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FORKORTELSER	OG	ORDLISTE	
AAS	=	akutte	abdominale	smerter	

ARR	=	absolutt	risiko	reduksjon	

Ahus	=	Akershus	Universitetssykehus	

BMJ	=	British	Medical	Journal	

KI	=	95%	konfidensintervall	

NNH	=	number	needed	to	harm	

NNT	=	number	needed	to	treat	

Opioid	=	stoff	som	påvirker	kroppens	opioidreseptorer	i	sentralnervesystemet	

Opiat	=	stoffer	som	er	fremstilt	av	saft	fra	planten	Papaver	Somniferum	

RR	=	relativ	risiko	

VAS	=	visuell	analog	skala	

VNS	=	verbal	numerisk	skala	

WMD	=	weighted	mean	difference	



SAMMENDRAG	
Problemstilling:	Akutte	magesmerter	er	en	vanlig	problemstilling	i	akuttmottak.	Det	har	vært	en	

tradisjon	at	disse	pasientene	ikke	smertelindres	før	tilsyn	av	kirurg	av	frykt	for	at	symptomer	skal	

maskeres	og	man	således	risikerer	feildiagnostikk	og	–behandling.	Nyere	systematiske	oversikter	

viser	imidlertid	at	dette	er	en	myte	som	motbevises	gjennom	en	rekke	randomiserte	kontrollerte	

studier.	Dette	kvalitetsforbedringsprosjektet	tar	derfor	sikte	på	å	innføre	en	ny	og	kvalitetssikret	

prosedyre	i	akuttmottaket	på	Ahus	som	gjør	at	pasienter	med	akutte	abdominale	smerter	kan	

vurderes	for	opioid	smertelindring	ved	turnuslegetilsyn.		

Kunnskapsgrunnlag:	Samlet	sett	indikerer	kunnskapsgrunnlaget	at	endringer	i	kliniske	funn	kan	

forekomme,	men	det	er	entydig	at	risikoen	for	feildiagnostikk-	og	behandling	ikke	øker,	og	at	en	

oppnår	signifikant	reduksjon	av	smerter	hos	pasienten.	Imidlertid	er	det	noe	metodologiske	

skjevheter	blant	enkeltstudiene	og	heterogenitet	i	pasientpopulasjonene	i	metaanalysene.		

Dagens	praksis:	I	akuttmottaket	på	Ahus	foreligger	kunnskapen	om	bruk	av	opioid	analgetika	hos	

noen	leger,	men	ikke	alle.	Det	er	ingen	etablert	lokal	eller	nasjonal	retningslinje	for	bruk	av	opioid	

analgetika	hos	pasienter	med	akutte	abdominale	smerter	og	det	er	varierende	hvordan	dette	

praktiseres	av	legene.	Det	er	derfor	rom	for	kvalitetsforbedring	i	henhold	til	problemstilling.		

Tiltak	og	indikatorer:	Tiltakene	som	foreslås	er	undervisning	til	alle	faggrupper	som	er	involvert	i	

håndtering	av	pasienter	med	akutte	abdominale	smerter	i	akuttmottaket,	utforming	av	skriftlig	

retningslinje	i	sykehuset	E-håndbok,	og	plakat	med	tydelig	og	enkel	informasjon	om	den	nye	

prosedyren	som	kan	henges	opp	i	akuttmottaket.	Indikatorer	som	foreslås	er	antall	ansatte	som	får	

undervisning,	tid	fra	dør	til	smertelindring	(minutter),	andel	pasienter	som	før	smertelindring	før	

tilsyn	av	kirurg,	og	reduksjon	i	smerter	målt	ved	verbal	numerisk	skala.	

Konklusjon:	Det	anbefales	at	kvalitetsforbedringsprosjektet	gjennomføres.		



PROBLEMSTILLING	

BAKGRUNN	
Akutt	abdomen	er	en	vanlig	forekommende	diagnose	ved	norske	akuttmottak	og	legevakter.	En	

studie	utført	ved	St.	Olavs	Hospital	i	Trondheim	viste	at	hele	13%	av	pasientene	som	kommer	inn	i	

deres	akuttmottak	har	fått	definert	en	foreløpig	diagnose	som	“akutte	magesmerter”	(1).	Akutte	

abdominale	smerter	(AAS)	defineres	som	raskt	innsettende,	sterke	smerter	som	kan	indikere	

potensiell	livstruende	intraabdominal	patologi	som	kan	kreve	akutt	kirurgisk	intervensjon	(2).	Med	

raskt	innsettende	menes	i	denne	oppgaven	varighet	under	72	timer.		Dette	er	altså	tilstander	som	

kan	være	svært	smertefulle	for	pasienten.	I	akuttmottaket	blir	denne	pasientgruppen	som	oftest	

mottatt	av	turnusleger	som	foretar	en	initial	vurdering	av	pasienten,	skriver	journal	og	initierer	tilsyn	

fra	kirurg.	Sykehushverdagen	er	ofte	travel,	og	det	kan	ta	tid	før	pasienten	blir	tilsett	av	kirurg.	Om	

pasienten	i	hele	denne	perioden	er	uten	smertelindring,	vil	pasientene	sannsynligvis	utsettes	for	mer	

fysisk	og	psykisk	stress	enn	nødvendig	(3).	Å	gi	adekvat	smertelindring	på	et	tidlig	tidspunkt	vil	bedre	

pasientenes	situasjon.		

