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This	  master	  thesis	  consists	  of	  an	  article	  and	  a	  an	  essay:	  
	  
Article:	   	  
"Chronic	  pain	  six	  years	  after	  moderate	  or	  severe	  injuries	  -‐	  Incidence	  and	  risk	  factors	  as	  well	  as	  
effect	  of	  epidural	  analgesia	  in	  thoracic	  injuries"	  
	  
Essay:	  
"Challenges	  with	  prospective	  research	  in	  trauma	  patients"	  
	  
Purpose	  
Survey	  of	  the	  incidence	  of	  chronic	  pain	  six	  years	  after	  moderate	  and	  severe	  injuries.	  Moreover	  
reflexion	  about	  challenges	  within	  research	  in	  trauma	  patients.	  
Methods	  
I	  analyzed	  data	  from	  the	  trauma	  registry	  at	  Oslo	  University	  Hospital	  in	  2007	  regarding	  the	  
management	  of	  acute	  pain.	  In	  2013	  I	  conducted	  a	  survey	  and	  registered	  if	  our	  patients	  had	  
developed	  chronic	  pain	  in	  relation	  to	  the	  injury.	  I	  studied	  risk	  factors,	  which	  can	  be	  associated	  
with	  an	  increased	  incidence	  of	  chronic	  pain	  after	  an	  accident	  by	  logistic	  regression	  analysis.	  
Patients	  with	  thoracic	  injuries	  have	  been	  analyzed	  as	  a	  subgroup	  to	  find	  out	  if	  the	  epidural	  
analgesia	  can	  prevent	  the	  development	  of	  chronic	  pain.	  
In	  the	  essay	  I	  have	  described	  laws,	  rules	  and	  ethical	  guidelines,	  which	  apply	  for	  research	  in	  
trauma	  patients.	  I	  have	  studied	  consent,	  consent	  comprehension	  and	  challenges	  to	  get	  informed	  
consent	  in	  trauma	  patients.	  
Results	  
A	  total	  of	  125	  patients	  where	  included	  in	  the	  study.	  Registration	  of	  pain	  was	  insufficient	  and	  
pain	  management	  was	  quite	  simple.	  68	  patients	  out	  of	  a	  total	  of	  98	  patients	  responded	  to	  the	  
questionnaire.	  More	  than	  one	  third	  of	  these	  patients	  have	  developed	  chronic	  pain	  in	  relation	  to	  
the	  injury	  about	  sis	  years	  after	  the	  accident.	  The	  severity	  of	  the	  injury	  is	  a	  risk	  factor	  for	  the	  
development	  of	  chronic	  pain.	  Epidural	  analgesia	  did	  not	  reduce	  the	  incidence	  of	  chronic	  pain.	  
The	  essay	  shows	  that	  researchers	  have	  to	  know	  the	  laws	  and	  the	  guidelines,	  which	  apply	  for	  
patients,	  who	  have	  weakened	  consent	  comprehension.	  These	  laws	  may	  be	  difficult	  to	  
understand	  for	  health	  care	  professionals.	  
Conclusion	  
Pain	  management	  in	  trauma	  patients	  had	  been	  quite	  simple	  in	  our	  patient	  population	  and	  more	  
than	  one	  third	  of	  the	  patients	  have	  developed	  chronic	  pain	  six	  years	  after	  the	  accident.	  There	  is	  
a	  need	  for	  prospective	  studies	  where	  different	  kinds	  of	  pain	  management	  are	  compared.	  
The	  essay	  shows	  that	  it	  is	  difficult	  to	  perform	  prospective	  studies	  in	  trauma	  patients	  because	  it	  
is	  problematic	  to	  get	  informed	  consent.	  
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Sammendrag 

 

Bakgrunn 

I 2013 ble over 1800 pasienter tatt i mot av et traumeteam på Oslo universitetssykehus, 

Ullevål (OUS). Over halvparten av disse pasientene hadde moderate eller alvorlige skader. 

Hovedmålet med denne studien var å kartlegge forekomst av kroniske smerter seks år etter 

ulykker. 

Metoder 

Vi analyserte data fra traumeregisteret ved Oslo universitetssykehus fra 2007 i forhold til 

smertebehandling i akuttfasen av pasienter med moderate og alvorlige skader. I 2013 

sendte vi spørreskjema til pasientene og etterspurte om pasientene hadde utviklet kroniske 

smerter i relasjon til skaden. Middels logistisk regresjonsanalyse undersøkte vi 

risikofaktorer som kan være forbundet med en økt forekomst av kroniske smerter etter en 

ulykke. Pasienter med skader i brystveggen ble særskilt analysert med tanke om bruken av 

epidural analgesi i akuttfasen kan forebygge utviklingen av kroniske smerter. 

Resultater 

I alt 125 pasienter ble inkludert i studien. Smerteregistreringen var mangelfull og 

smertebehandlingen var lite avansert. Av 98 pasienter som fikk tilsendt spørreskjema 

svarte 68. Mer enn en tredjedel av disse pasientene har utviklet kronisk smerte i relasjon til 

skaden seks år etter ulykken. Alvorlighetsgraden av skaden er en risikofaktor for 

utviklingen av kroniske smerter. Bruk av epidural analgesi førte ikke til redusert forekomst 

av kroniske smerter. 

Konklusjon 

Smertebehandlingen av traumepasienter har vært lite avansert i vårt pasientmateriale og 

mer enn en tredjedel av pasientene har utviklet kronisk smerter seks år etter en ulykke. Det 

er behov for prospektive studier hvor forskjellige former av smertebehandlinger 

sammenlignes. 
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Background 

In 2013 more than 1800 patients were met by a traumateam at Oslo University Hospital. 

More than 50 percent of these patients had moderate or severe injuries. 

The main goal with this study was to survey the incidence of chronic pain six years after 

accidents. 

Methods 

We analyzed data from the traumaregistry at Oslo University Hospital in 2007 regarding 

the management of acute pain in patients with moderate or severe injuries. In 2013 we 

conducted a survey and registered if our patients had developed chronic pain in relation to 

the injury. We studied risk factors, which can be associated with an increased incidence of 

chronic pain after an accident by logistic regressionanalysis. Patients with thoracic injuries 

have been analyzed as a subgroup to find out if the use of epidural analgesia can prevent 

the development of chronic pain. 

Results 

A total of 125 patients where included in the study. Registration of pain was insufficient 

and pain management was quit simple. 68 patients out of a total of 98 patients responded to 

the questionnaire. More than one third of these patients have developed chronic pain in 

relation to the injury about sis years after the accident. The severity of the injury is a risk 

factor for the development of chronic pain. The use of epidural analgesia did not reduce 

the incidence of chronic pain. 

Conclusion 

Pain management in trauma patients had been quit simple in our patient population and 

more than one third of the patients have developed chronic pain six years after the 

accident. There is a need for prospective studies where different kinds of pain management 

are compared. 
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Introduksjon 

Oslo universitetssykehus, Ullevål, er et av Europas største sykehus for mottak og 

behandling av alvorlig skadede pasienter. I 2013 ble over 1800 pasienter tatt i mot av 

traumeteamet her. Ca 35 % av disse pasientene er alvorlig skadet, definert ut fra Injury 

Severity Scale (ISS) > 15 (1), mens 22 % har moderat skade, definert som ISS ≥ 9, men ≤ 

15. Disse pasientene registreres i et formelt traumeregister ved Oslo universitetssykehus 

som ble opprettet i 2000 (2, 3). 

Ved store skader vil alltid hovedfokus i primærbehandlingen ligge på livreddende tiltak og 

overlevelse. Imidlertid ser man hos pasienter som overlever at mange får kroniske smerter 

(4-6). 

Pasienter som har vært utsatt for alvorlig skade har som regel akutte smerter i en eller flere 

kroppsregioner (7-10). Smerter spiller en viktig rolle for pasientens fysiske og psykiske 

tilstand og sykdomsforløpet kan i stor grad bli påvirket av smerter (11, 12). Smerter 

aktiverer det autonome nervesystemet og fører til en sympatikusaktivering med økt 

frisetting av katekolaminer og stresshormoner (10). I tillegg vil thoraxsmerter spesielt, 

begrense evnen til respirasjonsarbeid og hoste, med påfølgende økt risiko for 

lungekomplikasjoner i form av sammenfall av lungeavsnitt (atelektaser), mangelfull 

oksygenering av blodet og sekretstagnasjon. Dette kan føre til behov for noninvasiv 

ventilasjonsstøtte, alternativt respiratorbehandling i ytterste konsekvens (13, 14).  

Suboptimal behandling av smerter i forbindelse med traumer generelt (skader, operasjoner) 

er trolig også forbundet med en økt risiko for utvikling av kroniske smerter (12, 15). 

Kroniske smerter er definert som daglige smerter eller smerter flere ganger i uken i en 

periode over mer enn seks måneder (4, 16). Nesten 20 prosent av den voksne befolkningen 

i Europa har kroniske smerter og i 15 prosent av disse er traumer eller operasjoner oppgitt 

som årsak (4). Hos individer som har gjennomgått en operasjon oppgir 10-50 prosent at de 

fortsatt har smerter tre til seks måneder etter operasjonen (16). Studier har vist at personer 

som har vært utsatt for ulykker kan ha smerter i 63 prosent av tilfellene (6). Kroniske 

smerter kan oppstå når perifere og sentrale smertereseptorer (nosiseptorer) blir sensitivisert 

i den akutte fasen på grunn av en repetert og forlenget frigjøring av inflammatoriske 

mediatorer (15, 16). 
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Det er blant annet vist at pasienter som har fått epidural analgesi i forbindelse med 

planlagte operasjoner i brysthulen (thorakotomi) hadde mindre forekomst av kroniske 

smerter i  brystveggen ett år etterpå (17). Det er vist at thorakal epidural analgesi er en 

velegnet teknikk for smertebehandling av ribbeinsfrakturer og kan bli utført både i 

akuttmottaket og på intensivavdelingen (13, 18, 19). Imidlertid er det uklart, og ikke 

ordentlig undersøkt, om epidural analgesi ved store skader i brystveggen (thoraxskader) 

også kan forebygge utviklingen av kroniske smerter. 

Tidligere studier har identifisert risikofaktorer som kan forutsi utvikling av kroniske 

smerter: Smerte ved skadetidspunkt, helsestatus før ulykken og sosiale faktorer 

(utdanningsnivå, om pasienten var i arbeid ved ulykkestidspunkt eller ikke) (5, 6, 20).  
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Denne studien har et hovedmål og tre delmål: 

Hovedmål: 

Kartlegge forekomst av kronisk smerte seks år etter moderate eller alvorlige skader 

Kronisk smerte defineres som smerter ca. seks år etter ulykken, enten hver dag eller flere 

ganger i uken og som kan relateres til skaden. 

Delmål: 

1) Få en oversikt over i hvilken grad smertenivå har blitt registrert under akuttoppholdet 

og med hvilke metoder smerter ble behandlet hos traumepasienter på Ullevål sykehus 

gjennom et enkelt år (2007).  

2) Undersøke om kjønn, alder, skadeomfang (ISS) og smertebehandling i akuttfasen er 

risikofaktorer som er forbundet med økt forekomst av smerter etter seks år (definert 

som kroniske smerter). 

3) Undersøke om bruk av epidural analgesi til pasienter med skader i brystveggen 

reduserte forekomsten av kroniske smerter. 

 

Følgende hypoteser ble testet med studien: 

1) Mer enn halvparten av pasientene som overlever moderate eller alvorlige skader 

utvikler kroniske smerter. 

2) Det å være kvinne, ha høy alder, ha stor skade og motta mangelfull initial 

smertebehandling øker risiko for utvikling av kroniske smerter etter moderate og 

alvorlige skader. 

3) Bruk av epidural analgesi ved stor skade i brystveggen (thoraxskade) vil redusere 

forekomsten av kronisk smerte knyttet til thoraxskade. 
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Materiale og metoder 

Studieprotokollen ble godkjent av den regionale etiske komiteen den 26.04.2011 

(2011/169 REK sør-øst B) og av personvernombudet ved Oslo universitetssykehus 

(01.12.2009). Informert samtykke ble innhentet fra de pasientene som svarte på spørre-

skjemaet. Studien ble gjennomført i overensstemmelse med Helsinkideklarasjonen. 

