
 
 

Patienter med andra tillstånd 
än cancer 

  
men som ändå har det svårt 

 
kan behöva få komma till 

Hospice 
 

Exempel på diagnoser: 
 

Icke maligna kroniska sjukdomar som är långt 
framskridna och progredierande, som exempelvis 

KOL, hjärtsvikt, stroke, ALS, och andra neurologiska 
sjukdomar. 

 
 

 

Om vi ska titta på hur det kan se ut till exempel på en 
medicinavdelning kan det vara svårt att identifiera vilka patienter 
som det skulle kunna skrivas remiss på till Hospice för 
bedömning. 
 
Det är viktigt att känna till att många patienter inte enbart har ett 
komplext behov. Till exempel kan dyspné vara ett vanligt symtom 
hos många hjärtsvikts-/KOL-patienter och de kan behöva 
premedicinering vid till exempel omvårdnad. Ett annat vanligt 
svårt symtom för dessa patienter är att de ofta känner stor oro 
och ångest över sin situation och svåra sjukdom, vilket också kan 
behöva lindras på olika sätt.  
 
Oavsett vilken patient det gäller är det viktigt att man har haft ett 
brytpunktssamtal med patienten/närstående om patientens 
situation så att alla är väl insatta i situationen och vården och att 
patienten vill vårdas på Hospice. 
 
Att vården nu går över till och fokuserar på palliativ vård och 
att man tagit ställning till EJ HLR/IVA-vård vid eventuell 
försämring. Här är det viktigt att komma ihåg att vi inte lägger ner 
all behandling på Hospice utan vid "dipp" i grundsjukdomen eller 
vid tillkomst av andra behandlingsbara symtom som till exempel en 
uvi eller pneumoni kan den mycket väl behandlas om det bedöms 
ge lindring för patienten.  
 
Viktigt att informera patienten och närstående som skall till eller 
vill komma till Hospice att om denne mot förmodan blir piggare i 
sin sjukdom, kan patienten precis som på sjukhuset skrivas ut till 
annan vårdform, till exempel till hemmet med eventuella insatser 
eller till ett äldreboende. Även permissioner kan förekomma. 
Detta är också något som vi informerar alla om som skrivs in på 
Hospice. 



Lite mera specifikt om svår hjärtsjukdom och 
hjärtsvikt 

 
Tiden för ett brytpunktssamtal kan vara svår att identifiera för 
patienter med svår hjärtsjukdom och palliativ vård bör därför 
erbjudas tidigt i sjukdomsprocessen. Förutom de klassiska 
symtomen andnöd, trötthet och ödem, lider många av smärta, 
ångest och illamående. Dessa patienter kan liknas med 
cancersjuka patienter i ett långt framskridet skede och har ofta 
specialiserade palliativa vårdbehov. 
  
Indikatorer för detta är: 

• svår hjärtsvikt NYHA IIIb eller IV trots optimal behandling  
(ett-års-dödlighet ca 50%!) 

• refraktär angina CCS IV trots optimal behandling 
• upprepade behov av sjukhusvård (om 3 eller fler 

vårdtillfällen det senaste halvåret är överlevnaden ofta 
endast veckor eller månader) 

• dålig effekt av behandling 
• successivt försämrad livskvalitet 

 
 

Lite mera specifikt om KOL 
 
KOL i framskridet stadium, med eller utan respiratorisk svikt, 
begränsar successivt det dagliga livet genom andnöd vid allt 
mindre ansträngning. Med andnöd kommer också ångest som 
kan leda till isolering, inaktivitet, relationsproblem under lång tid. 
Svårare exacerbationer ökar risken och rädslan för att dö.  
På individnivå kan förloppet vara svårt att förutse. Några 
patienter har ett långsamt förlopp medan andra pendlar och 
försämras ojämnt mellan exacerbationerna. Prognosen är därför 

svårförutsägbar, varför samtal om vårdinnehållet och 
patienternas önskan bör föras tidigt och vid upprepade tillfällen. 
För patienter med KOL i slutstadiet kan behov av palliativ vård 
liknas de som förekommer vid till exempel lungcancer. 
 
Faktorer som talar för att en patient med KOL är i slutskedet av 
sin sjukdom och att förbättring inte längre är möjlig: 

• en allt mer uttalad och irreversibel 
lungfunktionsnedsättning 

• stigande koldioxidvärde (blodgasanalys i vila) 
• kakexi 
• sekundär hjärtsvikt 
• vilotakykardi 
• tilltagande andfåddhet och trötthet redan vid mycket lätt 

ansträngning 
• oförmåga att ta sig utanför bostaden 
• depression 
• tidig morgonångest 

Palliativ vård ger bättre symtomkontroll och livskvalitet och bör 
initieras när sjukdomen påverkar vardagen påtagligt efter täta 
exacerbationer och vid svår andnöd och ångest. 

 

 

 

Referens: 
Palliativ Vård, Nationellt Vårdprogram, 2021-03-11, version 3.0 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-
vard/vardprogram/ 



Inskrivningskriterier Mellannorrlands Hospice 
 
Kriterier för inskrivning till hospice: 

• Patienten har en aktiv, progredierande och långt 
framskriden sjukdom med begränsad prognos och där 
vården fokuseras på livskvaliteten.  

• Patienten har komplexa palliativa vårdbehov.  
• Remiss krävs som bedöms av hospicepersonal (läkare 

och/eller sjuksköterska). 
• Patient/anhöriga medvetna om diagnos/prognos och 

önskar få komma till hospice.  
 
Exempel på komplexa palliativa vårdbehov: 

• Svåra eller svårkontrollerbara symtom: smärtor 
(nociceptiva-neuropatiska-blandade), illamående, dyspné, 
ileus/subileus, klåda, behov av palliativ sedering etc.  

• Svåra eller svårkontrollerbara psykosociala och 
existentiella problem: oro, ångest, terminal 
agitation/konfusion/delirium, existentiella frågor kring 
döden, andliga problem, relationsproblem, ensamhet etc. 

• Ej lämpligt med vård på sjukhus, i hemmet eller på särskilt 
boende.  

 
 

 

Remissuppgifter 
 
Önskemål på uppgifter i remissen: 

• Personuppgifter och uppgifter om närmast anhöriga. 
• Diagnos och information om sjukdomsförloppet. 
• Beslut om palliativ vård: 

o Brytpunktssamtalet genomfört och vad som 
bestämdes.  

o Patientens/närståendes inställning och önskemål 
om vård på hospice. 

o Förväntad livslängd (dagar, veckor, månader...). 
• Komplexa palliativa vårdbehov som motiverar vård på 

hospice. 
• Var finns patienten nu? 

 

 
 

Kontakt 
 
Vid frågor kontakta oss gärna per telefon. Remisser kan 
skickas per post eller faxas. 
Adress: Mellannorrlands Hospice AB, Växthusstigen 7, 852 40 
SUNDSVALL 
Fax: 060-531 10 51 
Sjuksköterska eller undersköterska (dygnet runt): 
Telefon: 060-531 10 50 eller expedition 060-531 10 52 
Läkare: Linda Eriksson, specialist-läkare i palliativ medicin 
Telefon: 060-531 10 55 eller via sjuksköterska 060-531 10 50 
Verksamhetschef: Linda Morin Ahrås, sjuksköterska 
Telefon: 060-531 10 60 
https://www.hospice.se  