Det	har	i	lang	tid	vært	en	klinisk	tradisjon	å	være	avventende	med	opioid/opiat	smertelindring	til	

pasienter	med	AAS	før	pasientene	har	blitt	tilsett	av	kirurg.	Allerede	i	1921	fremmet	den	britiske	

legen	Zachary	Cope	følgende	påstand	i	sin	bok	«Early	diagnosis	of	the	acute	abdomen»:	“If	morphine	

be	given,	it	is	possible	for	the	patient	to	die	happy	in	the	belief	that	he	is	on	the	road	to	recovery,	and	

in	some	cases	the	medical	attendant	may	for	a	time	be	induced	to	share	the	delusive	hope”	(4).	En	

teori	blant	fagkyndige	som	hevder	at	administrasjon	av	opioid	smertelindring	er	uhensiktsmessig	

både	for	pasient	og	kliniker,	synes	dermed	å	ha	blitt	tidlig	etablert	innen	medisinen.	Nyere	forskning	

konkluderer	derimot	med	at	det	ikke	foreligger	grunn	til	å	vente	med	opioid	smertelindring,	og	i	

internasjonale	retningslinjer	anbefales	det	at	pasienter	med	akutte,	ikke-traumatiske	magesmerter	

tidlig	smertelindres	med	opioider	til	tross	for	at	de	ikke	er	tilsett	av	kirurg.		

Som	medisinstudenter	har	vi	selv	fått	erfare	dagens	regjerende	praksis	i	norske	akuttmottak,	der	en	

del	av	pasientene	ikke	får	smertelindrende	medikasjon	før	de	er	tilsett	av	kirurg.	Dette	er	ikke	i	

samsvar	med	en	kunnskapsbasert	praksis	eller	god	kvalitet	i	helsevesenet,	ei	heller	med	god	

legeetikk	om	å	lindre	så	godt	det	lar	seg	gjøre.	Basert	på	dette	kan	man	konkludere	med	at	det	er	

rom	for	kvalitetsforbedring,	og	på	bakgrunn	av	egne	observasjoner	og	erfaringer	er	akuttmottaket	

ved	Akershus	Universitetssykehus	(Ahus)	valgt	som	det	kliniske	mikrosystemet	å	utføre	et	

kvalitetsforbedringsprosjekt	i.			



KVALITETSUTFORDRINGER	
Med	kvalitetsutfordringer	menes	her	hindre	som	er	årsak	til	at	dagens	praksis	ikke	er	i	samsvar	med	

oppdatert	kunnskap.	Figur	1	viser	et	fiskebeinsdiagram	med	mulige	årsaker	til	at	pasienter	med	AAS	

ikke	får	smertelindring	før	kirurgisk	tilsyn.	Observasjoner	og	undersøkelser	er	inndelt	i	fem	

årsakskategorier:	mennesker,	metode,	fag,	miljø	og	materialer.	Etter	samtale	med	overlege	i	

gastrokirurgi	og	leger	som	er	i	kontakt	med	kirurgiske	pasienter	i	akuttmottaket	på	Ahus,	kom	det	

fram	noen	aktuelle	kvalitetsutfordringer	i	det	utvalgte	kliniske	mikrosystemet.	Hos	noen	leger	var	

manglende	faglig	oppdatering	en	viktig	kvalitetsutfordring.	Flere	mente	at	opioid	smertelindring	

maskerer	symptomer	og	kliniske	funn,	som	igjen	fører	til	feildiagnostikk	og	-behandling.	Hos	enkelte	

yngre	leger	ble	det	også	avdekket	at	en	viktig	utfordring	var	frykten	for	å	gjøre	feil	og	å	stå	opp	imot	

sin	overordnede.	Det	foreligger	ingen	retningslinjer	for	smertelindring	ved	AAS	ved	Ahus.	Det	finnes	

heller	ingen	nasjonale	retningslinjer	eller	veiledere	som	tar	opp	dette	temaet.	Det	var	altså	

fortrinnsvis	årsaker	innen	kategoriene	“mennesker”,	“metode”	og	“miljø”	som	representerte	

kvalitetsutfordringer	i	akuttmottaket	på	Ahus,	og	ikke	materialmangel	eller	faglige	og	etiske	

betenkeligheter.	