 

Retrospektiv gjennomgang av pasientjournaler (akuttbehandling) 

Med en retrospektiv studiedesign ble alle moderat til alvorlige skadde pasienter (definert 

som ISS ≥ 9) over 17 år og under 80 år som ble tatt i mot av traumeteam på Ullevål 

sykehus i 2007, inkludert i studien. Injury severity score (ISS) regnes ut fra abbreviated 

injury scale (AIS) hvor man regner sammen de tre mest alvorlige skadene til pasienten i 

ulike kroppsregioner (2). Pasienter som ble overflyttet fra andre sykehus, pasienter som var 

intubert ved ankomst i akuttmottaket, pasienter med tversnittslesjon, pasienter som innen 

tre timer gikk til operasjon, pasienter med kjent narkotika- eller alkoholmisbruk og 

pasienter som ble utskrevet innen seks timer etter ankomst sykehus ble ikke inkludert i 

studien (eksklusjonskriterier).  

Med hjelp av traumeregisteret ble alle pasienter som ble behandlet av traumeteamet på 

Ullevål sykehus i 2007 identifisert (3). Pasientjournalsystemet PasDoc® ble gjennomgått 

for å registrere følgende variabler: Alder, kjønn, skadeomfang (ISS og AIS), 

skademekanisme, skadetidspunkt, tidspunkt for innleggelse på Ullevål sykehus. 

Legejournal, sykepleierjournal og observasjonskurver (ambulansejournal, intensivkurve, 

medikamentkurver) ble studert og det ble registrert, der hvor opplysninger fantes, hvor 

sterke smerter pasientene ga uttrykk for (visuell analog skala (VAS, 0-100) og/eller 

numerisk smerteskala (NRS, 0-10)). Bruk av analgetika prehospitalt, i akuttmottaket, på 

CT (computertomografi) og på intensiv- og postoperativ avdeling (tidspunkt, preparat og 

dosering) ble  registrert.  

All bruk av regionalanalgesi, både perifere og sentrale blokkader, ble registrert. Tidspunkt, 

type regionalanalgesi og varighet ble registrert (f.eks. plexusanalgesi/epidural analgesi, 

single-shot/kontinuerlig analgesi). Opplysninger i pasientjournalsystemet om 

kontraindikasjoner for regional analgesi (f.eks. ryggmargsskade, blødningstilstand) ble 

også registrert. Alle registreringene ble begrenset til de første 48 timer etter ankomst i 

akuttmottaket. 
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Spørreundersøkelse 

I 2013 (seks år etter ulykken) ble spørreskjema sendt til alle pasienter som ble inkludert i 

den retrospektive studien (adresse fra folkeregisteret). Pasienter med ukjent adresse eller 

adresse utenfor Norge og avdøde pasienter ble ekskludert. 

Primært ble det spurt om pasienten hadde smerter nå som kunne relateres til skaden for 

seks år siden og hvor ofte en kjente en slik smerte (hver dag, flere ganger hver uke, flere 

ganger hver måned eller sjeldnere). Pasienten ble oppfordret til å angi smerteintensiteten 

som enten svak, middels sterk, sterk og svært sterk (spørreskjema er vedlagt). 

 

Risikofaktorer for utvikling av kroniske smerter 

I denne studien ble følgende risikofaktorer som kan være forbundet med en økt forekomst 

av kroniske smerter etter en ulykke undersøkt:  

1) Faktorer som var tilstede før ulykken (alder, kjønn).  

2) Faktorer, betinget av selve ulykken (ISS). 

3) Faktorer som var gjenspeilt i smertebehandlingen (bruk av fentanyl i akuttmottaket, 

bruk av epidural analgesi ved thoraxskader). 
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Statistikk: 

Uttrekket fra traumeregisteret og svarene fra spørreskjemaene ble overført til SPSS, 

versjon 21 (SPSS inc, Chicago). 

For registreringer fra den retrospektive delen av studien og fra spørreskjemadelen ble 

hyppighetstabeller med middelverdier, standardavvik og minimum/maksimums-verdier 

brukt (for eksempel demografiske data). 

Parvise sammenhenger mellom kroniske smerter og de enkelte risikofaktorer ble undersøkt 

med korrelasjonskoeffisienter (Pearson). For den dikotome variabelen kronisk smerte ble 

ANOVA brukt for å sammenligne middelverdier fra kontinuerlige uavhengige variabler 

(alder, ISS og fentanylmengde). Krysstabeller og chi-square analyser ble brukt for å 

analysere kategoriske uavhengige variabler (kjønn, ulykkestype, bruk av epiduralanalgesi). 

Logistisk regresjonsanalyse ble anvendt for å se på sammenhengen mellom den avhengige 

variabelen; kronisk smerte og de uavhengige variablene; alder, kjønn, ISS og 

fentanylmengde i akuttmottaket.  

Del to av analysene omfattet pasienter med skader i brystveggen som et utvalg  med tanke 

på om pasientene fikk epidural analgesi i akuttfasen og om pasientene hadde utviklet 

kroniske smerter i etterkant av skaden. Bruk av epidural analgesi ble deretter  inkludert i 

den logistiske regresjonsanalysen. 
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Resultater 

Registrering av smerte og behandling av smerter i akuttfasen 

Av 1291 pasienter som ble registrert i traumeregisteret i 2007 ble 125 pasienter inkludert i 

studien. Figur 1 viser årsaker til  eksklusjon fra studien (flowchart).  

Tabell 1 viser demografi, ISS og smertebehandlingen i akuttmottaket. Totalt 77% av de 

inkluderte pasientene var menn. 

Det var ingen systematisk registrering av smerteintensitet i akuttmottaket. I løpet av de 

første 48 timer etter innleggelsen ble det gjort systematisk registrering av smerter med 

hjelp av VAS eller NRS hos 27 av 125 pasienter (22 prosent). 

Paracetamol, NSAIDs (non-steroidale antiinflammatoriske medikamenter), perifere 

nerveblokkader eller epidural analgesi ble ikke gitt i akuttmottaket, mens over 80%  fikk 

opioider (fentanyl) (tabell 1).  

Skademekanisme fra ulykken og hovedskaden pasienten hadde pådratt seg er vist i 

figurene 2 og 3. 

Totalt 67 av 125 pasienter pådro seg en skade i brystveggen og 14 av disse fikk epidural 

analgesi. Figur 4 viser en oversikt over bruk av epidural analgesi, og kontraindikasjoner 

mot epidural analgesi.  

 

Forekomst av kronisk smerte seks år etter store skader 

Av de 125 pasientene som ble inkludert i studien ble det sendt ut spørreskjema til 98 

pasienter og 68 pasienter svarte (69 prosent). Figur 1 viser årsakene til at ikke alle 

pasienter fikk tilsendt spørreskjema. Det var ingen signifikant forskjell i demografi (alder, 

kjønn), alvorlighetsgrad av skaden (ISS) og initial smertebehandling for de pasientene som 

har svart, de som ikke svarte, og de som ikke fikk tilsendt spørreskjema (one-way ANOVA 

test). 

Av de pasientene som svarte på spørreskjema rapporterte 47 (69 prosent) at de hadde 

smerter som kan relateres til skaden i 2007. 25 pasienter (37 prosent) hadde smerter 

hyppigere enn en gang i uken (tabell 2)  
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Risikofaktorer for utvikling av kroniske smerter i totalmaterialet: 

Korrelasjonskoeffisienter for risikofaktorene for å utvikle kroniske smerter er vist i tabell 

3. Binær logistisk regresjonsanalyse viser en signifikant sammenheng mellom ISS og 

kronisk smerte (p=0.03). Det å være kvinne, ha høy alder eller fentanylmengde i mottak 

viser seg ikke å signifikant betydning for å utvikle kroniske smerter seks år etter skade 

(tabell 4). 

 

Risikofaktorer for utvikling av kroniske smerter og bruk av epidural analgesi i en 

undergruppe av pasienter med thoraxskader: 

Av de 68 pasienter som svarte på spørreskjema hadde 36 pasienter skader i brystveggen 

(53 prosent) og inngår i undergruppeanalyse i dette avsnittet.  

Av de 36 pasientene med thoraxskader rapporterte 27 (75 prosent) at de hadde smerter seks 

år etter skade. Av disse hadde 16 pasienter (44 prosent) kroniske smerter med smerter 

hyppigere enn gang i uken relatert til skaden (tabell 5)  

Det var ingen signifikant forskjell i andelen pasienter med kronisk smerte i brystveggen 

seks år etter traume, når man sammenlignet de som hadde fått epidural analgesi (n=12) 

med de som ikke hadde fått (n=24) (chi-square test). 

Det var ingen signifikant sammenheng mellom kronisk smerte som den avhengige 

variabelen og de uavhengige variablene alder, kjønn, ISS, fentanylbruk i akuttmottaket og 

epiduralanalgesi (tabell 6 og 7). 
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Diskusjon 

I denne studien fant vi at over en tredel av pasientene som svarte på spørreskjema utviklet 

kroniske smerte i relasjon til skadene de pådro seg seks år tidligere og at alvorlighets-

graden av skaden kan forutsi utviklingen av kroniske smerter. Vi har ikke kunnet påvise en 

sammenheng mellom behandling med epidural analgesi i akuttfasen og redusert forekomst 

av kroniske smerter hos undergruppen av pasientene som hadde thoraxskader. 

 

Registrering av smerte og smertebehandling i akuttfasen 

Det er vist at en systematisk tilnærming med registrering av smerte er gunstig for å gi god 

smertebehandling (21). Systematisk registrering av pasientens smerter i forskjellige faser 

av pasientbehandlingen gjør det mulig å følge med på utviklingen av smertene over tid og 

se på effekten av tiltak av smertelindrende tiltak (22). Smerteregistreringen kan utføres av 

ulikt helsepersonell og ofte er det sykepleierne som dokumenterer smerteintensitet i 

pasientjournalen (23). Et viktig moment ved tolking av smerteregistrering ar at smerter er 

en subjektiv opplevelse og studier har vist at den registrerte smerteintensiteten kan oppvise 

en stor spredning mellom pasienter med samme type skade (24, 25). 

Analyse av pasientjournalene i vår studie har vist at de fleste våkne, ikke-intuberte 

pasienter ble smertelindret kun med opioider og i hovedsak fentanyl. Dette er i 

overensstemmelse med andre studier (9, 22). Selv om 75 av våre pasienter (60%) hadde 

ekstremitetsskader, ble ingen av pasientene behandlet med perifere nerveblokkader i 

akuttfasen. 

I flere oversiktsartikler konkluderes det med at regionalanalgesi er velegnet til 

traumepasienter (26). Med regionalanalgesi kan man smertelindre et begrenset område og 

pasientene kan få god smertelindring uten at smertelindringen virker på hele kroppen. 

Sentralvirkende medikamenter som opioider virker systemsisk, det vil si i hele kroppen og 

er forbundet med flere uheldige bivirkninger (respirasjonsdepresjon og kvalme) (13, 14).  
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Forekomst av kroniske smerter hos pasienter som overlever store skader og risikofaktorer 

for utvikling av kroniske smerter  

Våre resultater viser at 37 prosent av pasientene som svarte på spørreskjema hadde enten 

daglige smerter eller smerter flere ganger i uken som kunne relateres til ulykken som 

pasienten hadde seks år tidligere.  

Forekomsten av alvorlige kroniske smerter etter skader som er forårsaket av ulykker 

varierer. I et materiale med pasienter med moderate skader (ISS 12) hadde omtrent 15 

prosent av pasientene kroniske smerter 12 måneder etter ulykken (5). En annen studie 

rapporterer at 63 prosent av pasientene hadde smerter som kan relateres til ulykken 12 

måneder etter skade, dog angir denne studien ikke gjennomsnittlig ISS (6). En mulig 

forklaring for den høye andelen av pasienter som angir at de har kroniske smerter i vår 

studie er at vi kun har inkludert pasienter med moderate og alvorlige skader (ISS ≥ 9). 

Vi har i vår studie funnet at økende alvorlighetsgrad av skaden (høyere ISS) er forbundet 

med økt forekomst av kroniske smerter. 

Dette bekreftes av Holmes at al. som i tillegg til alvorlighets grad av skaden (abbreviated 

injury scale (AIS), fant ytterligere tre faktorer som kan forutsi utviklingen av kroniske 

smerter etter 12 måneder etter ulykken: Å ikke være i arbeid før ulykken, forekomst av 

smerte rett før ulykken,  og pasientens holdning til smerter (5). I en annen studie ble 

følgende risikofaktorer identifisert: kjønn (kvinner), ubehandlet depresjon før ulykken, lav 

utdanning og fysiske begrensninger før ulykken (6). I vårt pasientmateriale har vi ikke 

undersøkt sosiale forhold og psyko-somatisk status før ulykken, slik at vi ikke kan si noe 

om disse forholdene.  

