
I den internationella litteraturen

finns ett antal argument som talar emot
dropp till döende patienter och ett fåtal,
men viktiga argument som talar för [5,
6] Argumenten finns samlade i Faktaru-
ta 3 och Faktaruta 4. Sammanfatt-
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Behandlingsbara orsaker 
till dåligt näringsintag

– Skavande proteser (på grund av
viktminskning)

– Sårigheter i munhåla och svalg
– Svampinfektioner
– Förstoppning
– Smärta
– Hyperkalcemi
– Allmänt illamående
– Behandlingsbar depression

FAKTARUTA 1

Rekommendationer om mat till
patienter som är i en sen palliativ fas
eller döende
• Helst per os.
• Undvik föda som måste tuggas länge

(sårigheter, protesproblem).
• Rekommendera allt som patienten

gillar just nu!
• Tänk på att fett och proteiner kan öka

illamåendet.
• Små tallrikar med små portioner ger

en psykologisk vinst.
• Förklara för patienten och för de an-

höriga att kroppen inte kan ta emot
för mycket näring.

• Avdramatisera – bristande aptit är
ångestskapande för oförstående an-
höriga.

FAKTARUTA 2



ANNONS



ningsvis skapar dropp många gånger
obehag utan att göra nytta. Ett viktigt
undantag, som kraftfullt har framförts
av professor Brueras forskargrupp är att
dehydrering kan leda till muskelryck-
ningar, delirium, terminal oro och agi-
tation. Enligt deras erfarenhet har pro-
blemen med delirium minskat när man
blivit mera liberal med vätsketillförsel
[professor Bruera, Houston Texas, pers
medd, 1999]. Vid tveksamhet kan där-
för en framgångsrik strategi vara att
prova dropp i ett eller ett par dygn, men
informera anhöriga om orsaken och
tidsperspektivet, dvs att effekten utvär-
deras under dessa dygn. Om de plåg-
samma symtomen på delirium minskar
kan fortsatt droppbehandling vara moti-
verad, annars inte. Rent praktiskt kan
det vara problem att sätta dropp på en
döende patient med delirium, men det
kan fungera i tidiga skeden, när konfu-
sionen (men inte agitationen) domine-
rar bilden. 

Sammanfattning
Närings- och vätsketillförsel under

olika skeden av palliativ vård kräver ett
dynamiskt tänkande. Det som är rätt i ti-
diga skeden, dvs näringstät föda och
riklig tillförsel av vätska, kan vara fel i
sena palliativa skeden och är ofta fel när
patienten är döende. Att ha livskvalitet
som mål, att respektera patientens auto-
nomi, dvs rätten att avstå från energirik

föda, att inte skada och att göra gott, dvs
att ha som mål att lindra törst och hung-
er samt att motverka illamående och
kräkningar, dyspné och ödem måste
vara riktmärken vid valet av behand-
lingsstrategi. Information till patient
och anhöriga är en grundförutsättning
för framgångsrik terapi. Vid osäkerhet
om huruvida TPN eller dropp gör nytta
i sena skeden bör ett försök, som är tyd-
ligt tidsbegränsat, göras.
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Summary

Nutrition and hydration in
palliative care

Peter Strang

Läkartidningen 2000; 97: 1141-44.

In early palliative stages effective nutrition
can improve well-being. In late stages and in
dying patients excessive amounts of proteins
and lipids may induce nausea and vomiting, due
to cachexia and subsequent changes in the me-
tabolism. Excessive hydration may give rise to
oedema and dyspnoea. 

In these late stages the patient rarely feels
hungry or thirsty. The goal should therefore be
to do good, not to harm and to respect the auto-
nomy of the patient. Thus, the well-being of the
patient should be in focus: to avoid hunger,
thirst, nausea, vomiting, oedemas and dyspno-
ea. The consequences are that small amounts of
carbohydrates and water often constitute the op-
timum for these patients. 

Correspondence: Peter Strang, Dept of Bio-
medicine and Surgery, Palliative Care Research
Unit, Vrinnevisjukhuset, SE-601 82 Norrkö-
ping, Sweden
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Argument som talar mot vätske-
tillförsel till döende patienter
• Många patienter känner inte törst i li-

vets slutskede.
• Vätska ökar kräkningstendens.
• Vätska ökar risk för hosta.
• Vätska ökar risk för tungandning.
• Vätska ökar risk för lungödem.
• Vätska ökar risk för perifera ödem

och ascites.
• Urinproduktion hos döende patient

innebär besvär med bäcken eller ka-
teter.

• Intravenös tillförsel i livets slutske-
de minskar komforten för patient
och anhöriga.

• Intravenös tillförsel ger motstridiga
signaler vid dödsbädden.

FAKTARUTA 3

Argument  som talar för vätske-
tillförsel till döende patienter
• Törst (hos ett fåtal).
• Några  patienter mår allmänt bättre

av vätska.
• Dehydrering kan leda till konfusion,

agitation, muskelryckningar.

FAKTARUTA 4
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