Figur	1:	Fiskebeinsdiagram	

	

PROBLEMSTILLING	
Denne	oppgaven	beskriver	et	kvalitetsforbedringsprosjekt	der	målet	er	å	innføre	at	alle	pasienter	

med	akutte	abdominale	smerter	i	akuttmottaket	på	Ahus	skal	vurderes	for	opioid	smertelindring	før	

kirurgisk	legetilsyn.	Med	kirurgisk	tilsyn	menes	tilsyn	av	LIS	eller	overlege	i	kirurgi	ved	Ahus,	kirurgisk	



divisjon.	Begrepene	opioid	og	opiat	er	ikke	synonyme,	men	i	stor	grad	overlappene.	Her	brukes	

begrepet	opioid,	med	mindre	det	er	snakk	om	spesifikt	opiat.		

Det	presenteres	forslag	til	tiltak,	indikatorer	og	implementeringsprosess	til	bruk	i	

kvalitetsforbedringen.	Basert	på	kunnskapsgrunnlaget	og	oppgavens	omfang,	defineres	

pasientgruppen	som	pasienter	over	18	år	som	har	akutte,	ikke-traumatiske	abdominale	smerter	og	

ikke	er	gravide,	immunsupprimerte	eller	er	allergiske	mot	opiater.		



KUNNSKAPSGRUNNLAG	

SØKESTRATEGI	
Det	ble	utarbeidet	følgende	PICO-spørsmål	basert	på	valget	av	problemstilling:		

P	-	 Patient	 Pasienter	i	akuttmottak	med	akutte	abdominale	smerter	

I	-	 Intervention	 Tidlig	opioid	analgesi	

C	-	 Comparison	 Sen	opioid	analgesi	

O	-	 Outcome		 Diagnostisk	treffsikkerhet,	feilbehandling,	riktig	diagnose,	
smertelindring	

	

Det	ble	utført	flere	litteratursøk	i	databasene	McMaster	PLUS	og	PubMed	med	følgende	søkestreng:	

(acute	abdominal	pain)	AND	(adult	patients)	AND	((pre	diagnostic)	OR	(early)	OR	(initial)	OR	

(emergency	department))	AND	((pain	relief)	OR	(analgesia)	OR	(post	surgery)	OR	(analgesics)	OR	

(opiates)	OR	(morphine))	NOT	((postoperative)	OR	(laparotomy)	OR	(post	surgery)	OR	(inhospital)).		

I	tillegg	ble	også	referanselistene	fra	relevante	funn	gjennomgått.	Gjennom	søk	i	McMaster	PLUS	ble	

det	funnet	flere	treff	i	evidensbaserte	kliniske	oppslagsverk	(2,	5).	Litteratursøkene	genererte	også	to	

systematiske	oversikter	med	metaanalyser	(6,	7),	to	retningslinjer	(8,	9)	og	en	enkeltstudie	av	nyere	

dato	(10)	som	ikke	var	inkludert	i	de	to	systematiske	oversiktene.	Det	ble	også	funnet	to	

enkeltstudier	(11,	12)	som	ble	vurdert	som	mindre	relevante	da	de	definerer	sine	pasientgrupper	

som	pasienter	med	AAS	der	det	foreligger	en	spesifikk	mistanke	om	akutt	appendisitt.	Ettersom	de	

store	oppslagsverkene	BMJ	og	UpToDate	ikke	inneholdt	tydelige	graderte	anbefalinger,	syntes	det	

hensiktsmessig	å	presentere	en	oversikt	over	det	aktuelle	kunnskapsgrunnlaget	som	foreligger.		

RETNINGSLINJER	
Oppslagsverket	UpToDate	har	utarbeidet	en	retningslinje	som	spesifikt	omhandler	håndtering	av	

akutte	abdominale	smerter	hos	voksne	pasienter	i	akuttmottak	(5).	Denne	ble	sist	oppdatert	i	

september	2016.	Retningslinjen	baserer	seg	på	evidens	fra	de	to	nevnte	systematiske	oversiktene	

med	tilhørende	metaanalyser	(6,	7).	I	retningslinjen	presenteres	det	en	ugradert	anbefaling	om	å	gi	

tidlig	analgesi	med	opioider	til	pasienter	med	akutte	abdominale	smerter.	Hovedargumentet	for	en	

slik	anbefaling	bygger	på	ideen	om	at	det	i	mange	tiår	har	eksistert	en	oppfatning	om	at	

smertelindring	har	en	uheldig	påvirkning	på	diagnostikk	og	behandling,	men	at	denne	teorien	synes	

motbevist	av	forskningsresultater	fra	flere	randomiserte	studier.	Det	utdypes	videre	at	det	synes	



fornuftig	å	administrere	enten	morfin	eller	fentanyl	intravenøst	til	adekvat	smertelindring	er	

oppnådd,	og	det	gis	i	tillegg	forslag	til	dosering	og	intervaller	mellom	eventuelle	administrasjoner.	