 

Bruk av epidural analgesi ved stor skade i brystveggen og forekomst av kronisk smerte i 

samme område 

I vår undersøkelse fikk et mindretall av pasienter som hadde thoraxskader behandling med 

epidural analgesi. 

Stumpe traumer mot thorax fører ofte til smertefulle ribbeinsfrakturer og studier har vist at 

sykeligheten og dødeligheten på grunn av lungekomplikasjoner stiger med antallet ribbein 

som er brukket (27, 28). God smertebehandling til pasienter med thoraxskade er gunstig 

for respirasjonen og hostekraften og kan hjelpe til å redusere forekomsten av atelektaser 

eller pneumonier (28, 29). Bruk av opioid analgetika er nyttig i initialfasen av 

sykehusbehandlingen hvor man ofte har sterke smerter og en uavklart situasjon med 
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hensyn til farer og bivirkninger av alternative analgetika. Ulempen med opioder er at de 

hemmer respirasjonen og dette øker risikoen for lungekomplikasjoner (8, 14, 30). 

Det er flere faktorer som kan føre til at traumepasienter ikke kan få epidural analgesi og 

det er en mulig forklaring for at få pasienter med thoraxskader i vårt materiale fikk denne 

typen smertebehandling.   

Alvorlig skadde pasienter har ofte forstyrrelser i koagulasjonssystemet som gir økt risiko 

for blødning ved epidural analgesi (8). Det samme gjelder for traumepasienter som bruker 

blodfortynnende medikamenter (f.eks. acetylsalisylsyre og warfarin). Hemodynamisk 

ustabile traumepasienter kan heller ikke få epidural analgesi, fordi det reduserer 

sympatikustonusen (13). Andre skader som pasienten har pådratt seg i ulykken kan gjøre 

det teknisk vanskelig eller umulig å anlegge et epiduralt kateter (f.eks. tømmerstokkregime 

ved ryggskader).  

I vår studie utviklet litt under halvparten av pasientene som hadde skader i brystveggen 

kroniske smerter, dog var det ingen forskjell mellom de som fikk epidural analgesi og de 

som ikke fikk. 

Risikoen for å utvikle kroniske smerter etter thoraxkirurgi er stor (31). Bruken av epidural 

analgesi i forbindelse med planlagte operasjoner i brysthulen (thorakotomi) reduserer 

forekomsten av kroniske smerter i brystveggen (17). Mens den kortsiktige effekten av 

epidural analgesi hos pasienter med thoraxtraumer er relativt godt undersøkt (13, 18), 

finnes det lite data på om epidural analgesi ved thoraxskader også kan forebygge 

utviklingen av kroniske smerter.  

 

Svakheter ved studien og behov for fremtidig forskning 

I vårt pasientmateriale har vi brukt strenge eksklusjonskriterier og ekskludert over 1000 

pasienter. Årsaken til dette er at vi ønsket å inkludere pasienter med moderate og alvorlige 

skader som var ved bevissthet i akuttmottaket. Mange pasienter som ble tatt imot av et 

traumeteam i 2007 var enten for lite skadet eller for alvorlig skadet. Pasienter med 

alvorlige skader legges ofte i et kunstig koma og/eller har nedsatt bevissthet på grunn av en 

hodeskade og dette påvirker både muligheten for å registrere smerte og behandling av 

smertene.  

I vår studie har vi påvist at mange pasienter som overlever store skader utvikler kroniske 

smerter, men vi kunne ikke vise at bruk av epidural analgesi kan redusere forekomsten av 

kroniske smerter i samme område. Indikasjonen for epidural analgesi ved thoraxskader ble 
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ikke stilt etter definerte kriterier og det er mulig at pasienter med sterkere smerter oftere 

fikk denne type smertebehandling. Et prospektivt studiedesign med en randomisering av 

pasienter til enten epidural analgesi eller ikke vil kunne besvare vår hypotese i en fremtidig 

studie. En slik studie vil imidlertid være etisk krevende bl.a. i forhold til informert 

samtykke og forventet forskjell i opplevd kvalitet på den initiale smertelindringen. 

Vi har undersøkt relativt få risikofaktorer som kan ha betydning for utvikling av kroniske 

smerter, fordi metoden vi har brukt er retrospektiv. Vårt traumeregister har ikke rubrikker 

for alt som er relevant i denne sammenheng og flere faktorer var mangelfullt registrert i 

pasientjournalsystemet. Fremtidig forskning burde undersøke psykososiale faktorer og 

helsestatus før ulykken. 
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Konklusjoner 

I vårt pasientmateriale har smerteregistreringen vært mangelfull og smertebehandlingen i 

akuttmottaket vært lite avansert. Mer enn en tredel av pasientene utviklet kroniske smerter 

i relasjon til skadene de fikk i 2007. Alvorlighetsgraden av skaden er en risikofaktor for 

utviklingen av kroniske smerter. Vi fant ingen sammenheng mellom behandling med 

epidural analgesi i akuttfasen og redusert forekomst av kroniske smerter hos en 

undergruppe av pasienter med thoraxskader. Det er behov for prospektive og kontrollerte 

studier hvor forskjellige former av smertebehandlinger sammenlignes. 
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Figurer 

 
Figur 1: Inklusjon og eksklusjon av pasienter (flowchart). ISS = injury severity  score 
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Figur 2: Skademekanikk ved ulykken. Bil = fører eller passasjer av motorvogn,  
Fotgjenger = Påkjørsel. 
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Figur 3: Hovedskade (gradert etter abbreviated injury scale (AIS)) 
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Figur 4: Bruk av epiduralanalgesi hos pasienter med thoraxskader 
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n"="35"
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Tabeller 
 
 
Tabell 1: Pasientalder, ISS (injury severity score) og oppholdstid i akuttmottaket. Ikke alle 
pasienter fikk medikamentell smerte- eller beroligende behandling i akuttmottaket og 
derfor er n < 125. Mean = gjennomsnittsverdi, Min = minimumsverdi, Maks = 
maksimumsverdi, SD = standardavvik. 
 
 

Variabel	   Mean	   Min	   Maks	   SD	  

Alder	  (år),	  n	  =	  125	   41	   18	   77	   16	  

ISS,	  n	  =	  125	   18	   10	   50	   8	  

Tid	  akuttmottak	  (min),	  n	  =	  125	   29	   12	   100	   13	  

Fentanyl	  (µg),	  n	  =	  103	  	   143	   50	   600	   87	  

Alfentanil	  (mg),	  n	  =	  6	   0,5	   0,25	   0,75	   0,2	  

Ketamin	  (mg),	  n	  =	  10	   51	   15	   100	   29	  

Diazepam	  (mg)	  ,	  n	  =	  45	   4	   1,25	   10	   2	  
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Tabell 2 Smerter relatert til ulykken for seks år siden og smerteintensitet for 
totalpopulasjon 

	  
 

Smerteintensitet	  	  
	   	   Ingen	  

smerte	  
Svak	   Middels	  

sterk	  
Sterk	   Svært	  

Sterke	  
Total	  

Ingen	  
smerte	  

21	   0	   0	   0	   0	   21	  

<	  1	  gang	  i	  
måneden	  

0	   5	  
	  

5	  
	  

0	   0	   10	  

Flere	  ganger	  
i	  måneden	  

0	   2	  
	  

7	  
	  

3	  
	  

0	   12	  

Flere	  ganger	  
i	  uken	  

0	   1	  
	  

8	  
	  

2	  
	  

0	   11	  

Hver	  dag	  
	  

0	   0	   6	  
	  

6	  
	  

2	  
	  

14	  

Smerter	  
relatert	  til	  
skaden	  6	  
år	  etter	  
ulykken	  

Total	   21	   8	   26	   11	   2	   68	  
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Tabell 3: Risikofaktorer for å utvikle kroniske smerter.  
Middelverdier og standardavvik i parentes (gjelder for fentanyl aku og ISS), antall og 
prosentandel i parentes (gjelder for kjønn).  
Fentanyl aku = fentanylmengde i mikrogramm gitt i akuttmottaket. ISS = injury severity 
score. 
* Bare ISS er signifikant assosiert med kroniske smerter 
	  

 

Prediktor Variabel 

 
Kroniske smerter etter 

6 år 
 

 
p-verdi 

    JA n= 37 NEI n= 31  

Alder   41  46  0,22 
Kjønn Menn 28 (76) 18 (58) 
  Kvinner 9 (24) 13 (42) 

0,12 

Fentanyl aku   114 (83) 97 (73) 0,37 
ISS   20 (9) 16 (6) 0,017* 
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Tabell 4: Binær logistisk regresjonsanalyse med kronisk smerte som avhengig variabel og 
alder, kjønn, ISS, Fentanylbruk i akuttmottaket som uavhengige variabler. 
SE = standard error, OR = Odds ratio, B = koeffisient 
* ISS er fortsatt signifikant når man kontrollerer for de andre uavhengige variablene i 
analysen.	  
	  

 

 B SE OR p-verdi 

Alder -0,02 0,02 0,98 0,17 

Kjønn 0,90 0,58 2,46 0,12 

ISS   0,09 0,04 1,10 0,03* 

Fentanyl 0,00 0,004 1,00 0,92 

Konstant -1,05 1,015 0,35 0,30 
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Tabell 5: Smerter relatert til ulykken for seks år siden og smerteintensitet for pasienter 

med thoraxskader 

 

Smerteintensitet	  	  
Ingen	  
smerte	  

Svak	   Middels	  
sterk	  

Sterk	   Svært	  
Sterke	  

Total	  

Ingen	  smerte	   9	   0	   0	   0	   0	   9	  
<	  1	  gang	  i	  
måneden	  

0	   2	   2	   0	   0	   4	  

Flere	  ganger	  
i	  måneden	  

0	   1	   4	   2	   0	   7	  

Flere	  ganger	  
i	  uken	  

0	   1	   5	   2	   0	   8	  

Hver	  dag	  
	  

0	   0	   3	   4	   1	   8	  

Smerter	  
relatert	  til	  
skaden	  6	  år	  
etter	  
ulykken	  

Total	   9	   4	   14	   8	   1	   36	  
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Tabell 6: Risikofaktorer for å utvikle kroniske smerter.  
Middelverdier og standardavvik i parentes (gjelder for fentanyl aku og ISS), antall og 
prosentandel i parentes (gjelder for kjønn og epidural analgesi).  
Fentanyl aku = fentanylmengde i mikrogramm gitt i akuttmottaket. ISS = injury severity 
score. 

 

Prediktor Variabel 
 

Kroniske smerter etter 6 år 
 

 
p-verdi 

    JA n= 23 NEI n= 13  

Alder   43 48 0,36 

Kjønn Menn 17 (74) 8 (62) 
  Kvinner 6 (26) 5 (38) 

0,44 

Fentanyl aku   132 (89) 127 (70) 0,87 

Epidural Ja 7 (44) 3 (15) 
  Nei 9 (56) 17 (85) 

0,86 

ISS   25 (9) 20 (6) 0,08 
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Tabell 7: Binær logistisk regresjonsanalyse med kronisk smerte som avhengig variabel og 
alder, kjønn, ISS, fentanylbruk i akuttmottaket og epiduralanalgesi som uavhengige 
variabler. 
SE = standard error, OR = odds ratio, B = koeffisient	  

 

 

 

 

	  
 

 

 
 
 
 
 

Prediktor B SE OR p-verdi 

Alder -0,02 0.24 0,98 0,36 

Kjønn  0.89 0,86 2,44 0,30 

ISS   0,09 0,06 1,10 0,15 

Fentanyl -0,004 0,01 0,10 0,47 

EDA  1,80 1,02 6,05 0,77 

Konstant -0,95 1,80 0,39 0,60 
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Vedlegg 
 
- Brev til pasientene 
- Spørreskjema 
- Forfatteveiledning "Sykepleien Forskning" 
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Oslo	  Universitetssykehus	  -‐	  Ullevål	  	   	   	   	   	   	   	   September	  2013	  
	  
Kjære	  	  

Vi	  er	  en	  gruppe	  leger	  og	  forskere	  tilknyttet	  anestesiavdelingen	  og	  skade-‐enheten	  ved	  
Oslo	  Universitetssykehus,	  Ullevål.	  Vi	  er	  spesielt	  interessert	  i	  om	  hardt	  skadde	  
pasienter	  får	  langvarige	  eller	  kroniske	  smerter	  etter	  ulykken,	  og	  om	  det	  er	  noe	  vi	  kan	  
gjøre	  bedre	  under	  sykehusoppholdet	  for	  å	  redusere	  slike	  smerteproblemer.	  
	  
