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Kjensgjerninger

 Smerter er vanlig blant eldre, og øker 

siste levemåneder, selv blant dem som 

bor og dør hjemme

 Andelen som angir mye smerter er lavest 

blant de aller eldste (> 85 år) 

 Kognitiv svekkelse

 Høyere smertetoleranse

 Mindre bevegelighet  
Smith, Cenzer, Knight et al. Ann Intern Med 2010



Kjensgjerninger

 Pasienter på sykehjem lider av vedvarende, 

underdiagnostisert og mangelfullt behandlet smerte1

 83% av sykehjemspasientene opplever regelmessig 

smerte som fører til inaktivitet, depresjon og redusert 

livskvalitet2

 Pasienter uten kognitiv svikt får tre ganger mer 

analgetika enn pasienter med demens3

1. AGS-Panel 1998; Weiner 1999, Frampton 2003

2. Ferrell 1995

3. Cohen-Mansfield 2002



Eldre alvorlig syke og smerte

 Mange eldre har levd lenge med smerter

 Artroser

 Revmatiske smerter

 Osteoporotiske brudd

 Diabetiske sår

 Nevropati

 Kontrakturer

 Mange eldre har derfor akseptert smerter 
som en naturlig del av alderdommen



Demente og smerte

 Demensatferd kan være identisk med smerteatferd

 Pasienter med demens kan ikke fullt ut formidle smerte

 Demente unngår smertefulle bevegelser

 Uro, søvnvansker og forvirring kan være tegn på smerte

 Tro demente pasienter når de sier de har vondt



Observer Nonverbal smerteatferd
American Geriatrics Society, 2002 ifl Karen Bjøro 

o Ansiktsuttrykk:

o Mørkt, trist, fryktsomt ansiktsuttrykk, grimaser, rynket panne

o Lukkede øyne, rask blinking

o Verbaliseringer, vokaliseringer:

o Sukking, jamring, stønning, grynting, utrop, gjentatte monotone 
rop, støyende åndedrett, rop om hjelp, grove utrop. 

o Kroppsbevegelser:

o Rigid anstrengt kroppsstilling

o Beskyttende kroppsbevegelser, urolige, nervøse bevegelser, 
gyngende bevegelser, rytmiske bevegelser, begrensede, 
monotone bevegelser, 

o Endringer i gangart og kroppsbevegelse 



Observer Nonverbal smerteatferd
American Geriatrics Society, 2002 ifl Karen Bjøro 

o Forandring i mellom-mennskelig samhandling: 

o Aggressiv, stridslysten, motsetter seg omsorg 

o Minkende sosiale interaksjoner

o Sosialt uakseptabel, opprivende forstyrrende oppførsel 

o Tilbakeholden, reservert oppførsel

o Forandringer i aktivitetsmønster og rutiner: 

o Matvegring, endringer i matlyst

o Lengre hvileperioder 

o Endringer i søvnmønster 

o Plutselige endringer i vanlige rutiner 

o Økt vandring

o Forandring i mental status: 

o Gråtetokter eller tårer

o Økt forvirring

o Irritabel eller tegn på distress



Forutsetninger for god 

smertebehandling

 Smerteanalyse

 Samhandling

 Leger i mellom

 Lege og sykepleier

 Evaluering

 Leger må kritisk evaluere smertebehandling initiert 

av andre leger

 Sykepleiere må kritisk evaluere effekten av 

smertebehandling initiert av leger



SMERTEANALYSE

 For å kunne gi rett behandling for smerter 

er det viktig å vite årsaken til smertene

 Spør deg alltid hvorfor pasienten har 

vondt

 Svaret på disse to spørsmålene må være 

styrende for valg av smertebehandling



SMERTEANALYSE

 Hvor har pasienten smerter?

 Ledd, muskulatur, indre organer?

 Når har pasienten smerter?

 Hele tiden?Ved bevegelse?Ved matinntak?

 Debut av smertene?

 Når oppsto smertene? 

 Oppsto de brått eller har de økt gradvis?

 Ledsages smertene av andre symptomer?

 Feber? Kvalme? Pustebesvær?



Sannhetens formel?

KREFT + SMERTER = OPIATER

SANNHETENS FORMEL ?



Mann 83 år

 Langtidsplass sykehjem

 Demens

 Prostatakreft med spredning til lenderygg og 
bekken
 Dolcontin tbl 30 mg x 2

 Paracet tbl 1g x 4

 Morfin tbl 10 mg ved behov

 Siste døgnet økende smerter fra 
mage/korsrygg/bekken
 Kortvarig effekt av morfin tbl



Mann 83 år

 Telefonhenvendelse fra sykepleier til legevaktslege:

”Vi har en pasient med prostatakreft og 
skjelettspredning, som bruker Dolcontin og morfin. 
Siste døgnet har han hatt økende smerter med 
korvarig effekt av morfin……kan vi øke Dolcontin og 
morfin?”

