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ASSL
• Tverrfaglig smertesenter
– Smerteteam

• CFS/ME poliklinikk
• Kun utredning

• Hysnes mottakspoliklinikk
• Nasjonal kompetansetjeneste for
sammensatte symptomlidelser (NKSL)
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Smerteteam
• Intern service til ”vanskelige”
smertepasienter som er inneliggende på
sykehuset
• Smerteteam består av
• Anestesilege
• Intensiv-/anestesisykepleier,
smertesykepleier

NOSF 08.01.2016

Smerteteam
• Henvises i Doculive, og gjerne noen
dager før de skal reise hjem!
• Tilgjengelig hverdager mellom 08.00 –
15.30.
• Når smerteteam ikke er på vakt, er det
anestesiavdelingen som kontaktes.
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Smerteteam
• Hva tar vi;
•
•
•
•
•
•

Akutte- og postoperative ”vanskelige” smerter
Epidural / PCA / subcutane pumper
Ulike blokader
Qutenza
Innstilling / Nedtrapping på opioider
Kreftpasienter med ”vanskelige” smerter
– Intratechal (spinal)

• Rusavhengige / LAR pasienter
• Baby, barn, ungdom, voksen, eldre

– Oppfølging så lenge det er behov
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Smerteteam
• Hva tar vi;
– Undervisningsoppdrag
– Organisering av smertekontakter og
smertekontaktmøter
– Vegard jobber med elektronisk kurve
– Vegard sitter i nasjonalt utvalg ang
smerteregistrering, kvalitetsregister
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Smerteteam
• Hva tar vi helst ikke;
• Langvarige smerter og sammensatte
problemstillinger hører Smertepoliklinikken
til
• Dette er en gruppe pasienter som har hatt
samme problemstilling over lengre tid, og et
tilsyn fra smerteteamet vil neppe tilføre noe
nytt.
• Ressurskrevende pasienter som trenger
bredere kompetanse enn det smerteteamet
er bemannet
til å ta
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Hvordan jobber vi?
• Første tilsyn;
– Anestesilege og sykepleier
– Ønsker samarbeid med avdelingens leger og
sykepleiere
– Sykdomshistorie og smerteanamnese

• Videre tilsyn;
– Smertesituasjon følges daglig til man oppnår
best mulig resultat med tanke på
smertelindring
– Avhengig av god dokumentasjon i
smerteskjema/kroppskart/NRS
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Prioriteringsnøkkel
Oppdrags Kategori

Oppdrag vi mener smerteteam bør kunne
håndtere

Kommentarer til oppdragene.

Hyppighet

Pasient

LAR pasienter med smerteproblem

Smerteteam bør følge denne gruppen med
lege og sykepleier oppfølging.

Pasient

Akutt postoperativ smerte

Smerteteam bør følge denne gruppen med
lege og sykepleier oppfølging.

Pasient

PCA i postoperativ sammenheng.

PCA - Hvem følger disse første
1.postopertive Lav
postoperative dag? Sykepleier oppdateres dag
via journal, følger de med dokumentert
smerteproblem første postoperative dag og
eventuelt videre.
Epidural - Hvem følger disse første
1.postopertive Ikke
postoperative dag? Smerteteam vet at
dag
prioritet
enkelte ligger med dårlig fungerende
epiduraler som ikke fanges opp slik systemet
er i dag.
uavhengig av analgetisk regime bør
internt henviste høy
smerteteam bidra ovenfor denne
pasientgruppen ved alle avdelinger på
St.Olavs Hosptial.
Spinal kateter - daglig tilbud? Ø hjelp.
Ø.Hjelp
Ø. hjelp
Oppfølging dagen etter innleggelse + inntil
adekvat effekt.
Gis oppfølging når inneliggende
internt henviste Normal

Sykepleier oppdateres Sykepleier / Lege ved
via journal..
behov

Pasient

Prioritet

Ressurs ved første tilsyn

Ressurs ved oppfølging

internt henviste Normal

Anestesilege + spl.

Sykepleier / Lege ved
behov

internt henviste Normal

Anestesilege + spl.

Sykepleier / Lege ved
behov

Nedprioriteres fra
smerteteam.
Anestesilege som
legger epidural må
følge sin pasient.
Lege + spl.

ingen oppfølging.

Pasient

Cancer relatert smerte

Pasient

Cancer relatert smerte

Pasient

Nevropatisk smerte

Pasient

Nevropatisk smerte

Ved utskriving fra sykehus gis grundig
behandlingsforslag. Dersom fastlege ikke
lykkes med foreslåtte tiltak kan pasient
henvises tverrfaglig poliklinikk.

intern henvist, normal
enkeltstående
svar

Anestesilege

Pasient

Nevropatisk smerte

Unntak: individuell vurdering, Metadon,
Qutenza,

Anestesilege/sykepleier Sykepleier / Lege ved
behov

Pasient

Langvarige smerteproblemer med akutt postoperativ
situasjon i tillegg til sin grunnsmertelidelse.