Datatilsynet	  og	  Regional	  Etisk	  Komite	  har	  gitt	  oss	  tillatelse	  til	  å	  gjennomføre	  denne	  
undersøkelsen.	  Vi	  har	  fått	  tillatelse	  til	  å	  gå	  gjennom	  ”Traumeregisteret”	  ved	  Ullevål	  
Sykehus	  for	  året	  2007.	  Her	  har	  vi	  plukket	  ut	  alle	  som	  hadde	  alvorlige	  skader	  og	  sett	  
nærmere	  på	  hvilken	  type	  skade	  den	  enkelte	  hadde	  og	  hva	  slags	  behandling	  som	  ble	  
gitt.	  	  
	  
Vi	  skriver	  til	  deg	  fordi	  du	  var	  en	  av	  de	  som	  ble	  innlagt	  og	  behandlet	  på	  Ullevål	  
sykehus	  for	  en	  alvorlig	  skade	  i	  2007.	  
Vi	  ber	  deg	  se	  på	  spørsmålene	  i	  vedlagte	  spørreskjema	  og	  svare	  på	  hvordan	  du	  hadde	  
det	  smertemessig	  den	  gang	  og	  hvordan	  du	  har	  det	  nå,	  flere	  år	  etter	  skaden.	  Så	  ber	  vi	  
deg	  legge	  det	  ferdig	  utfylte	  skjemaet	  (to	  ark)	  i	  den	  frankerte	  konvolutten	  og	  sende	  det	  
til	  oss.	  	  
	  
I	  skjema	  er	  det	  også	  et	  spørsmål	  om	  vi	  kan	  ringe	  deg,	  dersom	  du	  er	  av	  dem	  som	  
fremdeles	  har	  smerter	  etter	  skaden.	  Vi	  ønsker	  da	  å	  høre	  litt	  mer	  om	  smerten	  og	  
hvordan	  du	  har	  det.	  	  Et	  slikt	  intervju	  er	  selvfølgelig	  helt	  frivillig.	  Du	  kan	  si	  nei	  takk	  ved	  
å	  krysse	  av	  for	  dette	  i	  brevet,	  du	  kan	  avslå	  når	  vi	  ringer	  deg	  og	  du	  kan	  også	  avbryte	  
intervjuet	  underveis.	  
Alle	  data	  og	  opplysninger	  som	  samles	  inn	  ved	  spørreskjemaet	  og	  under	  et	  
telefonintervju,	  vil	  bli	  behandlet	  konfidensielt	  og	  dine	  opplysninger	  vil	  bli	  
anonymisert.	  Navnelisten	  over	  deltakere	  i	  studien	  vil	  bli	  holdt	  innelåst	  i	  10	  år,	  og	  
deretter	  makulert.	  
Vennlig	  hilsen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Johan	  Ræder	   	   	   	   	   	   Knut	  Magne	  Kolstadbråten	  
professor/overlege	   	   	   	   	   Forskningssykepleier	  
Tel:	  92249669	   	   	   	   	   	   Tel:	  92212577	  
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Vi	  vil	  stille	  deg	  en	  del	  spørsmål	  om	  intensitet	  og	  varighet	  av	  smerter	  etter	  skaden.	  
Vi	  ber	  deg	  sette	  et	  kryss	  i	  riktig	  rute	  for	  ditt	  svaralternativ.	  
Vi	  er	  klar	  over	  at	  det	  er	  mange	  år	  siden	  skaden	  skjedde,	  slik	  at	  du	  på	  alle	  spørsmål	  
kan	  svare	  «husker	  ikke».	  
Du	  må	  gjerne	  føye	  til	  kommentarer	  etter	  at	  du	  er	  ferdig	  med	  avkryssingen,	  gjerne	  på	  
siste	  ark.	  
	  
Spørreskjema	  –	  Del	  A	  –	  opplysninger	  om	  smerte	  i	  perioden	  etter	  skaden:	  
	  
1)	  Hadde	  du	  smerter	  på	  selve	  skadestedet:	   	  

	  ingen	  
	  litt	  
	  middels	  
	  mye	  
	  svært	  mye	  
	  husker	  ikke	  

	  
2)	  Hadde	  du	  smerte	  under	  transport	  inn	  til	  Ullevål:	  

	  ingen	  
	  litt	  
	  middels	  
	  mye	  
	  svært	  mye	  
	  husker	  ikke	  

	  
3)	  Hadde	  du	  smerter	  de	  første	  timene	  etter	  du	  kom	  inn	  på	  Ullevål?	  

	  ingen	  
	  litt	  
	  middels	  
	  mye	  
	  svært	  mye	  
	  husker	  ikke	  

	  
4)	  Hadde	  du	  smerte	  de	  første	  dagene	  etter	  du	  kom	  inn	  på	  Ullevål?	  

	  ingen	  
	  litt	  
	  middels	  
	  mye	  
	  svært	  mye	  
	  husker	  ikke	  

	  
5)	  Hadde	  du	  smerte	  videre	  under	  oppholdet?	  

	  ingen	  
	  litt	  
	  middels	  
	  mye	  
	  svært	  mye	  
	  husker	  ikke	  
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6)	  Hadde	  du	  smerte	  etter	  utskrivelse?	  
	  ingen	  
	  litt	  
	  middels	  
	  mye	  
	  svært	  mye	  
	  husker	  ikke	  

	  
7)	  Hvor	  lenge	  hadde	  du	  daglige	  smerter	  etter	  skaden:	  
	  
____________	  (angi	  varighet:	  dager	  eller	  mnd	  eller	  år	  eller	  fremdeles	  daglig	  smerte)	  
	  
Del	  B	  –	  opplysninger	  om	  eventuelle	  smerter	  nå:	  
	  
1)	  Kjenner	  du	  overhodet	  noen	  gang	  smerter	  som	  kan	  relateres	  til	  skaden	  du	  hadde	  
for	  noen	  år	  siden?	  

	  Nei,	  jeg	  har	  aldri	  noen	  smerter	  nå	  som	  har	  med	  skaden	  å	  gjøre	  (hvis	  dette	  er	  svaret	  
	  	  	  	  	  	  ditt	  så	  behøver	  du	  ikke	  svare	  på	  resten	  av	  spørsmålene	  i	  denne	  delen	  –	  Del	  B)	  

	  
Ja	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Hvis	  dette	  er	  svaret	  ditt	  så	  ber	  vi	  deg	  svare	  på	  spørsmålene	  nedenfor:	  
	  
2)	  Hvor	  ofte	  kjenner	  du	  slik	  smerte?	   	  

	  hver	  dag	  	  
	  flere	  ganger	  hver	  uke	  	  
	  flere	  ganger	  hver	  måned	  	  	  
	  sjeldnere	  

	  
3)	  Hvor	  sterk	  er	  denne	  smerten	  du	  kjenner	  når	  den	  er	  på	  det	  verste:	  

svak	  	  
	  middels	  sterk	  	  
sterk	  
	  svært	  sterk	  

	  
	  	  Ja,	  jeg	  samtykker	  i	  å	  bli	  oppringt	  for	  nærmere	  opplysninger	  om	  type	  smerte	  og	  

omfang	  
	  
Mitt	  telefon	  nummer	  er:__________________	  
	  
	  
	  Nei,	  jeg	  ønsker	  ikke	  å	  bli	  oppringt.	  

	  
Tusen	  takk	  for	  at	  du	  tok	  deg	  tid	  til	  å	  svare	  på	  spørsmålene	  våre	  og	  for	  at	  du	  sender	  
dette	  arket	  i	  retur	  til	  oss!	  
	  
Med	  vennlig	  hilsen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  Knut	  Magne	  Kolstadbråten	  
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Forfatterveiledning Sykepleien Forskning 
 
Innsending av artikler til Sykepleien Forskning skjer fom 14.03.2014 på internett i 
manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Forfattere oppretter en konto og laster du opp artikkelen med 
vedlegg, følgebrev og erklæring om interessekonflikter. Du kommer til nettstedet ved å trykke på denne 
lenken.  
Om Sykepleien Forskning 
Tidsskriftet Sykepleien Forskning er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som blir utgitt fire ganger i 
året. Vi ønsker å være den foretrukne kanal for å formidle sykepleieforskning i Norge. Sykepleien Forskning 
har som mål å være relevant, interessant, praksisnært og bredt. Vi vil også bidra til at helsepersonell leser 
forskning og bruker forskningsresultater i teori og i praksis. 
Sykepleien Forskning har et stort opplag (over 100.000 eksemplarer). Vi er foreløpig indeksert i EBSCO-
Cinahl, Nordart og SveMed+ men arbeider med å bli indeksert i flere internasjonale databaser. 
Forskningsartiklene vi publiserer er fritt tilgjengelig for alle via internett. Som regel inviterer Sykepleien 
Forskning en fagperson til å kommentere originalartiklene, og kommentaren publiseres sammen med 
artikkelen. Forfattere som publiserer hos oss beholder copyright til teksten og kan lenke publikasjonen til 
våre nettsider for eksempel fra den institusjonen de er ansatt i. Forfattere kan ikke sende samme 
artikkelmanuskripter til flere/andre vitenskapelige tidsskrifter til bedømming på samme tid. 
Artikkelmanuskriptet skal ikke ha vært publisert i et annet vitenskapelig tidsskrift. 
Generelt 
Artikkelmanuskript med alle vedlegg sendes elektronisk i Microsoft World-programmets doc-form. 
All tekst skrives med Times New Roman teksttype, bokstavstørrelse 12. 
Overskriftene markeres med tykkere bokstaver. 
Linjeavstand skal være 1,5 cm. 
Høyre marginal skal ikke jevnes ut. 
Fotnoter skal ikke brukes. 
Figurer og tabeller fremstilles på separate sider. 
Bruk av fremmedord er begrenset. Fremmedord skal forklares og forkortelser forklares første gang de 
forekommer i teksten. 
Artikkelmanuskriptets tittel bør være kort, klar, informativ og lett forståelig. Unngå bruk av undertittel. 
Forfatteren (forfatterne) har selvstendig ansvar for all språkvasking. 
Antall ord er maksimalt 3000 (utenom sammendrag, figurer, tabeller og referanser). 
  
INNHOLD I MANUSKRIPTET SOM SENDES INN: 
På nettsiden har vi beskrevet forventninger til struktur og innhold i de ulike delene av vitenskapelige 
artikler som vi publiserer under overskriften Skrivetips. Artiklene struktureres etter IMRAD-
prinsippet. For ytterligere veiledning anbefaler vi ”best praksis” sjekklister for publisering av 
helsefaglig forskning: 
STOBE (ulike kvantitative studier) 
COREQ (kvalitative studier – intervjuer og fokusgrupper) 
CONSORT (randomiserte studier) 
COSMIN (utvikling av måleinstrumenter) 
TREND (ikke-randomiserte forsøk) 
PRISMA (SF) og Reinar og Jamtvedt 2010 (kunnskapsoppsummeringer) 
QUADAS 2 (diagnose) 
  
Hovedmanuskriptet (main document) som lastes opp i ScholaOne skal ha følgende innhold:  
1. Tittelside: 
Tittel på manuskriptet (maksimalt 90 tegn inkludert mellomrom. 
Forfatterens(forfatternes) navn, stilling og arbeidssted. 
Hvis det er flere forfattere for ett artikkelmanuskript presenteres i tillegg kontaktpersonens: 
For- og etternavn. 
Postadresse. 
Elektronisk postadresse. 
Telefonnummer. 
I tillegg skal det fremstilles: 
Antall tegn inkludert ordmellomrom (ikke medregnet tittel, sammendrag eller referanser). 
Antall figurer og tabeller. 
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2. Sammendrag 
Et norsk og et engelsk sammendrag fremstilles på hver sin side. 
Sammendraget skal oppsummere det aller viktigste i artikkelmanuskriptet og struktures etter følgende 
overskrifter: bakgrunn, hensikt, metode, hovedresultat og konklusjon. 
Lengde: maksimalt ha 1500 tegn inkludert mellomrom. Neders på siden oppgir du 3–5 nøkkelord fra listen 
du kan velge fra. Velg minst ett som angir anvendt forskningsdesign. 
Det engelske sammendrag (abstract) fremstilles på egen side. 
Artikkelmanuskriptets engelskspråklige tittel fremstilles øverst på siden (maksimalt 90 tegn). 
Det engelske sammendraget skal være en direkteoversetting av det norske sammendraget. 
Lengde: maksimalt 1500 tegn inkludert mellomrom. Nederst på siden oppgir du 3–5 engelske nøkkelord (key 
words). 
  
