
 

Har du tjekket, at flowchart-doserne er 
identiske med FMK-doserne for din patient?

Hjemmesygeplejerske

Ja

Dato:          /        - 20

Initialer:

FLOWCHART FOR MEDICINGIVNING

Er patienten vågen?Ja Nej

Smerter, angst, ubehag, lufthunger, 
synshallucinationer

Spørg ind til:

Er der tegn på ubehag?
Observér:

Giv morfin

Ved smerter 
eller lufthunger

Giv morfin
og midazolam

Ved angst 
eller uspecifikt 

ubehag
(f.eks. gisper efter vejret)

Patienten er 
respiratorisk besværet 
eller angiver åndenød 

Giv morfin
(dyspnø er et subjektivt symptom)

(f.eks. motorisk eller 
ved rynk af brynene)

Patienten er urolig

Giv morfin 
og midazolam

Overvej Serenase

Morfin-doser
Ved svære eller moderate symptomer:
Giv sc Morfin 10 mg   (ved rettet dosis:            mg)

Ved milde symptomer eller ved ubehag af 
stor dosis tidligere:
Giv sc Morfin 5 mg   (ved rettet dosis:            mg)

Midazolam-doser
Ved svære eller moderate symptomer:
Giv sc Midazolam 2.5 mg

Ved milde symptomer:
Giv sc Midazolam 2.5 mg

Vurdér effekt efter 20 minutter
(10 minutter hvis patienten er forpint)

Ikke god nok effekt God effekt
Planlæg næste dosisForpint patient: Øg dosis straks til det dobbelte 

 
Ikke forpint patient: Gentag dosis og ved næste 
dosering start med den samlede effektive dosis 
 
 
Ved tvivl eller manglende lindrende effekt hos din  
patient inden for 60 min, ring til patientens egen 
læge (vagtlæge uden for åbningstid) for rådgivning.

(f.eks. ved 10 mg + 10 mg: 20 mg som start ved næste dosis) * Ved tvivl om doser i dette flowchart,
se FMK. 

FMK er altid retvisende for doser. 

Har du afstemt flowchartet med  
FMK-doserne? *

Ordinerende læge

* Ved ændret dosis overstreges standard doser

Ja

Dato:          /        - 20

Initialer:

(ved rettet dosis:            mg)

(ved rettet dosis:            mg)

Morfin har en forventet varighed på flere timer Midazolam har en forventet varighed på flere timer
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Kvalitetsprojekt fra Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Kassens indhold er udarbejdet i 

samarbejde med de palliative teams og akutafdelingerne fra begge hospitaler, samt Ældre Sagen Nordjylland.