Det	presiseres	forøvrig	at	målet	med	”adekvat	smertelindring”	ikke	vil	være	å	eliminere	all	smerte,	

men	å	forsøke	å	gjøre	smertene	mer	tolerable	for	den	respektive	pasienten.		

British	Medical	Journal	(BMJ)	presenterer	også	en	ugradert	anbefaling	om	tidlig	analgesi	i	sin	

retningslinje	for	håndtering	og	evaluering	av	pasienter	med	akutt	abdomen	(2).	Denne	retningslinjen	

ble	sist	oppdatert	i	november	2015.	BMJ	presenterer	en	mer	forsiktig	anbefaling	sammenlignet	med	

UpToDate,	men	det	blir	også	her	argumentert	med	at	nyere	studier	avviser	teorien	om	at	opiat	

analgesi	kan	ha	en	uheldig	innvirkning	på	videre	diagnostikk	og	behandling.	BMJ	presenterer	ingen	

forslag	til	dosering	eller	administrasjon	av	smertelindrende	medikasjon,	men	foreslår	på	generell	

basis	bruk	av	fentanyl	som	en	fornuftig	tilnærming.	Dette	begrunnes	med	at	fentanyl	og	dens	

analoger	har	effektiv	analgetisk	virkning	og	kort	halveringstid.	Anbefalingen	er	i	likhet	med	

retningslinjen	fra	UpToDate,	basert	på	den	systematiske	oversikten	av	Manterola	et	al.	fra	2011	(6).		

En	japansk	retningslinje	utarbeidet	i	2015	(8)presenterer	flere	graderte	anbefalinger	for	bruk	av	

smertelindring	ved	akutt	abdomen.	Grunnlaget	for	anbefalingene	er	systematiske	litteratursøk	utført	

i	PubMed	og	japanske	databaser.	En	faggruppe	formulerte	videre	en	rekke	klinisk	relevante	spørsmål	

som	ble	besvart	med	evidensgrunnlaget	som	forelå,	for	deretter	å	sammenfatte	dette	til	

retningslinjer	for	bruk	av	smertelindring	ved	akutt	abdomen.	Retningslinjene	anbefaler	blant	annet	

bruk	av	analgesi	ved	akutt	abdomen	før	en	endelig	diagnose	er	satt,	og	presenterer	administrering	av	

1	g	acetaminophen	(paracetamol)	til	pasienter	med	AAS	som	en	grad	A	anbefaling	(sterk	anbefaling)	

uavhengig	av	smertegrad.	Den	anbefaler	også	å	vurdere	administrering	av	morfin	til	pasienter	med	

AAS,	også	dette	som	en	grad	A	anbefaling.		

En	nederlandsk	kunnskapsbasert	retningslinje	publisert	i	2015	(9)	kommenterte	også	grunnlaget	for	

tidlig	analgesi	til	pasienter	med	akutt	abdominal	smerte.	De	presenterte	ingen	gradert	anbefaling,	

men	basert	på	evidensgrunnlaget	gjennom	systematiske	søk	i	MEDLINE,	EMBASE	og	Cochrane	

Library,	ble	det	konkludert	med	at	administrering	av	opioider	er	assosiert	med	en	nedgang	i	

smerteintensitet	og	at	det	ikke	påvirker	diagnostisk	treffsikkerhet	og	presisjon	ved	den	kliniske	

undersøkelsen.		

	

	

	



SYSTEMATISKE	OVERSIKTER	
Manterola	et	al.	(2011)	

Manterola	et	al.	(6)	publiserte	i	2011	en	systematisk	oversikt	over	randomiserte	kontrollerte	studier	

der	opioider	som	smertelindring	ved	AAS	ble	sammenlignet	med	å	ikke	gi	smertelindring.	

Hovedformålet	var	å	avgjøre	om	det	forelå	evidens	for	bruk	av	opioid	analgesi	under	den	

diagnostiske	utredningen	av	pasienter	med	AAS.	Manterola	et	al.	ønsket	også	å	spesifikt	vurdere	

eventuell	endring	i	pasientenes	opplevelse	av	ubehag.			

Tilsammen	åtte	studier	med	totalt	922	pasienter	med	non-traumatiske	akutte	abdominale	smerter	

av	under	en	ukes	varighet	ble	inkludert.	475	pasienter	mottok	smertelindring	i	form	av	opioider	eller	

opiater,	og	447	mottok	placebo.	Yngste	inkluderte	pasient	var	14	år.	I	seks	av	studiene	ble	morfin	

benyttet	som	analgetisk	middel,	i	en	studie	ble	det	gitt	tramadol	og	i	en	studie	ble	papaveretum	

benyttet.		