Tekstsider 
Generelle regler for vitenskapelig tekstproduksjon etterstreves og disposisjonen beror på 
artikkelmanuskriptets karakteristika. 
Overskriftene i den fortløpende teksten skal være korte og tydelige og markeres med tykke bokstaver. 
Tidsskriftet tilstreber at språket i artiklene har aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging: 
Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen – sykepleieren 
deler ut…) 
Eksempel på passiv setning: Medisinene blir utdelt av sykepleier. (Subjektet deler ikke ut – medisinene blir 
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1 INNLEDNING 

	  
1.1 Bakgrunn for refleksjonsoppgaven 

Jeg har gjort en retrospektiv kartlegging av smertebehandling av traumepasienter som har 

pådratt seg moderate eller alvorlige skader. Deretter har jeg gjennomført en 

spørreundersøkelse av disse pasientene med tanke på å finne forekomst av kroniske 

smerter og å identifisere risikofaktorer for å utvikle kroniske smerter. Utover dette har jeg 

sett på effekten av epidural analgesi ved skader i brystveggen. 

 

Forskningsstudien konkluderer med at smerteregistreringen har vært mangelfull og smerte-

behandlingen i akuttmottaket har vært lite avansert i vårt pasientmateriale. Nesten 

halvparten av pasientene utviklet kroniske smerter i relasjon til skadene de fikk i 2007. 

Alvorlighetsgraden av skaden er en risikofaktor for utviklingen av kroniske smerter. Vi 

fant ingen sammenheng mellom behandling med epidural analgesi i akuttfasen og redusert 

forekomst av kroniske smerter hos en undergruppe av pasienter med thoraxskader.  

Forskningsstudien viser at det er behov for prospektive og kontrollerte studier hvor 

forskjellige former av smertebehandlinger sammenlignes.  

 

Medisinsk praksis skal være basert på evidens fremfor usystematiske kliniske erfaringer og 

intuisjon. Randomiserte, kontrollerte studier ansees som å være gullstandarden i den 

kliniske forskningen (Manchikanti, Boswell, & Giordano, 2007). Det kan være vanskelig 

og av og til umulig å gjennomføre randomiserte og kontrollerte studier i klinisk praksis. 

Klinisk forskning på traumepasienter er et område som er utfordrende både etisk og 

praktisk og dette skal jeg belyse i denne refleksjonsoppgaven. 

 

1.2 Problemstillingen 

I all forskning er kravet til samtykke essensielt og må være til stede før en kan utføre 

studier på mennesker. I traumatologien er det umulig å innhente samtykke før pasienten 

skader seg, men allikevel er det nødvendig at det gjøres forskning også på denne 

pasientgruppen. 

 

Følgende problemstillinger skal undersøkes i refleksjonsoppgaven: 

• Hvilke lover, regler og retningslinjer gjelder i forskningen? 



	   4	  

• Hva menes med informert samtykke i klinisk forskning?  

• Hva er samtykkekompetanse?  

• Hvordan kan man vurdere samtykkekompetanse og hvem skal vurdere 

samtykkekompetansen? 

• Hvilke praktiske utfordringer er forbundet med forsking på traumepasienter, 

spesielt med tanke på samtykke? 

 

1.3 Avgrensninger 

Refleksjonsoppgaven er begrenset på klinisk forskning.  

Refleksjonsoppgaven omhandler flere lover og regler. Jeg har knyttet opp innholdet i disse 

lovene og reglene mot egen klinisk hverdag uten å ha juridisk detaljkunnskap. Oversikten 

over lover og regler konsentrerer seg på aspekter som har med pasientsamtykke å gjøre. 

Refleksjonsoppgaven er begrenset på pasienter over 17 år. Det er egne lover og forskrifter 

som gjelder for forskning på pasienter under 18 år.  
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2 LOVER, ETISKE RETNINGSLINJER OG KONTROLLINSTANSER FOR 

KLINISK FORSKNING 

	  
I Norge blir man kun dømt etter norsk lov og det er de norske lovene som danner 

rettsgrunnlaget i Norge. Som forsker er det viktig at man kjenner til hvilket lovverk som 

gjelder for pasientbehandling og forskning i helsevesenet. Utover dette er det viktig å 

kjenne til etiske retningslinjene som Nürnbergkodeksen og Helsinkideklarasjonen. 

For at forskingsstudier skal bli akseptert og senere publisert kreves det at lover og 

retningslinjer blir fulgt. 

Pasientens samtykke blir omtalt i flere lover og retningslinjer og pasientens samtykke i 

henhold til forskningsstudier omhandles i denne refleksjonsoppgaven i et eget kapittel. 

 

2.1 Lover 

2.1.1 Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) 

Helsepersonelloven (hlspl.) av 2. Juli 1999 (LOV-1999-07-02-64: Helsepersonelloven) 

omhandler virksomhet, plikter og rettigheter for helsepersonell og virksomheter som yter 

helsehjelp i Norge. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i 

helsetjenesten. Videre skal loven hjelpe til å bygge tillit til helsepersonell og tjeneste. 

Viktige regler som får betydning for forskning og helsehjelp på traumepasienter er 

paragraf 7 (hlspl.) som omhandler øyeblikkelig hjelp. Ved øyeblikkelig hjelp må 

helsepersonell yte helsehjelp hvor det er påtrengende nødvendig. Paragraf 4-9 (hlspl.) 

omhandler plikt til å gi nødvendig helsehjelp selv om pasienten ikke er i stand til å 

samtykke eller motsetter seg helsehjelpen.  

 

2.1.2 Lov om pasientrettigheter (Pasient- og brukerrettighetsloven) 

Pasient- og brukerrettighetsloven (PBRL) gir den enkelte pasient eller bruker av helse og 

omsorgstjenester rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Formålet med loven er å 

sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet. Det er viktig at rettighetene som 

følger av pasient- og brukerrettighetsloven må ses i sammenheng med motsvarende plikter 

i blant annet helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester (LOV-1999-07-02-63: Pasient- og brukerrettighetsloven). 
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I paragraf 3-1 (PBRL) omhandles pasientens rett til medvirkning. Det legges vekt på at 

pasienten har medbestemmelsesrett. Pasienten eller bruker har rett til å medvirke ved valg 

mellom ulike undersøkelses og behandlingsmetoder. Videre presiseres det at 

medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. 

Paragraf 3-2 (PBRL) beskriver pasientens rett til informasjon som er nødvendig for at 

pasienten skal få innsikt i sin helsetilstand og forstå innholdet i helsehjelpen. 

Helsepersonell skal informere om mulige bivirkninger og risiko. Det er presisert at 

informasjon kan utelates i noen tilfeller. Er det fare for liv eller alvorlig helseskade for 

pasienten så må pasientens rett til informasjon ikke hindre nødvendig helsehjelp.  

Paragraf 3-3 (PBRL) omhandler informasjon til pasientens nærmeste pårørende. Om 

pasienten samtykker eller situasjonen tilsier det så skal nærmeste pårørende informeres om 

pasientens helsetilstand. Er pasienten over 16 år og har en fysisk eller psykisk forstyrrelse, 

senil demens eller psykisk utviklingshemming har både pasienten og pasientens pårørende 

rett på informasjon etter paragraf 3-2 (PBRL).  

De fleste traumepasienter har en fysisk og psykisk forstyrrelse og som helsepersonell har 

man en plikt til å informere om pasientens helsetilstand til nærmeste pårørende. Pårørende 

blir definert som den pasienten oppgir som nærmeste pårørende eller den som har mest 

kontakt med pasienten paragraf 1-3 b (PBRL). 

Paragraf 3-5 (PBRL) sier at informasjonens form må tilpasses til en hver pasient 

(individuell informasjon). Helsepersonell må forsikre seg om pasienten har forstått 

innholdet og betydningen av informasjonen. Det er presisert at informasjon som er gitt til 

pasienten er dokumentasjonspliktig (f.eks. pasientjournal)(LOV-1999-07-02-63: Pasient- 

og brukerrettighetsloven). 

 

2.1.3 Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) 

Formålet til loven om medisinsk og helsefaglig forskning (HFL) er å fremme god og etisk 

forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning jamfør lovens paragraf 1 (LOV-2008-06-20-

44: Helseforskningsloven, 2008). 

Loven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk 

materiale eller helseopplysninger (paragraf 2 HFL) 

Loven stiller krav til at helsefaglig forskning organiseres og utøves forsvarlig. Forskingen 

skal være basert på respekt for forskningsdeltagerens menneskerettigheter og 

menneskeverd. Forskningsdeltakernes rett til autonomi går foran vitenskapens og 
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samfunnets interesser. Medisinsk og helsefaglig forskning skal ivareta etiske, medisinske, 

helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold (paragraf 5 HFL). 

Alle kliniske forskingsprosjekter må være forhåndsgodkjent av den regionale komiteen for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (paragraf 9 HFL). 

 

2.1.4 Lov om behandling av etikk og redelighet i forsking (Forskningsetikkloven) 

Loven har som formål til å bidra til at forsking i offentlig og privat regi skjer i henhold til 

etiske normer paragraf 1 (Forskningsetikkloven, 2006). 

For å sikre at forskning skjer etter etiske normer fastsetter loven at det skal være nasjonale 

og regionale etiske komiteer som skal være rådgivende organ innen forskningsetikk. 

Forskningsprosjekter i Norge som innebærer forsøk på mennesker må godkjennes av 

Regional Etisk Komité (REK) før oppstart (Forskningsetikkloven, 2006). 

 

 

2.2 Etiske retningslinjer 

2.2.1 Nürnbergkodeksen 

Nürnbergkodeksen ble utarbeidet i 1947 og baserer seg på det rettslige oppgjøret etter 

andre verdenskrig. Det ble besluttet at informert samtykke fra forsøkspersonen var absolutt 

nødvendig. Det ble stilt krav om at forsøkspersonen bør ha juridisk evne til å gi sitt 

samtykke samt at samtykket skulle gis uten noen form for tvang. Forsøkspersonen måtte 

inneha tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å gi sitt samtykke. Punkt 4 i kodeksen sier; 

"forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og 

skade" (Ruyter, 2003). Nürnbergkodeksen tar for seg forskning på friske mennesker, men 

kodeksen danner et viktig grunnlag for bruk av samtykke hos pasienter. 

 

2.2.2 Helsinkideklarasjonen 

Deklarasjonen bygger på Nürnbergkodeksen og ble utarbeidet av Verdens legeforening i 

1964. Den har blitt revidert ni ganger, siste gang i 2013. Helsinkideklarasjonen åpner opp 

for forskning på grupper og individer som trenger særlig beskyttelse. Forskning på sårbare 

grupper blir sett på som en nødvendighet og ikke bare en fare eller trussel. Forskning på 

sårbare grupper må antas å komme disse gruppene til gode. Sårbare grupper er for 

eksempel demente, gamle, barn, gravide, døende og pasienter som ikke er i stand til å gi 
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sitt samtykke. Det forutsettes at forskningen ikke kan gjøres på kompetente og mindre 

sårbare personer. En forutsetning for å forske på sårbare grupper er at man innhenter 

samtykke av personens nærmeste pårørende eller formynder (Helsinkideklarasjonen, 

2013).  

 

I punkt 25 presiseres det at ingen personer kan inkluderes i forskning uten at personen 

samtykker på frivillig grunnlag. Utover dette sier punkt 26 at personer, som blir bedt om å 

samtykke må få tilstrekkelig informasjon om studiens formål, metoder, finansiering, 

interessekonflikter, forskerens institusjonelle tilknytning, forventede fordeler, risiko, mulig 

ubehag, oppfølging etter studieslutt og andre aspekter med studien. Det opplyses også om 

personens rett til å trekke sitt samtykke. Som forsker skal man forvisse seg om at gitt 

informasjon er forstått og et samtykke skal fortrinnsvis innhentes skriftlig. 

