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?

• Alle der  har udfordringer i forhold til smertebehandling 

• Alle der en har efteruddannelse inden for smerter 

• Alle der oplever behov for uddannelse / mere viden 

• Alle jer der synes smertebehandling er kompleks
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ER DET OVERHOVEDET 
RELEVANT ?

• Postoperative smerter har store konsekvenser for patienten;

ringe patienttilfredshed 

svære postoperative komplikationer

forlænget indlæggelsestid

• Studier fra bl.a. Danmark og USA viser, at patienttilfredsheden og hænger 

sammen med deres smerteniveau

• Undersøgelse fra USA viser at trods FOKUS, så er der ingen forbedring eller 

i hvert fald kun en meget lille forbedring af postoperative smerter 



HVAD SKAL DER TIL ?

• Hvilke barrierer hindrer effektiv smertebehandling ?

• Hvad skal der til for at fremme god smertebehandling ?



SPØRGESKEMA 
UNDERSØGELSE

• Bestemte os for at undersøge - blandt personalet  inden for de 

kirurgiske specialer samt akutafdelingen – følgende;

Hvilke faktorer er afgørende for effektiv smertebehandling ?

Hvilke barrierer mener personalet, der er for effektiv behandling ?



METODE

• Udarbejdede et elektronisk spørgeskema

• Valideret blandt 15 personer med forskellig baggrund

• Skemaet sendt til alle kirurgiske specialer og akutmodtagelsen

ort kir ønskede ikke at deltage

• Checkliste CHERRIES blev anvendt ift svar, reminder og afrapportering



RESULTATER

• 364 Spørgeskemaer blev sendt elektronisk

• 124 ud af 364 besvarede spørgeskemaet (34%)

Lige oven i implementeringen af SP i Region Sjælland



BETYDENDE FAKTORER FOR 
GOD SMERTEBEHANDLING
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BARRIERER FOR GOD 
SMERTEBEHANDLING
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SØGER VIDEN FRA 
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FUNGERER SMERTE-
BEHANDLINGEN I  AFD
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BEHOV FOR UNDERVISNING

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Slet ikke Lav grad Nogen grad Høj grad



UDDANNELSE

• Uddannelse af personalet

E-learning

• Uddannelse af patienterne

Patient inddragelse



SKABE FOKUS
SAMARBEJDE

• Smerte stuegang ?

• Akut smerte team – tværfagligt samarbejde

• Daglige smertetilsyn



PATIENT INDDRAGELSE

• Patientcentreret individuel smerteplan – patientinvolvering

• Pleje og behandling tilrettelægges i samarbejde med patienten

• Individuelle tilrettelagte smerteplaner

• Tilgodese patientens behov og personlige erfaringer fra tidligere 

oplevelser

PATIENT TILFREDSHED



BEDRE TID

?



SYGEPLEJE 

• Indlæggelses samtale

• Information til patienten

• Medinddragelse

• Patientens egne erfaringer fra tidligere

• Medinddragelse af netværk

• Beskrivelse af smerten

• Opfølgning af smertebehandlingen

PATIENT INDDRAGELSE



AKTUELLE TILTAG

• Hvad har vi så gjort af tiltag:

Patientforløb gennemgang

Lap galde – standard bedøvelse og smertebehandling

OMEGA smerteprojekt – optimering af epidural 

smertebehandling



TAK FOR 

OPMÆRKSOMHEDEN


