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1 Syfte
Riktlinjerna ska främja och stödja till god akut och postoperativ smärtvård, så att
patienter med smärta får lika vård på lika villkor, med hög kvalitet som bygger på
internationella (APS recommendation, Gordons 2005) och nationella riktlinjer
(sfais.se) och den evidens som finns tillgänglig idag (se referenser).
För att uppnå målet med en god och patientsäker vård och behandling för
patienter med smärta ska bedömning göras, smärtskattning ske kontinuerligt,
åtgärder och behandling som ges ska utvärderas och följas upp kontinuerligt och
dokumenteras enligt nedan.
Smärta är en subjektiv upplevelse som inte alltid är relaterad till storlek på
vävnadsskada. Patientens skattningar av smärta är en del i beslutsunderlaget för
åtgärder samt ger en möjlighet att följa smärta över tid. Skattningar bidrar till att
smärta upptäcks tidigt, ger patienten möjlighet till en aktiv roll och gemensamt
språk. Vidare bidrar skattningarna till att synliggöra smärta samt möjliggör tydlig
journalföring, utvärdering och uppföljning.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Skattning av patientens smärtintensitet är en förutsättning för att kunna ge
adekvat smärtlindring och för att kunna kvalitetssäkra de
smärtbehandlingsmetoder som används.

2 Ansvarsområde
Anestesiolog bär huvudansvar för bedövning och rutiner kring dess
handhavande.
Vid misstanke om komplikation eller annat problem med smärtlindrande kateter
(EDA eller perifer kateter) kontaktas i första hand ansvarig avdelningsläkare,
därefter eventuellt kontakt med sjuksköterska IVA/postop eller anestesiolog
beroende på problemets natur.
Anestesikliniken ansvarar för akut och postoperativ smärta samt ska främja
kompetensutveckling och vara som stöd till personal inom smärtområdet, framför
allt när det gäller EDA/PCA. Anestesikliniken svarar för rutiner för postoperativ
smärtlindring, uppföljning och kvalitetssäkring av fastställda rutiner. Detta för att
säkerställa att kompetens och kunskap upprätthålls, bibehålls och utvecklas så att
patienten får en god och säker omvårdnad av smärtbehandlingen genom hela
vårdkedjan på sjukhusen.
På IVA/postop ansvarar anestesiolog och sjuksköterska för att rutiner gällande
övervakning, uppföljning och dokumentation sker till dess att patienten flyttar till
vårdavdelning.
Sjuksköterskan på vårdavdelningen ansvarar för att övervakning, uppföljning
och dokumentation sker på vårdavdelning enligt riktlinjerna, tillsammans med
undersköterskor, ansvarig avdelningsläkare, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Sjuksköterskan sköter också byte av läkemedelspåse, kassett på pumpen och läser
av pumpen en gång per arbetspass. Vid behov av hjälp med smärtpump tas
kontakt med sjuksköterska på IVA/postop eller anestesiolog.
Avdelningschef på vårdavdelning säkerställer att all personal erhåller utbildning
i principer och rutiner för omvårdnad av patienter med akut och postoperativ
smärta och dess behandling.

3 Första bedömning med smärtskattning




Smärtanalys: Var gör det ont? När gör det ont? På vilket sätt gör det ont?
Hur ont gör det? Tidigare smärta och nuvarande smärta.
Vårdhandboken – smärtskattning av akut och postoperativ smärta
Smärtskattning med hjälp av instrument ska ske på alla patienter vid
första mötet då patienten uppger smärta och följas upp kontinuerligt.
Vid kognitiva svårigheter används speciella instrument.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Smärtskattningsinstrument ska förklaras och instrueras för patienten, var god
se informationsblad för personal – Introducera instrument för
smärtskattning
Dela ut broschyr till patienten - Smärtskattning för patient med hjälp av
instrument. (Dessa broschyrer finns på weblord att beställa. Gå in på
Weblord, klicka på ”Tryckeri och kopiering” och sedan ”trycksaker”, scrolla
ned till ”S”).
Viktigt att klargöra mål med behandling.
Om akut smärta med hög intensitet görs bedömning och skattning efter
att smärtbehandling givits.
I journalen dokumentera bedömning och smärtskattning i Cosmic
alternativt postoperativ övervakningslista.

