
Palliativ omsorg og pleje

Smertebehandling - vores opgaver 

i forhold til borgeren



Smerter 

 Smerte er borgerens oplevelse og uafhængigt 
af vores tolkning

 Smerte er påvirket af mange faktorer i 
borgerens omgivelser

 Smerte kan således være af fysisk,psykisk, 
social eller åndelig karakter

 Smerte kan behandles med andet end 
smertestillende medicin

 Smertebehandling kræver relation og dialog –
du skal turde at italesætte dine observationer



Smerter

 Målet er en subjektiv oplevelse af en tålelig 
smerte for borgeren

 De kreative løsninger kræver en fælles 
forståelse mellem dig og borger – er det et 
hjælpemiddel der er brug for og ikke en pille 


 Der er borgere vi ikke kan behandle optimalt 
– de vil kontinuerligt opleve smerte. Målet 
skal da justeres



Smerter - Observationer

 Hvor og hvor stærke er smerterne?
 Ingen

 Lette

 Moderate

 Svære

 Uudholdelige

 Vas scala 1-10

 Hvornår på døgnet?

 Hvordan opleves smerterne?



Smerter - Observationer

 Nociceptive smerter – opfattes af vores 
receptorer i hud,muskler,scener,led og 
organer.

 De er som oftest
-borende
-trykkende, murrende, gnavende 
-dunkende
-ømhed



Smerter - Observationer

 Neurogene smerter – fremkaldt ved læsion eller 
dysfunktion af nervesystemet. De er kroniske og ofte 
svære at smertestille

 De er som oftest
-brændende
-prikkende/ stikkende
-snurrende
-strammende

-skærende
-isnende
-jagende



Smerter - Observationer

 Hvordan indvirker smerten på 
søvn,aktiviteter,livskvaliteten?

 Hvad forstærker oplevelsen?

 Hvad lindrer?

 Hvad får borger af medicin nuværende?

 Hvad får borger af PN Medicin?



Smerter - Behandling

 Basisbehandling på baggrund af sygehistorie 
og tidl. livshistorie

 Peroralt, transcutant, subcutant, 
epiduralt/spinalt

 Ofte formålstjenligt at starte op til fuld 
smertefrihed så borger får tillid til at vi kan 
behandle smerterne – så kan der justeres



Smerter - Behandling

 PN behandling skal iværksættes samtidig til 
gennembrudssmerter og SKAL JUSTERES 
HVER GANG MAN JUSTERER BASISBEH.

 PN skal have effekt ellers øges eller ændres 
basisbeh.

 PN dosis morfin skal være ca. 1/6 af 
døgndosis.



Smerter - Behandling

 Borger og I skal vide, hvordan PN skal 
anvendes

 Der bør være taget højde for at borger 
kan få brug for mere eller anden beh. 
Udenfor åbningstid – i god tid sørges 
for inj. Morfin og evt. sedativa



Smerter - Behandling

Tabletter

 Svage analgetika – paracetamol og evt. støtte af 
NSAID præp.

 Opioider, morfin eller oxycodon, som kontinuerlig 
beh. eller depot – her skal PN være morfin!!!! Fordel 
kan gives næsten i alle former på næsten alle måder 


 VÆR altid OBS på at der samtidig med morfin startes 
laxantia-beh. der justeres efter behov



Smerter - Behandling

 Durogesic plaster
 Egnet når peroral behandling er svær

 Færre bivirkninger

 OBS om borger har fået morfin tidl. Af hensyn til resp. depr.

 Lang initiering –dvs. steady state først efter 24-36 timer

 Vær OBS på om det holder 72 timer – og OBS når styrke 
ændres, at pt. informeres om at der går nogle timer før effekt 
kan opleves

 Vær OBS på perfusion i det omkringliggende væv –øget 
varmeudvikling/feber øger optag. – OBS om borger sveder 
meget – altid tegaderm!!! 

 OBS dokumentation for skift af plaster



Smerter - Behandling

 Andre lægemidler der anvendes i 
smertebehandling

 Korticosteroider – prednisolon 
(lever,nervekomprlession,knoglesmerter)

 Tricykliske Antidepressiva – saroten 
(ofte neurogene sm.)

 Antikonvulsiva – Deprakine, gabapentin 
(ofte neurogene sm.)



TIPS

 Vær OBS på din rolle i forhold til borgeren –
hvad er din opgave!!!

 Vær OBS på dine kompetencer!!!!

 Brug mulighederne i det tværfaglige 
samarbejde – gerne som en fast rutine

 ANVEND DAGLIG DOKUMENTATION FOR 
BORGERENS SKYLD

 Søg evt mere viden på medicin.dk eller 
mappen om palliativ pleje og behandling.