Punkt 28 omhandler personer som ikke er i stand til å avgi informert samtykke. Samtykket 

må innhentes av den som rettslig kan representere personen. Inklusjon i forskning kan kun 

skje om studien ikke kan gjennomføres på pasienter som er i stand til å avgi samtykke. 

Studien må utøve en minimal risiko og ubehag for pasienten. 

For personer uten samtykkekompetanse, men som er i stand til å gi sin tilslutning til 

beslutning om deltagelse i forskning må forsker innhente samtykke fra nærmeste pårørende 

(punkt 29). 

Punkt 30 omhandler forskning som involverer forskningsdeltakere som er fysisk eller 

mentalt ute av stand til å avgi samtykke. Forskning kan kun gjennomføres på disse 

personene om det er en nødvendig tilstand å forske på. Her må samtykke på innhentes fra 

nærmeste pårørende (Helsinkideklarasjonen, 2013). 

 

 

2.3 Kontrollinstanser for klinisk forskning 

2.3.1 Forskningsetiske komiteer 

De forskningsetiske komiteene har som oppgave å kontrollere om forskningen oppfyller 

gitte kriterier i lovverk og etiske retningslinjer.  Ved forskning på pasienter med nedsatt 

samtykkekompetanse jamfør punkt 20 i Retningslinjer for de nasjonale forskningsetiske 

komiteene skal det gjøres en uavhengig vurdering av forsøkspersonens samtykke-

kompetanse. De regionale etiske komiteene (REK) stiller samtidig krav om at en 
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uavhengig person er til stede under gjennomføring av den aktuelle studien 

(Forskningsetiske komiteer). 

 

2.3.2 Personvernombud 

Personvernombud har hjemmel i personopplysningsloven paragraf 31 og ble innført for å 

forbedre og forenkle arbeidet med personvern. Det er opp til hver virksomhet om de vil ha 

personvern og personvernombud. Ved Oslo universitetssykehus står personvernombudet 

sterkt og alle studier skal meldes til personvernombudet. Fra 2009 er det de regionale 

etiske komiteene (REK) som har vedtakskompetanse i forhold til personvernet i studier 

som er omfattet av helseforskningsloven. For studier som faller utenfor mandatet til de 

regionale etiske komiteene, som ved kvalitetsstudier, intern kvalitetssikring og etablering 

av tematiske forskningsregistre, har personvernombudet vedtakskompetanse 

("Personvernombudet Oslo universitetssykehus 

,"). 
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3 SAMTYKKE I FORBINDELSE MED KLINISK FORSKNING 

	  
Et samtykke er nødvendig for å utøve forskning på pasienter. Selve begrepet fritt informert 

samtykke kom i etterkant av Nürnbergprosessen. I Nürnbergkodeksen av 1947 ble et fritt 

samtykke et absolutt krav for å kunne forske på pasienter. Med et samtykke godtar 

pasienten at handlinger som man ellers ikke ville fått lov til blir utført (Ruyter, 2003). Det 

stilles krav om at samtykket skal være eksplisitt, klart og entydig. Samtykket i forbindelse 

med forskingsstudier bør være skriftlig. 

I etiske retningslinjer, konvensjoner og lovverk tas det hensyn til pasientens autonomi og 

integritet. For å ivareta pasientens autonomi og integritet er det en forutsetning at 

pasientens samtykkekompetanse blir vurdert. 

 

3.1 Informert samtykke 

Pasientsamtykke er omtalt i helseforskningsloven (se 3.1.3) (LOV-2008-06-20-44: 

Helseforskningsloven, 2008) og pasient- og brukerrettighetsloven (se 3.1.2) (LOV-1999-

07-02-63: Pasient- og brukerrettighetsloven) og i begge lover presiseres det at pasienten 

må få nødvendig informasjon, derfor omtales samtykket som informert samtykke. 

I pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 3-5 skal informasjon tilpasses den enkeltes 

forutsetninger, gis på en hensynsfull måte, og helsepersonellet skal så langt som mulig 

sikre seg at pasienten har forstått betydningen av opplysningene. Med andre ord, det er 

ikke tilstrekkelig å kun informere, man skal samtidig kontrollere at gitt informasjon er 

forstått. 

Helseforskningsloven, paragraf 13, omhandler hovedregelen om samtykke. Det kreves 

samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning. Samtykket skal være 

informert, frivillig og uttrykkelig. Samtykket må være dokumentert. Det er presisert i 

helseforskingsloven at samtykket skal bygge på spesifikk informasjon om et konkret 

forskningsprosjekt. Et samtykke til å delta i et forskningsprosjekt kan når som helst trekkes 

tilbake (paragraf 16 HFL). 

 

Kapittel 4 i lov om pasientrettigheter omhandler samtykke til helsehjelp. Paragraf 4-1 

(PBRL) beskriver hovedregelen om samtykke: "Helsehjelp kun kan gis med pasientens 

samtykke". Det kan gjøres unntak om det foreligger en lovhjemmel eller annet 

rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. 
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Et samtykke er kun gyldig om pasienten har fått informasjon om sin helsetilstand og 

innholdet i helsehjelpen. Pasienter har til en hver tid rett til å trekke sitt samtykke. 

Hvem som har samtykkekompetanse blir omtalt i paragraf 4-3 (PBRL).  

 

Det er beskrevet fem ulike krav til et informert samtykke (Ruyter, 2003). For å avgi et 

informert samtykke må forsøkspersoner være: 

a) kompetente, forstå hensikten med prosjektet og konsekvensene av deltagelse 

(personell kompetanse) 

b) kunne vurdere sin egen personlige situasjon (materiell kompetanse) 

c) foreta en selvstendig og frivillig avgjørelse om man vil delta på grunnlag av 

informasjon og egne preferanser og verdier (materiell kompetanse) 

d) frivillig kunne kommunisere sin avgjørelse (prosessuell kompetanse) 

 

Samtykket skal være fritt eller frivillig. Det betyr at den som forskes på ikke skal føle seg 

presset eller tvunget til å delta i forsøket. Her er det viktig å presisere at om man motsetter 

seg en deltagelse i en studie så vil ikke det få noen konsekvenser for pasientens videre 

behandling. Det finnes forskningsstudier som tilbyr honorar for deltagelse i studien. Et 

slikt honorar kan anses som et visst press på pasienten. I en relasjon mellom pasient og 

forsker vil det alltid være et maktforhold hvor pasienten kan være usikker, uviten og redd. 

Som forsker må man være klar over sin rolle ovenfor pasienten. Det kan lett oppstå et 

avhengighetsforhold mellom pasient og forsker og pasienten kan føle seg presset til å avgi 

samtykke. I slike tilfeller bør en uavhengig, kvalifisert person innhente samtykke fra 

pasienten jamfør Helsinkideklarasjonen punkt 27 (Helsinkideklarasjonen, 2013). 

For at pasienter skal samtykke til forskningsstudier er man avhengig at det skapes tillit 

mellom pasient og forsker. At pasienten oppnår tillit til forskeren er ikke bare avhengig av 

at forskeren er faglig dyktig, men at pasienten føler at forskeren har forstått pasienten sine 

interesser og at pasienten stoler på at forskeren vil i vareta pasientens interesser (Pedersen, 

Hofmann, & Mangset, 2007). 

 

3.2 Samtykkekompetanse 

Paragraf 17 i helseforskningsloven omhandler hvem som har samtykkekompetanse og rett 

til å samtykke til deltakelse i forskning. Alle personer over 18 år har i utgangspunktet 

samtykkekompetanse og dermed rett til å delta i forskning. Personer mellom 16 og 18 år 



	   12	  

behandles som personer over 18 år i helseforskningsloven med  mindre andre 

lovbestemmelser gjelder.  

Samtykkekompetansen kan bortfalle hos pasienter som befattes av paragraf 4-3 andre ledd 

(PBRL). For personer uten samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven 

paragraf 4-3 andre ledd skal nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven 

paragraf 1-3 bokstav b samtykke. 

For personer som er fratatt rettslig handleevne på det personlige området, gjelder pasient- 

og brukerrettighetsloven paragraf 4-7 tilsvarende. Etter vergemålsloven (paragraf 22, tredje 

ledd) skal også pasienter som er umyndiggjort i så stor utstrekning som mulig selv 

samtykke til helsehjelp. Dersom dette ikke er mulig, kan vergen samtykke på vegne av 

pasienten (Vergemålsloven, 2010). 

I helseforskningsloven, paragraf 18, er vilkår beskrevet for forskning som inkluderer 

personer uten samtykkekompetanse: 

• eventuell risiko eller ulempe for personen er ubetydelig 

• personen selv ikke motsetter seg det 

• det er grunn til å anta at resultatene av forskningen kan være til nytte for den 

aktuelle personen eller for andre personer med samme aldersspesifikke lidelse, 

sykdom, skade eller tilstand 

 

Et viktig moment er at tilsvarende forskning ikke kan gjennomføres på personer med 

samtykkekompetanse. 

I pasient- og brukerrettighetsloven omhandles pasienter som ikke har samtykkekompetanse 

i paragraf 4-6. Dersom en pasient over 18 år ikke har samtykkekompetanse og helsehjelpen 

er av lite inngripende karakter (omfang og varighet) kan den som yter helsehjelp ta 

avgjørelsen om helsehjelp. I tilfeller hvor helsehjelpen innebærer et alvorlig inngrep for 

pasienten, så kan helsehjelpen gis dersom det anses å være i pasientens interesse. Der det 

er mulig skal man spørre pårørende om hva pasienten ville ha ønsket. 

Årsaker for at samtykkekompetansen kan falle bort helt eller delvis er: pasienten som på 

grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser åpenbart ikke er i stand til å forstå hva 

samtykket omfatter er ikke samtykkekompetent. Dette kan for eksempel gjelder for 

pasienter med hodeskader eller for pasienter med psykisk utviklingshemming. 

 

 

3.3 Samtykke til forskning i kliniske nødssituasjoner 
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Helseforskningsloven paragraf 19 åpner opp for forskning i kliniske nødssituasjoner der 

pasienten ikke er i stand til å samtykke. Dersom det ikke er mulig å innhente samtykke fra 

vedkommendes pårørende skal forskning kun skje dersom:  

• forskningen har ubetydelig risiko eller ulempe for pasienten 

• personen selv ikke motsetter seg det, og det ikke er grunn for forskere eller øvrig 

personell til å tro at vedkommende ville ha motsatt seg dette dersom 

vedkommende hadde hatt samtykkekompetanse 

• det bare er mulig å utføre forskningen i kliniske nødssituasjoner, og 

• forskningen utvilsomt er berettiget på grunn av utsikten til resultater med stor 

forebyggende, diagnostisk eller terapeutisk verdi 

Pasienten eller nærmeste pårørende skal så snart som mulig gis informasjon om 

forskningen. Samtykke etter paragraf 13, jf. paragraf 17 (HFL), er en forutsetning for 

videre forskning og skal innhentes så snart som mulig (LOV-2008-06-20-44: 

Helseforskningsloven, 2008). 

 

 

3.4 Vurdering av samtykkekompetanse 

I pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 4-3 står det at det er den som yter helsehjelp 

som skal vurdere pasienten sin samtykkekompetanse og avgjør om pasienten mangler 

kompetanse til å samtykke. Helsepersonell skal ut fra pasientens alder, psykiske tilstand, 

modenhet og erfaringsbakgrunn legge forholdene best mulig til rette for at pasienten selv 

kan samtykke til helsehjelp jamfør paragraf  3-5 (LOV-1999-07-02-63: Pasient- og 

brukerrettighetsloven). Det står i lov om pasientrettigheter at avgjørelsen som gjelder 

manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet. Det er et krav at avgjørelsen legges 

frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende. Om pasienten ikke har pårørende skal  

avgjørelsen legges frem for kvalifisert helsepersonell (paragraf 4-3 PBRL). 

Pasient- og brukerrettighetsloven sier ikke noe om hvordan samtykkekompetansen skal 

vurderes.  