Her bør smerteam håndtere den akutte
tilleggssmerten, ikke pasientens langvarige
smertetilstand.

Følge
poliklinisk av
smerteteam
intern henvist

Pasient

Langvarig ikke malign smerte - voksen

Enkeltstående vurdering, ingen oppfølging.
Fullverdig svar som man senere viser til ved
gjenntakende henvisning. Dersom avdeling
innkaller til møte vedrøredne
pasientenssituasjon kan smerteteam stille til
et slikt møte, men vil ikke ta ansvar for
pasientens videre behandling/situasjon.

internt
Lav
henviste,
enkeltstående
tilsyn

Anestesilege/sykepleier Ingen oppfølging

Pasient

Barn med postoperativ smerte

internt henvist normal

Anestesilege/sykepleier Sykepleier / Lege ved
behov

Pasient

Barn med langvarig smerte - CRPS

Erfaringsvis løses postoperativ smerte bra
ved barneklinikken. + hjelp av barne
anestesi.
Tilses og følges fra smerteteam, BUP og
fysioterapeut ved barneklinikk.

internt henvist Høy

Anestesilege/sykepleier Sykepleier / Lege ved
behov

Pasient

Barn med cancer relatert smerte,

Følges av smerteteam

internt henvist høy

Anestesilege/sykepleier Sykepleier / Lege ved
behov
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normal

Sykepleier / Lege ved
behov

Anestesilege/sykepleier Sykepleier / Lege ved
behov
Anestesilege/sykepleier Sykepleier / Lege ved
behov
Ingen oppfølging.
Fastlege.

Anestesilege/sykepleier Sykepleier / Lege ved
behov

Prioriteringsnøkkel
Pasient

Langvarige smerteproblemer med akutt postoperativ
situasjon i tillegg til sin grunnsmertelidelse.

Pasient

Langvarig ikke malign smerte - voksen

Pasient

Barn med postoperativ smerte

Pasient

Barn med langvarig smerte - CRPS

Her bør smerteam håndtere intern
den akutte tilleggssmerten, henvist
ikke pasientens langvarige
smertetilstand.
Enkeltstående vurdering,
internt
ingen oppfølging. Fullverdig henviste,
svar som man senere viser til enkeltstå
ved gjenntakende
ende
henvisning. Dersom avdeling tilsyn
innkaller til møte vedrøredne
pasientenssituasjon kan
smerteteam stille til et slikt
møte, men vil ikke ta ansvar
for pasientens videre
behandling/situasjon.
Erfaringsvis løses
internt
postoperativ smerte bra ved henvist
barneklinikken. + hjelp av
barne anestesi.
Tilses og følges fra
internt
smerteteam, BUP og
henvist
fysioterapeut ved
barneklinikk.
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normal Anestesilege/s Sykepleier /
ykepleier
Lege ved behov

Lav

Anestesilege/s Ingen
ykepleier
oppfølging

normal Anestesilege/s Sykepleier /
ykepleier
Lege ved behov

Høy

Anestesilege/s Sykepleier /
ykepleier
Lege ved behov

Prioriteringsnøkkel
Oppdrag vi mener smerteteam ikke skal håndtere

Pasient

Henvisning på pasienter som skrives ut samme dag

Generell svar uten tilsyn.

Lav prioritet

Pasient

Langvarig ikke malign smerte hvor pasientens langvarige smerte er
henvisningsårsak.

Følges ikke av smerteteam. Avvisning. Slik
avvisning gir store utfordringer til
behandlende avdeling, da pasientene ofte
blir svingdørspasienter. Smerteteam har
ikke tverrrfaglig ressurstilgang, og har derav
ikke nødvendig ressurs for å følge pasient
gruppen.

Lav prioritet

Pasient

Langvarig ikke malign smerte - voksen

Langvarige smertetilstander som allerede er
i poliklinisk løp ved smertesenteret må
forholde seg til sitt aktive løp ved
poliklinikken. Ingen oppfølging av
smerteteam.

Lav prioritet

Pasient

Inneliggende pasienter som er gitt oppfølging i sykehus skal ikke følges poliklinisk Unntak: Enkelte pasienter med nevropatisk
etter innleggelse
smerte som krever spesiell tilnærming -Eks.
Qutenza? - medikamentelt

Lav prioritet
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Kvalitetsregister
• OpenQreg
• Behandler og pasient bruker I-pad for
innsamling av data
• Unikt innsyn i og registrering av
smerteteamtilsyn på sykehus
• Nasjonal database/kvalitetsregister
• Ledes fra Bergen
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Kvalitet- og prosedyrearbeid
•
•
•
•
•
•
•

Ulike prosedyrer
Epidural
Intratechal
Ulike blokader
Smertekontaktnettverk/møter
Undervisning
Fordypning
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Takk for meg 
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