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Prosjektnamn

Smart & sikker smertebehandling

Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Seksjon for smertebehandling og palliasjon og Postoperativ seksjon, KSK, HUS

Prosjektleiar (kontaktperson)
Tone Høivik, KSK

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
De fleste sykehuspasienter har en forventning om god behandling av akutte og postoperative smerter. Vi
ønsker fokus på smerteevaluering, optimal smertelindring, overvåkning og dokumentasjon av
smertebehandlingen.
Bruk av opioider er sentralt i behandling av akutte smerter. Disse medikamentene må administreres etter
systematiske og sikre retningslinjer og pasienten må overvåkes i forhold til potensielt livstruende
bivirkninger.
Vi ønsker å bedre bruken av retningslinjen og heve personalet kompetanse innenfor smertebehandling.

Mål for prosjektet
Det er ønskelig med fokus på bedre evaluering og behandling av akutt smerter i tillegg til dokumentasjon
av effekt og bivirkninger når det benyttes opioider.
På denne måten kan vi være med på å innfri pasientens ønske og forventning om god lindring av akutte
smerter ved sykehusinnleggelser.
Vi ønsker også å styrke smertekontaktenes (sykepleier med fokus og oppdatert kompetanse på
smertelindring) rolle i undervisning og gjennomføring av sikker smertebehandling.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt

Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK har allerede utarbeidet en praktisk og pedagogisk
retningslinje for bruk av opioider ved akutt smerte. Vi vil kartlegge bruken av denne på en sengepost.
Data om bruk, smerteintesitet hos pasient og tilfredshet hos personale vil bli registrert.
Det vil bli utformet et enkelt, målrettet undervisingopplegg rundt evaluering og behandling av smerte
med fokus på bruk av retingslinjen.Dette skal kunne brukes av både leger og sykepleiere. Etter
gjennomføring av undervisning vil det blir samlet nye data.
Vi vil også registrere avviksmeldinger relatert til smertebehandling med opioider.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining

Bakgrunn for videre arbeid for økt og optimal bruk av retningslinjer for smertelindring med opioider.

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Pubilsering. Presentasjon på fagdager. Presentasjon på ulike sengeposter

Oppstarttidspunkt (planlagt)
Juli 2012

Sluttidspunkt (planlagt)
Juni 2013
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