 Hva kan svaret fort bli?

 Hva er glemt her?

 Hva er årsaken til pasientens smerter?

 Urinretensjon → kateterisere

 Obstipasjon → tømme

 Skjelettmetastaser → øke opiater



Samhandling lege - sykepleier

 Som leger må vi ofte basere valg av 
behandling på sykepleiernes 
observasjoner

 Desto mer faglig robuste sykepleierne er, 
desto større blir vår treffsikkerhet

 Vi bør derfor bidra til at sykepleierne 
ivaretas som fagpersoner 



”Sykehjemshverdagen”

 Mange fokusområder:
 Ernæring

 Sårbehandling

 Praktiske prosedyrer

 Fysisk aktivitet/trening

 Medikamenthåndtering

 Hygiene/smittevern

 Individuelle planer/rapportering

 Etisk refleksjon

 Miljøskapende tiltak

 Pårørende -samarbeid

 ”Samhandling”

 Veiledning og opplæring av studenter og nyansatte  

 +++…..

 Mange ansatte – deltidsstillinger           

 Lav bemanningsfaktor

 Høyt sykefravær

KONTINUITET ?



Faglighet og oppdatert kunnskap

• Lover, planverk og ny forskning…………

Når dette frem til de som er nærmest  
pasientene i hverdagen?

• En plikt for helsepersonell å holde seg 
faglig oppdatert

• Et ledelsesansvar å legge til rette for 
dette



Kompetansespredning
Porsgrunn kommune

Tilsynslegeforum

Kontaktsykepleierforum

Mule

Sykehjem

Brevik 

Sykehjem

Borgehaven

Sykehjem

Doktorløkka 

Sykehjem

St. Hansåsen

Sykehjem

Frednes 

Sykehjem

Hjemme-

tjenesten



 Sjekke legenotat / evt. behandlingsavklaring i Gerica 
 Hvor aktive skal man være ift videre behandling/utredning?

 Dekker behovskurven alle pasientens behov?

 Foretatt følgende målinger:
 BT

 Puls

 Temp

 CRP

 Hb

 02 – metning

 Urinstix

 Innhente data for å kunne redegjøre for følgende: 
 Inntak av væske de siste døgn

 Registrert vannlating siste døgn

 Siste tømming av tarm

 Gjøre observasjoner for å kunne beskrive:
 Respirasjon (dyspnoe, frekvens, dybde, surkling, bruk av hjelpemuskulatur o.l)

 Sirkulasjon (ødemer, cyanose, infeksjonstegn, utslett o.l) 

 Smerter/ubehag, angst/uro

 Pasientens kognitive tilstand (bevissthetsnivå, uro, hallusinasjoner o.l)

 Ha pasientens kurve/ medisinliste tilgjengelig under samtale med lege

 Dokumentere i Gerica

 Informere pårørende

SJEKKLISTE FØR HENVENDELSE TIL 
LEGE/LEGEVAKT



Kvinne 78 år

 Tidligere sykdommer

 Hjertesvikt

 Gastritt

 Osteoporose

 Aktuelt 

 Cancer origo incerta med lungemetastaser

 Kjemoterapi → Neutropeni → Sepsis

 Responderte godt på i.v. antibiotika

 Overført Frednes lindrende enhet 



Kvinne 78 år

 Status ved innkomst
 Trett, slapp, nedstemt, munntørr, kvalm

 Smertepåvirket

 Smertestillende medikamenter
 Paracet tbl 1g x 4

 Durogesic depotplaster 100ug/t

 Morfin tbl 30 mg ved behov

 Smertebehandling initiert av onkolog ved 
poliklinisk kontroll, videre trappet opp av ulike 
sykehusleger



Kvinne 78 år

 Pasientens tolkning av symptomer

 Fysiske plager
 Konsekvens av uhebredelig kreftsykdom

 Psykiske plager
 Funksjonstap 

 Kjøreforbud grunnet opiater

 Vår vurdering av hennes plager

 Opiatoverdosering

 ……….men allikevel smertepåvirket



Kvinne 78 år

SMERTEANALYSE

 Hvor har du vondt?
 I ryggen

 Når har du vondt?
 Hele tiden, men mest ved bevegelse

 Hvor lenge har du hatt disse smertene?
 I mange år

 Også før du fikk påvist kreft?
 Ja



Kvinne 78 år

SMERTEANALYSE

 Hvordan lindret du disse smertene før?