4 Information/undervisning inför operation eller
smärtsamt ingrepp





Förklara det instrument som är valt för patienten. Är t ex NRS 0-10 valt har
du till din hjälp”Instruktion till personal”- Introducera instrument för
smärtskattning
samt en broschyr som ska lämnas till patienten ”Smärtskattning med hjälp av
instrument”. (Dessa broschyrer finns på weblord att beställa. Gå in på
Weblord, klicka på ”Tryckeri och kopiering” och sedan ”trycksaker”, scrolla
ned till ”S”).
Klargör målet med smärtbehandlingen och att skattning görs enligt plan.
Förklara fördelarna med en god postoperativ smärtbehandling, förbättrad
sårläkning, ökad tarmmotorik, förbättrad lungfunktion, minskad risk för
pneumoni och ventromboser, snabbare mobilisering och därmed
snabbare hemgång.

5 Smärtskattningsinstrument
Patienten ska vara välinformerad och ha förstått skalans användning. I möjligaste
mån ska samma skala användas under vårdtiden. En dialog krävs för att klargöra
vad angiven skattning betyder för patienten. Utan dialog finns risk för över- eller
underbehandling. Dialogen bör ta upp förmåga att ta djupa andetag,
mobiliserings/träning, vila samt sömn i förhållande till pågående smärta. Skilj
tydligt på smärta vid vila och vid aktivitet. Vid utvärdering bör tidigare värden
diskuteras.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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5.1

Smärtskattningsskalor

5.1.1

NRS (Numeric Rating Scale 0-10) - används i första hand

Smärta graderas med hjälp av siffror, 0 till 10, där 0 är ingen smärta och 10 är
värsta tänkbara smärta. (Vårdhandboken, 2018).
5.1.2

När NRS inte fungerar finns följande skalor att använda:



VDS (Verbal Descriptor Scale) vid kognitiva svårigheter:
"ingen=0, lätt= 2, måttlig=4, medelsvår=6, svår= 8 och outhärdlig
smärta=10".



Abbey Pain Scale vid kognitiv svikt.
Observationsskalan Abbey Pain Scale där personalen bedömer patientens
röstläge/ljud, ansiktsuttryck, förändrat kroppsspråk/beteende,
fysiologiska och kroppsliga förändringar. Svarspoängen från fråga 1-6
summeras. 1-2 poäng = ingen smärta, 3-7 poäng = mild smärta, 8-13
poäng = medelsvår smärta, > 14 poäng = svår smärta.
FPS-R face pain scale vid svårigheter att kommunicera.
Finns på alla språk.
https://www.iasppain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1519



Smärtteckning
Finns på 10 olika språk.
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/b
roschyr/smartteckning