Det er utviklet ulike tester og verktøy for å kunne vurdere pasientens samtykkekompetanse 

(Appelbaum, Appelbaum, & Grisso, 1998; Tunzi, 2001). Testene har til felles at de 

fokuserer på følgende punkter: 

• om pasienten har en evne til å uttrykke et valg 

• om pasienten har evne til å forstå informasjonen som blir gitt 

• om pasienten har evne til å forstå konsekvensene av sine valg 
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3.5 Formelle krav for innhenting av samtykke til forskningsstudier 

Alle kliniske forskingsprosjekter må være forhåndsgodkjent av den regionale komiteen for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (paragraf 9 HFL) (LOV-2008-06-20-44: 

Helseforskningsloven, 2008). 

Personvernombudet og regional etisk komité har begge utarbeidet maler for samtykke. De 

stiller en rekke minstekrav hva et samtykke må inneholde. Hvilken institusjon som er 

behandlingsansvarlig, forskers kontaktopplysninger, prosjektets formål og hva 

opplysningene skal brukes til, at det er frivillig å delta og at man kan trekke seg så lenge 

studien pågår uten å måtte oppgi grunn og hva som skal skje med opplysningene etter at 

prosjektet avsluttes. I tillegg har de en rekke punkter som et samtykke bør inneholde. 

Samtykket bør ha en innledning med forespørsel om deltakelse og beskrive hvilke metoder 

som benytters for å innhente opplysninger og hva disse opplysningene har å si for 

deltageren. Samtykket må opplyse om at alle opplysninger blir behandlet konfidensielt og 

si noe om hvem som har tilgang til data og at prosjektet er meldt til personvernombud og 

regional etisk komité . 
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4 FORSKNING PÅ TRAUMEPASIENTER 

	  
I min forskningsstudie har vi ikke kunne verifisere en av våre hypoteser om at epidural 

analgesi hos pasienter med skader i brystveggen kan redusere risikoen for å utvikle 

kroniske smerter. I dette kapittelet vil jeg beskrive utfordringer innen forskning på 

traumepasienter som traumepopulasjon, randomisering, styrkeberegning og innhenting av 

samtykke. 

 

4.1 Pasientpopulasjon 

En utfordring med å utføre en prospektiv studie på traumepasienter er at man må være 

tilstede når pasienten ankommer sykehuset. I følge traumeregisteret på Ullevål, kommer 50 

% av pasientene om natten eller i helgene. Som individuell forsker kan man ikke være 

tilstede 24 timer i døgnet syv dager i uken. Skal man kunne inkludere alle traumepasienter 

i kliniske studier så trenger man betydelige personalressurser og strikte 

forskingsprotokoller som sikre at alle både pasientinklusjon i studiene og pasient-

behandlingen er lik.  

Traumepopulasjon er en heterogen gruppe med stor variasjon i alder, skademekanikk, 

skadetype, alvorlighet av skade og tidligere sykdommer for å nevne noen. En stor variasjon 

gjør det vanskelig å sammenligne pasienter. 

En thoraxskade kan være alt fra enkle ribbeinsfrakturer til hemothorax, pneumothorax, 

lungekontusjoner og flail chest. Med så store variasjoner i pasientgrunnlaget krever det 

flere pasienter for å kunne si statistisk hvilken behandling som fungerer best. 

Traumepasienter blir sett på som en sårbar gruppe innen forskningsetikken og er godt 

beskyttet av lover og retningslinjer. Dette har ført til at det meste av traumebehandlingen er 

basert på erfaring og lite på evidensbasert forskning. Forskning på andre pasientgrupper 

blir overført til å gjelde for traumepasienten. Et eksempel er min egen hypotese om at 

epidural analgesi reduserer risiko for kroniske smerter hos pasienter med thoraxskade. 

Risikoen for å utvikle kroniske smerter etter thoraxkirurgi er stor (Perkins & Kehlet, 2000). 

Bruken av epidural analgesi i forbindelse med planlagte operasjoner i brysthulen 

(thorakotomi) reduserer forekomsten av kroniske smerter i brystveggen (Tiippana, Nilsson, 

& Kalso, 2003). Mens den kortsiktige effekten av epidural analgesi hos pasienter med 

thoraxtraumer er relativt godt undersøkt (Bulger, Edwards, Klotz, & Jurkovich, 2004; 

Choi, Lin, & Gadsden, 2013), finnes det lite data på om epidural analgesi ved thoraxskader 

også kan forebygge utviklingen av kroniske smerter. Søkeordene "prevention of chronic 
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pain with epidural analgesia" ga 78 treff i Medline, men ingen publikasjon omhandler 

pasienter som har fått en traumatisk thoraxskade. 

Forskningsstudien min har vist at registreringene vedrørende smerter i akuttfasen har vært 

mangelfulle og at smertebehandlingen i akuttmottaket har vært lite avansert. Etter 

helsepersonelloven, paragraf 39, har man som helsepersonell plikt til å føre journal og 

dokumentere behandling. I praksis er akuttsituasjoner preget av høyt tempo og 

samtidighetskonflikter. Fokuset er på å redde pasientens liv, allikevel kan man ikke fravike 

kravet om dokumentasjon. Mangelfulle registreringer svekker datagrunnlaget for 

traumeforskningen. 

 

4.2 Styrkeberegning 

En studie på pasienter som fikk utført en thorakotomi viser at epidural analgesi (EDA) 

forebygger utviklingen av kroniske smerter (Tiippana et al., 2003). Ut fra dette er det 

berettiget å tro at EDA kan forbygge forekomsten av kroniske smerter hos 

traumepasienten. I min studie var det ingen signifikant forskjell på om pasientene fikk 

EDA ved thoraxskader eller ikke.   

Det kan være flere årsaker som kan forklare hvorfor det ikke var noen forskjell i de to 

gruppene. For det første er utvalgsstørrelsen for liten. Med en signifikans på ≤ 0,05 og en 

styrke på 80 prosent og maksimal risiko for type 2 feil på 20 prosent vil det kreve 282 

pasienter,  med 141 pasienter i hver gruppe. 

Kun 67 av 125 pasienter som ble inkludert i studien min hadde thoraxskade. Av de 68 

pasientene som svarte på spørreskjema var det 12 pasienter som fikk EDA. 

Ullevål sykehus mottar over 50 % av alle traumene i Norge. Om trenden med antall 

traumepasienter innlagt per år er den samme ville det tatt over ti år for å få inkludert nok 

pasienter til å undersøke om EDA kan forebygge kroniske smerter. Den medisinske 

behandlingen, og spesielt traumebehandlingen, er i kontinuerlig endring og på ti år vil 

smertebehandlingen endre seg såpass mye at det ikke er reelt å sammenligne pasienter som 

ble inkludert det første året med de som ble inkludert etter ti år. 

For å inkludere 282 pasienter må man samarbeide med andre sykehus utenom Norge som 

tar imot flere traumepasienter. En multisenterstudie er en utfordrende, krevende og dyr 

prosess. Men det er kanskje det som må til for å få mange nok pasienter til å få statistisk 

signifikans og besvare hypotesen. 
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4.3 Randomisering av pasienter 

For å besvare hypotesen om epidural analgesi reduserer forekomsten av kronisk smerte 

etter thoraxtraume vil en god metode være å randomisere pasientene i to grupper. 

En intervensjonsgruppe som får epidural analgesi og en gruppe som kun får intravenøs 

analgesi. Å ha en kontrollgruppe som ikke får noen form for smertelindring vil 

metodeteknisk være bra, men etisk uforsvarlig. En dobbeltblinding hvor verken pasient 

eller forsker vet hva pasienten får av smertelindring er vanskelig å utføre i akuttsituasjoner.  

Innleggelse av epiduralkateter er forbundet med en viss risiko og man kan påføre pasienten 

unødvendig skade. Det er ikke etisk akseptabelt å bruke et epiduralkateter og gi placebo. I 

Helsinkideklarasjonen  punkt 14 (Helsinkideklarasjonen, 2013) påpekes at deltagelse i 

studie ikke skal ha negativ virkning på helsen til forskningsdeltakere. 

Helseforskningsloven paragrafer 18 og 19 (LOV-2008-06-20-44: Helseforskningsloven, 

2008) omhandler forskning på personer uten samtykke og forskning i kliniske 

nødssituasjoner hvor forskning  bare kan skje om eventuell risiko eller ulempe for 

personen er ubetydelig og at resultatene av forskningen har en stor forebyggende, 

diagnostisk eller terapeutisk verdi. I Nürnbergkodeksen punkt 4 står det at forsøket bør 

utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade. 

Når man forsker på smerte har man som regel en hypotese om at en behandling virker 

bedre enn en annen. Her vedgår man at en gruppe vil få dårligere smertebehandling og 

muligens påføre gruppen en form for en ulempe. 

Helseforskningsloven stiller strengere krav til forskning på pasienter i akuttsituasjoner og 

pasienter som ikke kan samtykke i behandling (paragraf 18 og 19). Spørsmålet blir da om 

det er etisk forsvarlig å gjøre prospektiv smerteforskning på denne pasientgruppen. 

 

 

4.4 Pasientsamtykke hos traumepasienter 

Deltakelse i forskningsprosjekter er som regel basert på det frivillige, informerte samtykket 

(Helsinkideklarasjonen, 2013; LOV-1999-07-02-63: Pasient- og brukerrettighetsloven; 

LOV-2008-06-20-44: Helseforskningsloven, 2008).  Forskningsstudier på traumepasienter 

er forbundet med utfordringer med hensyn til dette. 
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4.4.1 Samtykkekompetanse og innhenting av samtykke hos traumepasienter 

I traumeforskning er det i mange tilfeller umulig å innhente samtykke av pasienten før 

ulykken/skaden inntreffer. Alle hardt skadde pasienter blir mottatt med et traumeteam. 

Traumeteamet består av mellom 15 til 20 personer, alle med sin spesielle rolle i 

traumeteamet. Pasientene blir systematisk undersøkt og livreddende tiltak og behandling i 

verksettes. Hele traumeteamet sitt fokus er å redde pasientens liv og redusere ytterligere 

skade. I den akutte fasen er det ikke tid og rom for å informere pasienten om 

forskningsstudier. 

Ved forskning på bevisstløse pasienter og i kliniske nødssituasjoner skal samtykke 

innhentes så raskt som mulig under forutsetning at paragraf 13 og paragraf 17 i 

helseforskningsloven er tilstede. Ved vedvarende bevisstløshet skal nærmeste pårørende 

etter pasient- og brukerrettighetsloven, paragraf 1-3 bokstav b, samtykke. Begrepet ”så 

raskt som mulig” er et upresist begrep og det er mange hensyn som må tas når man 

vurderer når man skal innhente samtykke. En forutsetning for innhenting av samtykke er 

om pasienten innehar samtykkekompetanse. Et eksempel fra min arbeidshverdag; en 

pasient som har vært utsatt for en klemskade mellom lastebil og vegg kommer inn med 

sterke smerter i thoraks og er sirkulatorisk påvirket. I det pasienten kommer inn på 

sykehuset blir pasienten tatt i mot med traumeteam som systematisk undersøker pasienten. 

Det avdekkes at pasienten har bilaterale ribbeinsfrakturer og pneumothorax på venstre 

side. Pasienten får innlagt thoraxdren og får intravenøs smertelindring. I en slik setting er 

det ikke tid og rom for å informere pasienten om forskningsstudier. Pasienten kan være 

redd, engstelig og kan ha vansker med å ta inn over seg hva som har skjedd. Pasienten er i 

et fysisk og psykisk sjokk. Jamfør PBRL paragraf 4-3, 2. og 3. ledd er man som 

helsepersonell forpliktet til å vurdere om samtykkekompetansen kan ha falt bort. Med 

bortfall av samtykkekompetansen menes at pasienten ikke er i stand til å foreta frie valg, 

forstå informasjons som blir gitt og samtykke til deltakelse i studie. Manglende 

samtykkekompetanse etter 2. ledd forutsetter at pasienten har fysiske eller psykiske 

forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming og en av disse årsakene fører 

til at pasienten åpenbart ikke forstå samtykket. Dette reiser spørsmål om hva som legges i 

begrepene fysisk og psykisk forstyrrelse og redusert forståelse. 
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4.4.2 Traumepasienter uten samtykkekompetanse 

Pasienter som er påvirket på grunn av sin fysiske skade og psykiske tilstand er etter 

pasient- og brukerrettighetsloven, paragraf 4-3, ikke samtykkekompetente. 