Resultatene	knyttet	til	sikkerhet	ved	tidlig	analgesi	med	opioider	ble	samlet	under	tre	definerte	

endepunkter,	basert	på	hva	som	var	rapportert	i	studiene.	Analyser	av	diagnostiske	feilvurderinger	

ble	utført	i	seks	studier	(RR	0.81	[95%	CI	0.48,	1.37]),	feil	i	behandlingsbeslutninger	ble	analysert	fra	

tre	studier	(RR	0.77,	KI	(0.23-2.54))	og	treffsikre	behandlingsbeslutninger	ble	analysert	fra	tre	studier	

(RR	0.77,	KI	(0.23-2.54)).	Altså	viste	ingen	av	analysene	signifikante	forskjeller.	Figur	2	viser	

oppsummering	av	endepunktet	”Feildiagnostikk”.	Et	sekundært	funn	var	signifikant	endring	i	

smerteintensitet	målt	med	visuell	analog	skala	(VAS)	med	weighted	mean	difference	(WMD)	på	-

2.00,	KI	(-2.89	-	-1.10).	Alle	åtte	studiene	oppga	dette	endepunktet,	og	én	studie	viste	ikke-signifikant	

endring	i	smerteintensitet	(13).	Årsaken	til	dette	kan	skyldes	at	studien	definerte	signifikant	endring	i	

VAS	på	en	annen	måte	enn	metaanalysen,	og	at	det	var	den	eneste	studien	der	tramadol	ble	

benyttet.	Det	ble	heller	ikke	funnet	signifikant	endring	i	funn	ved	klinisk	undersøkelse	(figur	3).		

Denne	systematiske	oversikten	fremstår	som	solid	basert	på	sjekkliste	for	systematiske	oversikter	

(14).	Søkene	blitt	utført	i	relevante	databaser,	og	ingen	artikler	har	blitt	ekskludert	basert	på	språk	

eller	publikasjonsstatus.	To	uavhengige	fagfeller	ekstraherte	relevante	studier	basert	på	

forhåndsdefinerte	kriterier.	Dermed	vurderes	den	totale	risikoen	for	publikasjonsskjevhet	som	liten.	

Det	ble	også	redegjort	grundig	for	sentrale	svakheter	ved	tallmaterialet.	Risikoen	for	systematiske	feil	

i	de	inkluderte	studiene	ble	evaluert	ved	hjelp	av	verktøyet	”Jadad	Scale”.	Kun	to	av	studiene	ble	

tildelt	høyeste	mulige	poengsum,	hvilket	indikerer	at	det	foreligger	metodologiske	skjevheter	blant	

de	inkluderte	studiene.	Analysene	påpekte	også	at	det	forelå	en	mindre	grad	av	heterogenitet,	og	for	

å	korrigere	for	dette	ble	”Random	Effects	Model”	benyttet	på	aktuelle	analyser.	Forfatterne	



definerte	flere	mulige	faktorer	som	kan	påvirke	graden	av	heterogenitet	i	studiene;	ulike	effektmål,	

ulik	fordeling	av	alder	blant	inkluderte	pasienter,	ulikt	valg	av	smertelindrende	medikament	og	ulike	

doseringer.	Et	annet	viktig	aspekt	som	ble	fremhevet	var	at	de	fleste	studiene	har	benyttet	seg	av	

samme	kliniske	undersøker	både	før	og	etter	administrasjon	av	studiemedikasjon,	noe	som	kan	

representere	et	bias	med	tanke	på	ingen	endring	i	kliniske	funn.	I	tillegg	var	det	totale	antall	

pasienter	noe	lavt.	I	subanalyser	var	antallet	enda	lavere	på	grunn	av	variasjonen	i	enkeltstudienes	

endepunkter.	Ingen	av	enkeltstudiene	konkluderte	med	at	det	foreligger	signifikante	forskjeller	som	

kan	indikere	at	bruk	av	opioid	smertelindring	er	forbundet	med	økt	risiko	sammenlignet	med	

placebo,	og	Manterola	et	al.	konkluderte	med	at	tidlig	analgesi	kan	vurderes	som	trygt,	og	at	

resultatene	indikerte	at	administrering	av	opioider	muligens	bedret	den	diagnostiske	presisjonen	og	

dermed	førte	til	redusert	grad	av	feilbehandling	av	pasienter	med	AAS.	Disse	resultatene	var	

imidlertid	ikke	signifikante.	Forfatterne	påpekte	at	i	en	metaanalyse	med	et	høyere	antall	pasienter	

med	mer	direkte	sammenlignbare	utfall	kunne	det	vært	mulig	å	observere	resultater	som	tyder	på	at	

tidlig	opiat	eller	opioid	analgesi	fører	til	bedre	diagnostikk	og	behandling	av	pasienter	med	AAS.			