 Fysioterapi, bassengtrening, egentrening

 Ibux 400 mg ved behov

 Hjelper morfin?

 Nei



Kvinne 78 år

SMERTEANALYSE

 Hvorfor har pasienten vondt?

 MR LS-columna: 

 Osteoporotiske små brudd

 Ingen tegn til metastaser



Kvinne 78 år

 Hva har gått galt?

KREFT I LUNGER + SMERTER I RYGGEN = OPIATER

Manglende kritisk evaluering av 

effekt…………



Kvinne 78 år

 Videre behandling og forløp

 Durogesic + morfin trappet ned og seponert

 Økt fysisk funksjonsnivå

 Igjen i stand til fysikalsk behandling + trening

 NSAID ved behov

 God kontroll på smertene

 Gjenopptok bilkjøring

 Økt livskvalitet 

 Psykisk tydelig lettere



Samhandling lege - lege

 Hvordan optimalisere samhandlingen 

leger i mellom?

 Mellom 1. og 2. linjetjeneste

 Mellom tilsynslege og fastlege



Sykehusavdeling

Tilsyn palliativ enhet

Lindrende enhet

Hjem

Sykehjem

-Intern henvisning

-Tilsyn fra palliativ enhet

-Oppsøkende virksomhet

-Inklusjonskriterier

-Kommunalt tjenestekontor

-Kommunalt tjenestekontor

-Kreftkontakt hjemmesykepleien

-Fastlege

-Kommunalt tjenestekontor

-Kreftkontakt sykehjem

-Tilsynslege

PASIENTFORLØP

Sykehus



Død

Palliativ enhet

Lindrende enhet

Hjem
Sykehjem

-Pårørendesamtale

-LCP

- Veiledning av fastlege og 

sykepleiere

- Hjemmebesøk

- Nettverksmøte

- Kreftkontakt hjemmesykepleie

- Epikrise fastlege

- Epikrise palliativ enhet

-Kommunalt tjenestekontor

-Kreftkontakt sykehjem

-Overføringsnotat tilsynslege

-Epikrise fastlege

-Epikrise palliativ enhet
Tverrfaglig møte

- Veiledning av tilsynslege og sykepleiere

- Sykehjemsbesøk

- Familiesamtale

Hjem
Sykehus

-Kommunalt tjenestekontor

-Opplysninger fra fastlege

-Kvalitetssikring palliativ enhet

-Kommunalt tjenestekontor

PASIENTFORLØP   

Lindrende enhet



WHO SMERTETRAPP



Medikamentell behandling

 Bruk smertetrappen

 Husk å ta med perifert virkende analgetika 

hele veien

 Immobilitet øker faren for perifere smerter

 Husk ikke-medikamentelle tiltak

 Trykkavlastende madrasser

 Regimer for snuing

 Kartlegging av vannlating, avføring, 

væskeinntak



Medikamentell behandling

 Sykepleierobservasjoner

 Er tabletter den beste administrasjonsformen?

 Svelgvansker?

 Subkutant regime?

 Allerede for mye tabletter?

 Seponere uhensiktsmessige medikamenter

 Har medikamentet effekt?

 Dokumenter uansett grad av effekt!



Bruk av opiater

 Ikke drøy for lenge med å starte opp med opiater ved 

sterke smerter

 Særlig ved kreftrelaterte smerter

 Behold Paracet i maks dose 1g x 4 tbl/supp

 Lindrer smerten ute i vevet

 Start alltid opp med avføringsmiddel

 Alle pasienter som står på opiater blir obstiperte

 Viktig å forebygge obstipasjon, ikke vente til pasienten 

blir obstipert



Bruk av opiater

 Pasienten skal få en jevn dose opiater i depotform

 Dolcontin/Oxycontin tbl x 2

 Fentanyl/Durogesic smerteplaster

 Skiftes hvert 3. døgn

 Egnet hos pasienter som sliter med svelgvansker

 Pasienten skal i tillegg ha opiater som 

behovsmedikasjon

 Morfin tbl/sc, Oxynorm tbl

 Kan gjentas hvert 30. minutt!!



Bruk av opiater

 Grunnregler

 Behovsdosen skal være 1/6 del av den totale 

døgndose

 Dolcontin tbl 30 mg x 2 = 60 mg

 Behovsdose morfin = 60 mg/6 = 10 mg

 Subkutan dose = 1/3 av po dose

 Po dose morfin = 30 mg

 Sc dose morfin = 30 mg/3 = 10 mg


