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Akutt smerte

”Pain of recent onset and probable limited 

duration, usually having an identifed 

temporal and causal relationship to injury or 

disease” 

(Ready & Edwards 2003, British Pain Society & British 

Geriatric Society 2007)

Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.



Fysiologiske aldersendringer 

• Endring I nervesystemet

• Eldre har redusert reservekapasitet

• Reduksjon i kompensatoriske mekanismer

• Har større risiko for å få uønsket effect av medikamenter

• Aldersendringene er progressive, men individuelle (redusert cardiac output, 

redusert muskel masse og økt kroppsfett, redusert plasmaproteiner og

endring i plasma volum, redusert lever og nyrefunksjon, redusert cerebral 

blodgjennomstrømning og redusert homeostase)



• God overvåking av effekt og bivirkninger av medikamenter

hos eldre.

• Comorbiditet

• Polyfarmasi

4



Smerte hos eldre

• Studier viser varierende resultat med hensyn til smerteterskel 
hos eldre (Hunt 2006, Gibson 2004, Catananti 2009)

• Redusert respons på stimuli som normalt er smertefullt (Cauna

1965)

• ”Stumme hjerteinfarkt” er hyppig forekommende hos eldre og 
postoperative smerter etter abdominal kirurgi kan være 
redusert. Dette betyr at akutte nosiseptive fornemmelser fra 
dype strukturer er redusert hos eldre (Gagliese 2005)

• Det er imidlertid ikke funnet en sammenheng mellom visceral 
hypoalgesi og perifer hypoalgesi (Catananti 2009)



Ulike måter å kartlegge akutte og postoperativ smerte hos 

eldre
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Hvor ofte skal en kartlegge?

• Smerteintensitet

• Oppstart av et nytt smerteregime
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Kognitiv funksjon

• Viktig å prøve selvrapportering på alle pasienter, uavhengig av 
kognitiv funksjon fordi enkelte er i stand til selvrapportere selv om 
de har alvorlig kognitiv svikt. 

• Smerte er en subjektiv opplevelse og er derfor vanskelig å 
etterprøve (Hadjistavropoulos 2010, Closs 2004)

• Kartlegges ofte med Mini Mental State Examination

(MMSE)

skår over 23, god kognitiv funksjon

mellom 18 og 23, mild kognitiv svikt

mellom 10 og 17, moderat kognitiv svikt

under 10, alvorlig kognitiv svikt

(Lourenco & Veras 2006)



Nummerskala (NRS)

• Ulik gradering, (0-5, 0-10, 0-20)

• Smerteintensitet

• Vertikal skala kan være lettere å bruke for enkelte eldre (Herr 

2005) 

• Forutsetter abstrakt tenkning (Herr 2005)

• En del eldre kan ha problemer med å bruke NRS selv om de har 

god kognitiv funksjon (Weiner mfl 1999, Wynne mfl 2000)
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Verbal skala (VRS)

• Ulik gradering, for eksempel 4 punkts

• Smertetermometer

• Smerteintensitet

• Skalaen som oftest foretrekkes av eldre

• Forutsetter abstrakt tenkning

• Har begrensninger i antall responskategorier

• Intervallene mellom svarkategoriene kan oppfattes ulike for de ulike 

respondentene (Herr 2005)
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Ansiktsskala

• Smerteintensitet

• Forutsetter ikke språk

• Forutsetter abstrakt tenkning og kan være vanskelig å bruke for 

personer med kognitiv svikt

• Har begrensninger i antall svarkategorier (Herr 2005)





Kroppskart

• Smertelokalisasjon

• Eldre, også personer med mild og moderat kognitiv 
svikt kan lokalisere smerten sin ved å peke på der 
smerten sitter på egen kropp eller peke ut 
lokalisasjonen på kroppskartet

• Viktig informasjon for pleiepersonell og pasienter
(Herr 2005)
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Observasjoner
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Ansiktsuttrykk: Mørkt, trist, fryktsomt ansiktsuttrykk, grimasering, 

rynket panne, lukkede øyne, rask blinking.

Verbalisering, vokalisering: Sukking, jamring, stønning, grynting, 

utrop, gjentatte monotone rop, støyende åndedrett, rop om hjelp, 

grove utrop.

Kroppsbevegelser: Rigid anstrengt kroppsstilling, beskyttende 

kroppsbevegelser, urolige, nervøse bevegelser, gyngende bevegelser, 

rytmiske bevegelser, begrensede, monotone bevegelser, endringer i 

gangart og kroppsbevegelse.