Figur	2:	Feildiagnostisering		

	



Figur	3:	Endring	ved	klinisk	undersøkelse

	

Ranji	et	al.	(2006)	

Ranji	et	al.	publiserte	i	2006	en	metaanalyse	av	randomiserte	kontrollerte	studier	der	opiat	analgesi	

ble	sammenlignet	med	placebo	hos	pasienter	med	AAS	(7).	Endepunkter	var	å	bestemme	hvordan	

opiat	analgesi	påvirket	klinisk	undersøkelse	og	avgjørelser	om	operativ	behandling.	For	å	utforske	

hvilken	betydning	eventuelle	endringer	i	klinisk	undersøkelse	ville	ha	for	videre	håndtering	av	

pasienten,	ønsket	studien	også	å	kartlegge	hvorvidt	opiat	smertelindring	ga	en	økt	risiko	for	

feilhåndtering	av	pasienter	med	akutt	abdominal	smerte.	Feilhåndtering	ble	her	karakterisert	som	

enten	forsinkelse	av	nødvendig	kirurgi	eller	unødvendig	kirurgi,	det	vil	si	inngrep	der	kirurgi	ikke	

avdekket	andre,	uventede	funn	som	tilsa	til	at	kirurgi	likevel	kunne	vært	indisert.	Forfatterne	valgte	

en	konservativ	tilnærming	til	begrepet	”feilhåndtering”,	eksempelvis	vurderte	de	de	som	

feilhåndtering	hvis	en	pasient	med	AAS	ble	laparotomert	på	mistanke	om	akutt	appendisitt,	men	

inngrepet	endte	med	fjerning	av	en	normal	appendix.	Forfatterne	av	studien	forsvarte	dette	valget	

med	at	eventuelle	konklusjoner	om	at	opiat	analgesi	ikke	påvirker	feilhåndtering	av	pasienten	ville	

fremstå	som	mer	robuste	med	en	streng	definisjon	av	hva	feilhåndtering	inkluderer.	

Ranji	et	al.	søkte	etter	relevante	studier	i	databasene	MEDLINE	og	EMBASE,	og	inkluderte	studier	ble	

gjennomgått	av	to	uavhengige	forfattere.	Studier	der	pasienter	med	AAS	ble	randomisert	til	enten	

opiat	analgesi	eller	placebo	ble	inkludert.	Totalt	12	studier	ble	inkludert	i	metaanalysen,	der	tre	av	

disse	kun	inkluderte	barn	i	sin	pasientgruppe.	Det	var	store	variasjoner	i	størrelsen	på	studiene,	da	de	



minste	studiene	(Wolfe,	LoVecchio,ref)	inkluderte	henholdsvis	22	og	29	pasienter,	mens	Vermeulen	

(15)	inkluderte	totalt	350	pasienter.	Tre	av	studiene	var	gjort	på	pediatriske	pasienter,	og	det	ble	

utført	separate	subanalyser	på	studiene	med	voksen	og	pediatrisk	populasjon	(se	figur	4).	Da	dette	

prosjektet	begrenser	seg	til	å	vurdere	kunnskapsgrunnlaget	for	en	voksen	pasientgruppe,	ble	

resultatene	fra	de	pediatriske	studiene	ekskludert	slik	at	kun	analysene	gjort	separat	for	studiene	

med	voksne	pasienter	ble	vurdert.	I	en	av	studiene	med	voksen	populasjon	var	imidlertid	yngste	

inkluderte	pasient	12	år,	men	på	grunn	av	det	lave	antallet	pasienter	dette	gjelder	antas	det	at	

betydningen	av	dette	er	liten.		

Resultatene	fra	metaanalysen	viste	at	sammenlignet	med	placebo	ga	administrasjon	av	opiater	slik	at	

adekvat	analgesi	var	oppnådd,	en	signifikant	økt	risiko	for	endring	i	funn	ved	abdominal	undersøkelse	

RR	2.22,	KI	(0.91–5.40)	(figur	4).	Derimot	ble	det	ikke	observert	noen	signifikant	økt	risiko	for	

feilhåndtering	av	pasientene	som	mottok	opioid	analgesi	sammenlignet	med	placebo,	ARR	+0.3%,	KI	

(-4.1-4.7)	(figur	5).	For	å	illustrere	betydningen	av	denne	ikke-signifikante	økningen,	kan	man	

forestille	seg	at	en	økning	på	+0.3%	var	signifikant.	Da	ville	333	pasienter	ha	måttet	motta	opioid	

smertelindring	for	at	én	pasient	skulle	blitt	utsatt	for	feilhåndtering	som	skulle	kunne	tilskrives	

opioidadministrasjon	(NNH,	number	needed	to	harm=333).	Videre	ser	man	en	øvre	grense	i	

konfidensintervallet	på	+4.7	%,	som	betyr	at	en	absolutt	økning	i	risiko	for	feilhåndtering	på	+4.7%	

ikke	kan	avskrives.	I	et	slikt	scenario	ville	21	pasienter	ha	måttet	motta	opiat	smertelindring	for	at	én	

pasient	skal	utsettes	for	feilhåndtering	i	forbindelse	med	videre	behandling	(NNH	21).		

