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}  Subjektiv opplevelse 
}  Vanlig symptom ved langtkommet kreft 
}  Stort ubehag og tap av livskvalitet 
}  Angst for ikke å få puste og bli kvalt.  
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}  ”Du vil ta et dypt pust men kroppen kan ikke. 
Det er som å puste gjennom bomull , veldig 
slitsomt”  

}  ” Det er en skremmende følelse når du ikke 
tror du vil få et nytt pust. Du føler frykt og 
panikk” 

}  ” Jeg føler at dette pustet kan bli mitt siste, 
det er forferdelig” 



}  Lungesykdommer, hjertesvikt, nevrologiske 
sykdommer, anemi 

}  Innvekst av tumor 
}  Terapeutiske bieffekter 
}  Psykiske betinget 
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}  Terminal kreftsykdom 70% 
}  Lungekreft 90% i terminalfase 
}  Hjertesvikt 61% 
}  Motornevron sykdom 60% 
}  KOLS 95% 
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}  Medisinsk behandling 
}  Fysioterapi 
}  Psykologisk hjelp 
}  Undervisning og informasjon 
 



}  Mestring og trygghet 
}  Basal og avspent respirasjon 

}  Dyspnoe er mer forbundet med 
mestringsevne enn alvorlighetsgrad av 
sykdom 
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}  Lytt først, så forklar 
}  Symptomene er slik pasienten sier de er 
}  Snakk om angst og panikk. Normalisere og 

ufarliggjøre 
}  Signifikant korrelasjon mellom grad av 

engstelse og grad av dyspnoe (Dudgeon et al 2001) 



}  Oksygen 
}  Sedativer 
}  Morfin 
}  Tapping av pleuravæske, acitesvæske 
}  Palliativ strålebehandling og 

cytostatikabehandling 
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}  Hvilestillinger 
}  Tiltak ved lungesekret 
}  Tiltak ved overfladisk høycostal pust 
}  Informasjon til pasient og pårørende 
}  Hva gjør jeg når pasienten får uttalt dyspnoe? 
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}  Mot ansiktet 
}  Spesielt egnet til 

tungpust uten 
samtidig alvorlig 
hypoksi 



}  Innhalasjonsbehandling samordnes med 
fysioterapi 

}  Stillingsendring, moblisering 
}  Øvelser-: Thoraxmobliserende-, direkte og 

indirekte respirasjons- 
}  PEEP: PEP-maske, S-22, leppebrems 
}  Støting, hosting, Caugh Assist 
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}  Hvilestillinger 
}  ”Hands on” – 

facilitere ekspirasjon 
}  Strykninger 
}  Massasje 
    
 

 
} Avspenning 
} Øvelser: Ro og rytme 
} Leppeblås 
} Energiøkonomisere 
} Hjelpemidler 
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}  Gjennomgang av dagliglivets aktiviteter. 
}  Prøv krevende aktiviteter med pasienten 
}  Rolig tempo, hyppige pauser 
}  Ta deg ikke for mye ut 
}  Bevisstgjøring av bevegelsesmåte 
}  Bruke oksygen til krevende aktivitet 
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}  Engstelse kan forverre tungpustenhet 
}  Kjølig luft, kald klut 
}  Aktivitet i forhold til grad av tungpustenhet, 
}  Møblering ifht hvile 
}  Pusteteknikk 
}  Hvilestillinger 
}  Håndholdt eller stående vifte 
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}  Lettere å være tilstede når man kan gjøre noe 
for den syke 

}  Hjelpe med stillingsendringer 
}  Gi lett massasje og strykninger 
}  Sørge for god utlufting og bruk av vifte 
}  ”Vi tar en pause” 
}  Bære og løfte for pasienten. 
}  Tilrettelegge hjemmet 
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}  Signaliser ro og trygghet.  
}  Ta styring. Tilpass stillingen som pasienten er i, og 

start behandling. 
}  Unngå å stille spørsmål. 
}  Følg pasientens rytme, men faciliter basal pust og 

ekspirasjon. Gi ettervært enkel og rolig instruksjon 
med fokus på ekspirasjon 

}  Trygge hender 
}  Strykninger, massasje 
}  Begrens kommunikasjonen, men berolig pasienten 
   



}  ” Det er helt annerledes. Jeg har kjempet for å 
få luft inn. Jeg føler meg så mye bedre når jeg 
ikke prøver så intenst å puste, men i stedet 
slipper mer luft ut.” 

}  ” Ingenting har endret seg med sykdommen, 
men alt har forandret seg med hvordan jeg 
mestrer sykdommen. Min engstelse tok fra 
meg all kontroll over tungpustheten. 



Takk for oppmerksomheten 