Paragraf  19 (HFL) åpner opp for forskning på pasienter uten samtykke i nødssituasjoner 

om forskningen ikke lar seg gjøre på en pasientgruppe hvor samtykke kan innhentes på 

forhånd. I både paragraf 18 og 19 (HFL) må eventuell risiko og ulempe for personen være 

ubetydelig. Klinisk så bærer alle nødssituasjoner en risiko for pasienten ellers ville det ikke 

ha vært en nødssituasjon. 

Å bli innlagt på sykehus innebærer at man innehar enten en fysisk forstyrrelse eller en 

psykisk forstyrrelse. Traumepasienter har som oftest en kombinasjon av både en fysisk 

skade, samt en psykisk forstyrrelse. 

Pasient- og brukerrettighetsloven gir lite opplysning om når samtykkekompetansen faller 

bort etter paragraf 4-3 2. ledd. I et rundskriv fra helse og sosialdepartementet forutsettes 

det at reduksjonen er av en viss art og at en mindre psykisk reduksjon ikke er tilstrekkelig 

(Helsedirektoratet, 2004). Traumepasienter er i en situasjon hvor de får opioider som 

smertelindring. Opioider har en sentralvirkende effekt og man kan bli påvirket. Det er 

forbudt å kjøre bil om man har tatt opioider. Opioider reduserer reaksjons- 

oppfattelsesevnen. Spørsmålet man som forsker må stille seg er om pasienter som står på 

sterk smertelindring er samtykkekompetente. 

I forskningsstudien min fikk mer enn 80 prosent av pasientene opioider i akuttfasen. 

Jeg husker godt en pasient jeg skulle innhente samtykke på til en traumestudie. Pasienten 

hadde ligget på intensivavdeling i tre dager og blitt overflyttet til sengepost. Jeg oppsøker 

pasienten og vi har en fin samtale om hvor fornøyd og glad hun var for at hun hadde 

overlevd ulykken. Jeg informerer om studien og hun er interessert og vil veldig gjerne 

delta i studien. Jeg opplever at pasienten har forstått innholdet i informasjonen rundt 

studien og pasienten gir sitt samtykke til å delta i studien. Som en del av studien må alle 

pasientene følges opp hver dag med vitale parametre som blodtrykk og puls så lenge de er 

inneliggende på sykehuset. Påfølgende dag oppsøker jeg pasienten igjen og hun har hatt en 

del smerter siste natten og fått mer smertelindring. På meg virker pasienten sliten. Jeg går 

bort til pasienten og presenterte meg og hun kjenner meg ikke igjen. Jeg informerer om at 

jeg, som vi avtalte dagen i forveien, skulle komme for å se hvordan det stod til med henne 

og måle blodtrykk og puls. Hun husker ikke at jeg hadde vært der dagen i forveien og vil 

heller ikke bli målt blodtrykk eller puls av. Jeg går ut av pasientens rom med spørsmålet 

om jeg hadde vurdert pasienten så feil dagen i forveien. Var pasienten samtykkekompetent 



	   20	  

den dagen hun skrev under på samtykkeskjema? Utfordringen er å innhente samtykke så 

raskt som mulig opp mot når pasienten anses å være samtykkekompetent. 

 

4.4.3 Rett til informasjon og medvirkning hos traumepasienter 

I pasient- og brukerrettighetsloven er det forankret at pasienten må informeres og at 

pasienten har rett til medvirkning, uavhengig av om pasienten har samtykkekompetanse 

eller ikke (PBRL paragraf 3-1 og paragraf 3-2). 

Ved å informere pasienten er man ute etter å se om pasienten åpenbart ikke er i stand til å 

forstå hva samtykket går ut på. Samtykkekompetansen bortfaller om pasienten ikke 

åpenbart forstår hva samtykket omfatter PBRL paragraf 4-3 2. ledd. Tolkningsspørsmålet 

blir her hvor mye må man forvente at pasienten skal forstå? Det finnes ingen konkrete 

retningslinjer på hvordan man skal vurdere om pasienten forstår. I rundskriv fra 

helsedirektoratet (Helsedirektoratet, 2004) legges det at pasientens samtykkekompetanse 

kun bortfaller når pasienten åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter. 

 

Igjen blir det opp til helsepersonell å vurdere om pasienten åpenbart ikke forstår hva 

samtykket går ut på. Forståelsen må vurderes ut ifra hvilke forventninger man kan stille til 

pasienten. Forståelse hos pasienten er avhengig av kulturelle, sosiale og språklige 

betingelser. De regionale forskningsetiske komiteene (REK) har utarbeidet maler for 

samtykke med forslag på hva som bør være med i en informasjon til et samtykke. Ved 

siden av tittel på studien må det gjøres rede for bakgrunn og hensikt, hva studien 

innebærer, mulige fordeler og ulemper, hva som skjer med prøvene som blir tatt og 

informasjonen om pasienten og at deltakelse er frivillig. 

 

Jeg var tidligere delaktig i en studie om bruk av kunstig blod til traumepasienter med 

blødningssjokk. Samtykkeinformasjonen var på tre sider hvor hensikt og bakgrunn for 

studien var godt beskrevet, medikamentets tenkte virkning, hva medikamentet inneholdt og 

hva slags data som ble samlet inn. Utfordringen var avsnittet med fordeler og ulemper  ved 

studien hvor alle tenkelige bivirkninger var ramset opp. Som forskningssykepleier hadde 

jeg plikt til å informere pasienten om studien og jeg måtte forsikre meg om at pasienten 

hadde forstått innholdet i informasjonen. Erfaringen var at pasientene hadde ingen 

forutsetning til å forstå innholdet i informasjonen som ble gitt. Selv annet helsepersonell 

hadde vanskeligheter med å forstå medikamentets virkemåte og potensielle bivirkninger. 
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Utfordringen til helsepersonell blir på en side å tilfredsstille de krav REK krever i et 

informert samtykke samt å informere pasienten på en forståelig måte. 

Om pasienten ikke forstår innholdet i informasjonen som blir gitt må man først finne ut om 

dette skyldes pasientens sykdomstilstand. Skyldes nedsatt forståelse sykdommen vil 

pasientens samtykkekompetanse falle bort i følge pasient- og brukerrettighetsloven 

(paragraf 4-3). I følge paragraf 4-3, 3. ledd (PBRL) skal helsepersonell legge forholdene til 

rette i hensyn til pasientens alder, psykiske tilstand og modenhet. Om nedsatt 

forståelsesevne ikke skyldes sykdom har pasienten et krav på informasjon og pasientens 

forståelse blir avgjørende i forhold til om pasienten kan avgi et gyldig samtykke. I følge 

paragraf 3-1 og  paragraf 3-2 i PBRL bør man legge forholdene godt til rette for at 

pasienten skal forstå. Regelverket og retningslinjene er litt uklare på hvordan 

helsepersonellet skal legge forholdene til rette og hvor langt man skal strekke seg som 

forsker for å sørge for at informasjonen blir forstått. Pasienter som inkluderes i studier er 

viktige og verdifulle for forskeren og man er villig til å strekke seg veldig langt for å sørge 

for at pasientene forstår informasjonen.  

Som forsker er man pliktig til å respektere pasientens valg om å ikke å delta eller trekker 

sitt samtykke i følge paragraf 16 i helseforskningsloven (LOV-2008-06-20-44: 

Helseforskningsloven, 2008). Samtidig skal man strekke seg langt for å sørge for at 

informasjonen blir forstått. I praksis blir det helsepersonellet sitt skjønn som avgjør om 

man skal respektere et nei eller å prøve å legge forholdene bedre til rette for at pasienten 

forstår informasjonen. 

 

4.4.4 Vurdering av samtykkekompetanse hos traumepasienter 

Det finnes ulike tester som er utviklet for å vurdere pasientens samtykkekompetanse 

(Appelbaum et al., 1998; Tunzi, 2001). Disse testene er kun tilgjengelige på engelsk og er 

ikke oversatt og validert på norsk. Jeg mener det er et stort behov for et verktøy for å 

vurdere samtykkekompetanse. 

Slik det er nå er det helsearbeideren sin subjektive oppfatning om pasienten har forstått 

informasjonen som har blitt gitt som danner grunnlaget for om pasienten innehar 

samtykkekompetanse.   
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4.4.5 Samtykkekompetanse og pårørendes rolle hos traumepasienter  

Pasientens pårørende er i følge pasient- og brukerrettighetsloven (paragraf 1-3, b) den 

person eller de personer som pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Om 

pasienten ikke er i stand til å uttrykke seg er pårørende den som i størst utstrekning har 

varig og løpende kontakt med pasienten, det tas likevel utgangspunkt i følgende 

rekkefølge: ektefelle, registrert partner, samboer, barn over 18 år, foreldre eller annet 

foreldreansvar, søsken over 18 år, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står 

pasienten nær, verge eller fremtidsfullmektig med kompetanse på det personlige området. 

Er pasienten ikke samtykkekompetent skal det innhentes informasjon fra nærmeste 

pårørende om hva pasienten ville ha ønsket  jamfør paragraf 4-6 PBRL.  

Pasientens pårørende har rett på informasjon jamfør PBRL paragraf 3-3. Om pasienten 

inkluderes i en studie så har man som forsker plikt til å informere nærmeste pårørende om 

studien. I følge Helsinkideklarasjonen punkt 30 må den eller de som etter gjeldende 

rettsregler kan representere pasienten samtykke på vegne av pasienten. Samtidig stilles det 

krav til studier som befatter forskning på pasienter som ikke er samtykkekompetente at 

studien må være godkjent av forskningsetisk komité og at samtykke må innhentes så snart 

som mulig fra forskningsdeltakeren eller fra den eller de som representerer pasienten. I 

helseforskningsloven paragraf 19 som omhandler forskning i kliniske nødssituasjoner står 

det at pårørende skal så snart som mulig gis informasjon om forskningen. Og for personer 

uten samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 4-3 andre ledd 

skal nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 1-3 bokstav b 

samtykke. 

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin mener at samtykke fra pårørende ikke 

bør aksepteres som et selvstendig grunnlag. Datatilsynet godtar ikke samtykke fra 

pårørende (Forskningetiske komiteene). I biobankloven godtas heller ikke samtykke fra 

pårørende. Det er opp til REK å vurdere i hver enkelt studie hvor vidt man kan bruke 

samtykke fra pårørende. 

 

Forskning i kliniske nødssituasjoner stiller det krav at man som helsepersonell gjør en 

grundig vurdering av pasientens samtykkekompetanse. Er man fysisk eller psykisk 

påvirket kan pasientens samtykkekompetansen falle bort. I de ulike lovene så skal 

nærmeste pårørende samtykke på vegne av pasienten om pasienten ikke innehar 

samtykkekompetanse. Det stilles ikke krav til helsepersonell at de gjør en vurdering av 

pårørendes samtykkekompetanse. Når en pasient blir hardt skadet i en ulykke går 
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pårørende også gjennom de ulike sjokkfasene og det er ikke sikkert at de er i stand til å 

fatte et samtykke på vegne av pasienten. Erfaringsmessig så har pårørende et stort behov 

for informasjon og repetisjon av informasjon.  

Jeg skulle ønske det var klarere retningslinjer for når man kan bruke samtykke fra 

pårørende og at det stilles krav om at pårørende også må være samtykkekompetente for at 

samtykket skal være gyldig. 
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5 KONKLUSJON 

	  
Traumepasienter er en sårbar pasientgruppe. Det er viktig at man undersøker om ikke 

forskningen kan gjøres på andre pasientgrupper, hvor man kan innhente samtykke på 

forhånd. Behandling av traumepasienter skal i størst mulig grad være basert på kunnskap 

(evidens) og noen spørsmål kan bare besvares når man gjennomfører studier på 

traumepasienter som skal tjene til å forbedre behandlingen.  

Som forsker må en kjenne til ulike lover og retningslinjer som gjelder for forskning på 

pasienter som kan ha nedsatt eller bortfall av samtykkekompetansen. De ulike lovene 

overlapper hverandre på noen punkter og er tildels vanskelig å forstå for helsepersonell. 

Godkjenning av forskningsstudier av forskningsetiske komiteer og/eller personvernombud 

hjelper den enkelte forsker å følge lover og regler og beskytter pasienten. 

Det er strenge krav til at pasienten må forstå informasjonen som blir gitt. Verktøy som er 

utviklet til å vurdere pasientens samtykkekompetanse bør oversettes til norsk og bli 

validert. 

Det bør stilles krav om at helsepersonell gjør en samtykkevurdering av pårørende som skal 

samtykke på vegne av pasienten. 
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