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Det är angeläget att behandla dyspné skyndsamt, eftersom det är ett starkt ångestskapande
symtom. Om kausal behandling mot dyspné inte är möjlig, eller ger otillräcklig effekt på symtomet
andnöd, kan morfin användas i symtomlindrande syfte (++). Injektion sc eller iv är oftast att
föredra framför tablettbehandling. Inhalation av morfin rekommenderas inte (+). Bensodiazepiner
kan reducera patientens ångest, men har inte specifik effekt på dyspné. Syrgas är inte effektivare
mot dyspné än placebo (+). I de fall dyspné förekommer samtidigt med fatigue och försämrat
allmäntillstånd kan kortisonbehandling förbättra patientens livskvalitet.
Många patienter med cancer besväras av obehag som relaterar till andningen. Detta kan vara ett uttryck
för sjukdom i andningsvägarna, sjukdom i cirkulationsorganen, metabol rubbning eller oro och ångest.
Det är angeläget att i dialog med patienten fastställa vari obehaget består, genomföra den diagnostik som
är påkallad, behandla andnödens orsak, samt i de fall kausala åtgärder inte finns, lindra det lidande
andnöden orsakar.
Det finns flera publicerade studier om lindrande behandling av dyspné, en del inkluderar patienter med
icke maligna sjukdomar, oftast KOL i palliativt skede.
Lekmannen har ofta föreställningen att syrgasbehandling lindrar andnöd. Detta är inte vetenskapligt visat.
Det finns studier som inte visar någon skillnad i effekt av kontinuerlig syrgasbehandling jämfört med luft
via näsgrimma hos patienter med cancer (+). I de fall patienten utvecklat respiratorisk insufficiens kan
kontinuerlig syrgasbehandling övervägas efter utredning i samråd med lungläkare (+). Dessa patienter
kan vinna en förbättrad fysisk prestationsförmåga.
Syrgasbehandling på andra indikationer än dyspné ska erbjudas patienter med cancer på samma
indikationer som för alla andra patienter.
Opioider lindrar dyspné bättre än placebo(++). Läkemedlet administreras på samma sätt som vid
smärtbehandling. Det finns inte vetenskapligt stöd för inhalation av opioider för att lindra andnöd hos
patienter med cancer.
Det finns ingen evidens för positiv effekt av bensodiazepiner mot cancerrelaterad dyspné (+).
Jämförande studier om effekt av steroider mot andnöd hos patienter med cancer saknas.
Steroidbehandling kan lindra dyspné vid strålpneumonit, vena cava superior syndrom och
bronkobstruktion.
Pleuravätska förekommer vid tumörsjukdom som uttryck för malign tumör i lunga eller pleura. Vid
samtidig förekomst av hjärtsjukdom måste detta naturligtvis övervägas som orsak till pleuravätska.
Föreligger transudat är pleuravätskan ej direkt tumörorsakad. I dessa fall är diuretikabehandling effektiv. I
övriga fall är behandling med diuretika inte effektiv mot pleuravätska. Pleuratappning är
symtomlindrande och kan utföras på ordinarie enhet. Om cytologi på pleuravätskan är negativ bör
lungspecialist konsulteras. Det kan i dessa fall vara aktuellt med torakoskopi. Om sjukdomsbilden inger
misstanke om kvarstående pleuravätskaproblematik bör artificiell pleurodes övervägas. Handläggningen
förutsätter samråd med lungspecialist. Om pleurodes ska genomföras bör den genomföras så tidigt i
sjukdomsutvecklingen som möjligt.
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Länkar:
Läs mera i nationella riktlinjer för lungcancervård 2011:
www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforlungcancervard
Läkemedelsboken 2014 innehåller under ”smärta” ett kapitel ”palliativ vård” med råd om
dyspnébehandling: www.lakemedelsboken.se
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