Forandring i mellommenneskelig samhandling: Aggressiv, 

stridslysten, motsetter seg omsorg,. Minkende sosiale interaksjoner, 

sosialt uakseptable, opprivende forstyrrende oppførsel, tilbakeholden, 

reservert oppførsel.
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Forandringer i aktivitetsmønster og rutiner: matvegring, endringer i 

matlyst, lengre hvileperioder, endringer i søvnmønster, plutselige 

endringer i vanlige rutiner, økt vandring.

Forandring i mental status: gråtetokter, rennende tårer, økt 

forvirring, irritabilitet

American Geriatrics Society (AGS). Panel on Persistent Pain in Older Persons. 

The management of persistent pain in older persons. Am Geriatr Soc: 50: 205-

224
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CNPI -Checklist for Non-verbal Pain Indicators

(Feldt KS. Pain Management Nursing 2000;1:13-21)
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Sjekkliste for Nonverbale 

Smerteindikatorer (Nygaard, Bjøro)
I hvile/ro Ved bevegelse

1.  Verbale klager: Ikke-verbale uttrykk (Uttrykk for smerte, 

men ikke med ord: stønner, ynker, roper, skriker, puster tungt, 

sukker) 

2. Ansiktsgrimaser/skvetter til/krymper seg (Rynker 

øyebryn, kniper øynene sammen, kniper leppene sammen, 

biter tennene sammen, ”gaper plutselig”, hakeslepp, fordreiet 

uttrykk) 

3. Klamrer (Klamrer eller holder seg i sengegrind, seng, bord 

eller annen gjenstand) 

4. Uro (Vedvarende eller periodevis stillingsendring, rugging,   

beveger hendene til stadighet eller i perioder, er ikke i stand til 

å sitte i ro) 

5.    Gnir eller masserer det affiserte området 

6.    Høylydte klager: verbale uttrykk

(Gir verbale uttrykk for ubehag eller smerte “au”, “det gjør 

vondt”, bevegelser utløser bannord eller edder eller roper i 

protest “stopp”, “det er nok.”) 

Totalskår



Algoplus

• Observasjonsbasert smertekartleggingsskala for elder med 
redusert kommunikasjon når reliabel selvrapportering er umulig

• Anbefalt for kartlegging ved akutte smerte

• Skalaen har observasjon i forhold til fem områder. 

• I klinikken anbefales det at en observerer i følgende rekkefølge: 
ansikts uttrykk, øyne, klager, kroppsspråk og generell adferd
In practice, to complete the scale, observe in the following order: 
facial expressions, eye expressions, complaints, body language 

• Max skår på skalaen er fem poeng

• Skår høyere enn eller lik 2 tilsvarer smerte med 87% sensitivitet og
80% spesifisitet. Indikerer at pasienten bør vurderes for 
smertelindrende tiltak. Smertelindringen er tilfredsstillende når
skårene er under 2. 
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Generelle prinsipper ved 

medikamentell smertebehandling

• Smerte som reduserer den eldres fysiske funksjon eller livskvalitet 

er en alvorlig smerte 

• Behandlingsmål: den eldre skal ha smertebehandling som 

muliggjør at vedkommende kan delta i aktiviteter og oppnå 

akseptabel livskvalitet

• Minst invasiv administrasjonsmåte, helst i tablettform/mikstur

(American Geriatrics Society Panel, 2009)



Generelle prinsipper ved 

medikamentell smertebehandling

• Medikamenter ved behov eller fast 

• Kombinasjon av medikamentell og ikke medikamentell 

smertebehandling

• Blanding av medikamenter med komplementær 

virkningsmekanismer kan gi økt effekt og mindre toxisitet enn 

høyere doser av et enkelt medikament (rasjonell popyfarmasi)

• Prøvemedisinering

• (American Geriatrics Society Panel, 
2009)



Akutt smerte hos eldre
Smerte etter kirurgi er ikke uvanlig, og smerteintensiteten post-

operativt har sammenheng med utvikling av kroniske smerter

Målet med smertelindring i den postoperative fasen er at pasienten 

ikke angir en smerteintensitet som overskrider 3 på en 11 punkt 

nummerskala (Den norske legeforening 2009)



Takk for oppmerksomheten

karin.torvik@hint.no