Behavioral Pain Scale (BPS)
BPS används när patienten inte själv kan genomföra en smärtbedömning
enligt NRS. Bedömning kan både ske i vila alternativt vid smärtsam
procedur. Instrumentet ska ses som ett komplement till den kliniska
helhetsbedömningen. Välj poäng efter beskrivna beteenden inom varje
område, vid osäkerhet välj det högre värdet. Gör en samlad bedömning
av patienten och vilka tecken på smärta eller obehag som finns.
Analgetika vid behov vid BPS 5 eller över.
Totalpoäng vid BPS 3-13.Observera patienten 1-2 minuter i vila eller
under omvårdnadsåtgärd.
Välj den beskrivning som passar bäst inom varje område. Summera de
tre områdena till en totalpoäng (3-12). Gräns för analgetikabehov brukar
rekommenderas när BPS är 5 eller över. Glöm inte att utvärdera med ny
mätning efter smärtbehandling.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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6 Planering och mål för smärtbehandling
 Smärta ska behandlas som en vitalparameter.
 Akut och postoperativ smärta är som regel behandlingsbar.
 Förebygg smärta i möjligaste mån. Alla patienter som opereras ska ha en
plan för postoperativ smärtbehandling, ordinerad av inskrivande läkare på
läkemedelslistan.
 Mål med smärtbehandling: NRS ≤3.
 Generell ordination kan användas fram till dess att läkaren undersökt
patienten, därefter ska ansvarig läkare ordinera läkemedel.
 Postoperativ smärta ska behandlas skyndsamt och adekvat för att öka
patientens välbefinnande och minska risken för komplikationer. Svår
obehandlad post-operativ smärta ska ses som en avvikelse.
 Vid NRS >3 ges tilläggsmedicinering i tablett-, mixtur- eller
injektionsform enligt läkarordination eller generella ordinationer.
 Om patienten redan står på opioider vid akut insjuknande eller
postoperativt använd konverteringsguide som hjälp för att hitta rätt
dosnivå att behandla smärtan.
Länk till:
Generella ordinationer av läkemedel – Akutmottagningen Växjö och Ljungby.
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=61032
Generella ordinationer av läkemedel – Ögonkliniken, Kvinnokliniken Ljungby,
Ortopedkliniken, Kirurgkliniken, öron näsa hals klniken.
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=70715
Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna
Anestesikliniken Växjö
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=78063
Generella ordinationer av läkemedel Kvinnokliniken Växjö: Smärtbehandling vid
gynekologisk operation i sluten vård.
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=91596
Konverteringsguide

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.

Sida 5 av 8

Giltig fr.o.m: 2020-01-31
Giltig t.o.m: 2023-01-31
Identifierare: 170637
Omvårdnad av patienter med akut och postoperativ smärta

7 Observation/övervakning
Smärtskattning av patienter ska göras:




i vila och rörelse, 4 - 6 gånger/dygn, förslagsvis 06-10-14-18-22-02 eller i
samband med NEWS-kontrollerna.
varje gång när patienten påtalar smärta.
vid läkemedelsbehandling före och efter given behandling.Vid intravenös
injektion under och efter samt 5-15 min efter givandet. Vid peroral
tillförsel inom 30 - 45 min, tills dess att patienten skattat NRS ≤3 i
rörelse, 3 gånger i följd.

Risk för medvetandesänkning och andningsdepression föreligger vid all
opioidtillförsel oavsett administrationssätt. Extra kontroller bör göras efter ökad
dos av andnings-deprimerande läkemedel eller tillägg av sederande.
Vid läkemedelsbehandling med opiater tillkommer följande kontroller, var 4:e
timme.





Sederingsgrad
Andningsfrekvens
Illamående
Blåsfunktion

Vid påverkan som sedering och sänkt andningsfrekvens görs tätare kontroller.
Vid påtaglig slöhet eller andningsdepression <8 andetag per minut.




Syrgas 4 liter/min på grimma eller 5-10 liter/min på mask.
Kontakta ansvarig avdelningsläkare.
Efter ordination ge Naloxonhydroklorid 0,4 mg/ml. Ge 0,25 ml
intravenöst (=0,1 mg).

8 Dokumentation
I journalen under sökordet smärta noteras följande:




Första status/ankomstsamtal: Beskrivning av patientens smärta utifrån
NÄR, VAR och HUR vid första mötet.
Uppdatera status under vårdtiden.
Epikris: en beskrivning av smärtförlopp, patientens smärtupplevelse,
behandling, biverkningar. Patientens smärtstatus vid utskrivningen, de
råd som ges och planeringen efter utskrivning.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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I journaltabell under sökordet smärta noteras följande:





Varje smärtskattning som görs på vårdavdelning notera högsta värdet
(NRS i rörelse) i journaltabell under smärta NRS.
I fritext anges det lägre värdet (NRS i vila) samt vilken åtgärd som vidtas
om värdet är över NRS 3.
Utvärdering av åtgärd noteras i ny kolumn.
Efter given tablett (30-45 minuter efter) notera tiden för utvärderingen i
fritexten.

Om vårdplan används under sökordet smärta noteras följande:



Mål med smärtbehandling.
Notera varje smärtskattning enligt riktlinjer och utvärdera varje åtgärd.
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