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Smertekontaktordning, 
hva er det? 

 

• Nettverk av postsykepleiere med fokus på smerte 

- totalt ca. 80 sykepleiere 

- fra Haukeland sykehus og sykehusene rundt 

• Organisert av Seksjon smertebehandling og palliasjon, HUS 

- samarbeid mellom sykepleiere ved akuttsmerteteam og 
palliativt team 

 



    

  

 

 

 

 

Haraldsplass sykehus 

Haukeland sykehus 

Rehabiliteringsklinikken, 
 Nordås 

Kysthospitalet 

Voss sykehus 

Odda sykehus 
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Smertekontaktrollen 

• Være ressursperson i avdelingen i.f.t pleie og behandling av 
pasienter med smerter. 

• Delta på smertekontaktmøter og fungere som et bindeledd 
mellom egen post og Seksjon Smertebehandling og palliasjon.  

• Sette fokus på smertebehandlingen på post (f.eks. 
retningslinjer, holdninger, smerteevaluering og 
dokumentasjon).  

• Ha oversikt over pumper  

     brukt til smertebehandling.  

• Internundervisning på  

      egen avdeling. 
 

 



    

  

Hva tilbyr vi for å styrke smertekontaktene i rollen? 

• To fagdager per år 

• Undervisningsopplegg som kan 
brukes til internundervisning 

• Hospitering med 
akuttsmerteteam og/eller 
palliativt team 

• Støtte/samarbeid ved 
undervisning/fagarbeid 



    

  

Fagdagene 

• Komité som er ansvarlig for å sette sammen program 

• Blanding av palliasjon og akuttsmerte, mye er felles 

• Blanding av grunnleggende smertebehandling og «nytt stoff» 
for de som har vært i rollen lenge 

• Mulighet for diskusjon/veiledning i forhold til 
pasientsituasjoner («Speakers corner») 

• Godkjent av NSF som tellende for 6 t timer ved utdanning til 
klinisk spesialist 



    

  

Program for Smertekontaktdag 15.10 2015 

08.30-09.00 Velkommen og Smertekontaktenes oppgaver  

09.00-10.00 Angst v/ Psykolog Monica Hesjedal 

10.00-10.15 Pause: Frukt 

10.15-11.00 Smertekontaktrollen: Gruppearbeid  

11.00-11.45: Opioider: Virkninger og bivirkninger v/  Anestesilege Tone Høivik 

11.45-12.15 LUNSJ  
12.15-13.00: Speakers corner v/ Tone Høivik 

13.00-13.15: PAUSE 

13.15-14.00 Litt av hvert:  

-praktisk informasjon til hverdagen 

-gjennomgang av undervisningsopplegg 

14.00-14.10: PAUSE: Frukt 

14.10-15.00 Søvn og smerter: Fred Holsten Søvnsenteret 

  

  

 



    

  



    

  

Undervisningsoppleggene 

• Legges på intranett/minnepinne, til fri bruk for 
smertekontaktene 

• Laget med notater til hvert lysbilde 

 

 

• Sikker og smart smertebehandling; titrering av opioider  

     (ca. 30 min) 

 



    

  

Undervisningsoppleggene 

• Smerteevaluering (ca. 15 min) 

 

 

 

• Epiduralbehandling, observasjon og behandling (ca. 45 min) 

 

 

 

 

• Informasjonsskriv: Velkommen som ny smertekontakt 

 



    

  

Kommentarer til undervisningsoppleggene fra 
smertekontaktene: 

«Syns det er veldig bra. Har bare ikke fått brukt det ennå.» 

 

«Brukt opplegget mer enn 10 ganger.» 

 

«Godt å ha et opplegg å lene seg på.» 

 

«En utfordring, men har en avdelingsleder som utfordrer oss alle 
på dette.» 

 

«Det har ikke blitt etterspurt eller satt av tid.» 



Utfordringer vs. fordeler 

• Tidkrevende? 

• Fungerer 
smertekontaktene som 
ressurspersoner på 
avdelingene? 

• Mange smertekontakter 
gjør det vanskelig å 
kjenne og gi veiledning 
til hver enkelt 

 

 

• Tidsbesparende, mindre 
undervisning på post? 

• Kunnskapen er i 
avdelingen. 

• Smertekontakter fra de 
fleste avdelinger gjør 
kunnskap og praksis 
mer enhetlig? 

 



Takk for meg! 

Christin.vibeke.oppegaard@helse-bergen.no 