	 	



Figur	4:	Endring	i	funn	ved	abdominal	undersøkelse	etter	opiatadministrasjon	

	

Figur	5:	Absolutt	endring	i	risiko	for	feilhåndtering	av	pasienten	ved	administrasjon	av	opiater	



Ranji	et.al	har	i	sin	metaanalyse	tatt	høyde	for	stor	heterogenitet	i	aldersgrupper	ved	å	utføre	

separate	statistiske	analyser	for	studiene	utført	på	voksne	og	pediatriske	pasienter.	Studier	der	

adekvat	analgesi	ikke	var	oppnådd	ble	ekskludert.		Det	er	også	utført	subanalyser	og	studier	der	

adekvat	analgesi	ikke	er	oppnådd	er	utelukket	fordi	flere	studier	benyttet	seg	av	opioider	med	ulik	

potensitet	og	med	variasjoner	i	doser.	En	sentral	svakhet	i	studien	var	at	de	fleste	inkluderte	studiene	

har	benyttet	samme	kliniske	undersøker	både	før	og	etter	opiat	eller	placebo	ble	administrert,	noe	

som	potensielt	kan	være	problematisk	da	påfølgende	kliniske	vurderinger	utført	av	samme	kliniker	

kan	antas	å	avvike	mindre	sammenlignet	med	om	disse	var	utført	av	to	ulike	

klinikere.																																											

Denne	metaanalysen	konkluderte	med	at	opiat	smertelindring	potensielt	kan	endre	funn	ved	klinisk	

undersøkelse	etter	analgesi	er	oppnådd,	men	at	disse	endringene	ikke	resulterer	i	noen	signifikant	

økning	i	risiko	for	feilhåndtering	av	pasientene	sammenlignet	med	pasientgruppene	som	mottar	

placebo.	

	 	



Tabell	1:	Systematiske	oversikter	med	metaanalyser	

	 Manterola	et	al.	(2011)(6)	 Ranji	et	al.	(2006)	(7)	

Problemstillinger	 Er	opiat	smertelindring	tidlig	i	den	
diagnostiske	prosessen	ved	akutte	
abdominale	smerter	trygt	med	hensyn	
på	risiko	for	feil	diagnose	og	behandling?		
Gir	opiat	smertelindring	signifikant	
reduksjon	i	smerte	sammenlignet	med	
placebo?		
	

Gir	opiat	smertelindring	økt	risiko	
for	endring	i	anamnestiske	
opplysninger	eller	kliniske	funn	hos	
pasienter	med	akutt	abdominal	
smerter?		
Gir	smertelindring	med	opiater	
signifikant	økning	i	risiko	for	
feilhåndtering	av	pasienten?	

Inkluderte	
randomiserte	
studier	

Amoli	et	al.	(16)	
Attard	et	al.	(17)	
Gallagher	et	al.	(18)	
LoVecchio	et	al.	(19)	
Mahadevan	et	al.	(13)	
Pace	et	al.	(20)	
Thomas	et	al.	(21)	
Vermeulen	et	al.	(15)	

Zoltie	et	al.	(22)	
Attard	et	al.	(17)	
Pace	and	Burke	et	al.	(20)	
Garyfallou	et	al.	(23)	
LoVecchio	et	al.	(19)	
Vermeulen	et	al.	(15)	
Mahadevan	et	al.	(13)	
Thomas	(et	al.	(21)	
Wolfe	et	al.	(24)	

Resultater	 Feil	diagnose:	
RR	0.81	(0.48,	1.37)	
ARR	-0,02	(-2%)	
NNH:	100/0,02=5000	(Ved	IKKE	å	gi	
opioider)	
	
Feil	i	beslutning	om	behandling:		
RR	0.77	(0.23,	2.54)	
ARR	-0,01	(-1%)	
	
Treffsikre	behandlingsbeslutninger:	
RR	0.77	(0.23	-	2.54)	
ARR	-0,01	(-1%)	

Signifikant	økning	i	risiko	for	
endring	i	funn	ved	klinisk	
undersøkelse	etter	administrasjon	
av	opioider:		
RR	2.22	(0.91-5.40).	
	
