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DEFINISJON 

• ”Smerte er det som personen sier at 
det er, og den eksisterer når personen 
som opplever smerte, sier at han har 
smerte.” 

 (McCaffery 1968, s. 95) 

 



    

  

1964- TOTAL PAIN  
 

«Well doctor, the pain began in my 
back, but now it seems that all of 
me is wrong» 
 
 



Nocisepsjon 

Smerte 

Følelse 

Smerteatferd 



    

  

MÅL FOR KARTLEGGING 

Individuell og optimal 
smertelindring for den enkelte 
pasient 

 

pasientens oppfatning av smerte 
viktig 

 

 



SMERTEINTENSITET 

”På en skala fra 0 til 10; der 0 er ingen  

 smerte og 10 er verst tenkelig smerte: 

  Hvor sterke smerter har du  

  akkurat nå?” 

 

Sikker & smart 
smertebehandling 
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MEDIKAMENTELL 
SMERTEBEHANDLING 

MÅL: 
 God smertelindring 

 

Lite bivirkninger 

 

Mobilisering 
 
 



0 4 8 12 16 20 24 0 4 8 12 16 20 24 

Store iv injeksjoner med 4 

timers mellomrom 

Små, hyppige iv inj.  

( som ved PCA) 

Sc. Injeksjoner med 4. 

timers mellomrom 

 IV injeksjoner  SC injeksjoner 

Sikker & smart 
smertebehandling 

Bearbeidet etter: Macintyre P & Ready B,  Acute Pain 
Management, A Practical Guide. 2.ed., W.B. Saunders, 2001 



Doseforslag 

Respirasjons 
frekvens ? 
Telles når  
pasienten 
sover eller har 
sedasjonsnivå 
2-3 

Sirkulatorisk  
stabil?  
Mål BT og puls 
om du er i tvil! 

Dosering? 
Årsak til 
smertene?  
Er det trygt å 
fortsette  med 
opioid etter 
retningslinjen?  
Konferer med 
lege ! 

Medikament- 
forordning: 
Holder at den 
er ført  i 
kurven.  
 
(Denne 
boksen går 
bort ved neste 
revidering av 
skjemaet) 

Sikker & smart 
smertebehandling 



    

  

SMART OG SIKKER 

Sikker & smart 
smertebehandling 



Sikker & smart 
smertebehandling 



    

  

TILTAK 

• administrere smertestillende til faste 
tider 

• gi forebyggende ca. 1 time før 
aktivitet.  

• behovsmedisin 1/6 av døgndosen  
observere virkning 

• ha smertestillende i beredskap 

 

 



    

  

Trygghet/informasjon 

Hjelp til god liggestilling/støtte 

Lære pasienten teknikker for å lindre smerte 
ved hoste/bevegelse (fysio) 

Avledning (musikk, data, besøk) 

Hudstimulering (massasje, varme/kulde) 

TENS 

Avspenning 

Hypnose 
 

 

IKKE MEDIKAMENTELLE TILTAK 



    

  

WHO SMERTETRAPP 
MEDIKAMENTER 

TRINN 1 paracetamol, NSAIDs 

TRINN 2 paracetamol/NSAIDs + svakere 
opioid, kodein eller tramadol 

TRINN 3 paracetamol/ NSAIDs + sterkere 
opioid 

TRINN 4 subcutant/ epiduralt/ 
spinalbehandling med opioid + 
lokalanestetikum 



PCA (Patient-controlled analgesia) 

• Ingen forsinkelser i 
administrering av 
smertestillende. 

 

• Små og hyppige 
injeksjoner gir jevnere 
plasmakonsentrasjon. 

 

 



    

  

KONTINUERLIG  
SUBCUTAN 
SMERTEBEHANDLING 
NÅR PASIENTEN 

 

 

 

 

Har problemer med å svelge smertestillende 
medikamenter 

Er plaget med kvalme og oppkast 

Har andre gastrointestinale problemer 

Har smerter som er vanskelig å lindre  

Har uakseptable bivirkninger ved peroral 
behandling 



    

  

BIVIRKNINGER 

obstipasjon 

kvalme 

hallusinasjoner 

overdosering 

toksisitet, obs nyrefunksjon 

kløe 

 



    

  

OBSERVASJONER VED BRUK 
AV OPIOIDER 
 Max effekt etter 1 time ( peroral) 

Gi igjen hvis ikke ønsket effekt 

Ved s.c. infusjon via pumpe: ha 
egen s.c. nål til å sette ekstradoser i 

OBS  effekt og evt.overdosering 

  



    

  

ANDERS 40 ÅR 

• tonsillecancer, operert og strålebehandlet 

 

• Innlegges med økende smerter i hals og nakke 

• Bruker fast Fentanyl plaster 75 ug 

• Fastlegen har også ordinert Nobligan(Tramadol) 100 mg x2 

 

• Lege på avdeling doserer Ketorax 5 mg sc. ved behov 

 

• Pasienten har brukt 8 ekstradoser siste døgn, og klager over 
dårlig smertelindring 

 

 Hva er sykepleierens rolle? 



    

  

SEDASJON 
 

Første tegn på farlig opioidoverdosering er at pas blir tiltagende 
trøtt/døsig 

Trøtthet kommer ALLTID før nedsatt respirasjonsfrekvens 

Så lenge pas har smerter >3, er våken (sedasjonsnivå 0) eller bare litt 
trøtt( sedasjonsnivå  1), er det trygt å gi opioider  

Det er ikke nødvendig å telle respirasjonsfrekvens på våken pasient 
(sedasjonsnivå 0 og 1) 

• Sedasjonsnivå registreres  før og etter administrasjon av opioider 

–  10 min ved iv  

–  60 min ved sc Sedasjonsnivå 
     0 = våken 
     1 = trøtt 
     2 = sovner lett 
     3 = vanskelig å vekke 
     S = naturlig søvn 

Sikker & smart 
smertebehandling 



    

  

BEHANDLING AV 
RESPIRASJONSDEPRESJON SOM 

FØLGE AV OPIOIDOVERDOSE 

Naloxon (Narcanti®) 0,4 mg blandes i 9ml NaCl 9 
mg/ml 

0,5ml av løsningen gis IV hvert minutt til 
respirasjonsfrekvens > 10/min 

Naloxon titreres etter respirasjonsfrekvens, ikke til 
pasienten er våken!   Gjentatte doser er ofte 
nødvendig. 

 

 
 



    

  