Ikke-signifikant	endring	i	absolutt	
risiko	for	feilhåndtering	av	
pasienten:		
ARR	+0.3%	(-4.1	–	+4.7)	
NNH	100/0,3=	333	

Konklusjon	 Opiat	smertelindring	fører	ikke	til	feil	
diagnose	eller	feil	behandling,	og	gir	
pasientene	bedre	smertelindring	
sammenlignet	med	placebo.	

Opiater	kan	potensielt	endre	funn	
ved	klinisk	undersøkelse	før	og	
etter	administrasjon,	men	
endringene	resulterer	ikke	i	
signifikant	økt	risiko	for	
feilhåndtering	av	pasienten.	

	

	
	 	



ØVRIGE	ENKELTSTUDIER	

En	randomisert	enkeltstudie	publisert	i	2012	(10)	er	ikke	inkludert	i	de	to	tidligere	nevnte	

metaanalysene.	Denne	studien	ønsket	å	kartlegge	effektene	av	tidlig	administrasjon	av	analgesi	hos	

pasienter	med	AAS,	og	spesielt	hvilken	betydning	dette	hadde	på	smertegrad,	funn	ved	abdominal	

undersøkelse	og	diagnostisk	presisjon.	Pasientene	ble	randomisert	og	mottok	enten	tramadol	(1	

mg/kg),	paracetamol	(15	mg/kg)	eller	placebo	etter	første	initiale	smertevurdering.	Smertenivå	ble	

vurdert	igjen	20	og	40	minutter	etter	smertelindrende	medikament	eller	placebo	ble	administrert.	

Studien	konkluderte	med	at	tidlig	administrering	av	tramadol	og	paracetamol	ga	effektiv	

smertelindring	hos	pasienter	med	non-traumatisk	akutt	abdominal	smerte.	Absolutt	reduksjon	i	

smerteintensitet	var	55	%	i	tramadol-,	45	%	i	paracetamol-	og	1	%	i	placebogruppen,	som	ga	en	

signifikant	reduksjon	med	p<0.001.	Det	ble	også	konkludert	med	at	administrasjon	av	

smertelindrende	medikasjon	ikke	påvirket	den	videre	diagnostikken.	Diagnostisk	treffsikkerhet	var	

96%	og	94%	i	begge	gruppene	som	mottok	smertelindring,	og	94%	hos	dem	som	ikke	mottok	

smertelindring.		

Litteratursøket	identifiserte	også	to	enkeltstudier	som	omhandlet	tidlig	opiat	analgesi	hos	pasienter	

der	det	forelå	en	spesifikk	mistanke	om	akutt	appendisitt	(11,	12).	Begge	studiene	er	definert	som	

prospektive,	randomiserte,	dobbelt	blindede	og	placebokontrollerte.	Ettersom	de	to	enkeltstudiene	

utelukkende	har	inkludert	pasienter	hvor	man	mistenker	akutt	appendisitt,	vil	ikke	resultatene	være	

generaliserbare	til	alle	pasienter	med	AAS.	Keyong	Won	et	al.	(11)	sammenlignet	diagnostisk	

treffsikkerhet	hos	213	pasienter	randomisert	til	smertelindrende	medikasjon	med	5	mg	morfin	iv	

eller	placebo.	Resultatene	viste	ingen	signifikante	forskjeller	mellom	de	to	gruppene.	Studien	ble	

vurdert	etter	sjekkliste	for	RCT-studier	(25),	og	en	metodisk	styrke	var	at	en	annen	kliniker	

(assistentlege	ved	kirurgisk	avdeling)	gjennomførte	undersøkelsen	av	pasienten	etter	at	

studiemedikasjon	var	administrert.	Yuan	et	al.	(12)	randomiserte	106	pasienter	til	å	motta	enten	

morfin	eller	placebo.	Denne	studien	skilte	seg	fra	førstnevnte	ved	at	pasientene	ble	undersøkt	av	

samme	kliniker	(kirurg)	både	før	og	etter	studiemedikasjon	ble	administrert.	Resultatene	avdekket	

signifikante	forskjeller	i	smerteintensitet	og	kvaliteten	på	samarbeidet	mellom	pasient	og	kliniker	i	de	

to	gruppene,	men	ingen	signifikante	forskjeller	når	det	gjaldt	endringer	i	det	kliniske	bildet	etter	

administrering	av	studiemedikasjon,	og	da	særskilt	med	henblikk	på	kliniske	tegn	til	peritoneal	

affeksjon.	

VURDERING	AV	KUNNSKAPSGRUNNLAGET	
Ettersom	de	to	større	systematiske	oversiktene	overlapper	betydelig	hva	gjelder	inkluderte	studier,	

utgjøres	det	eksisterende	kunnskapsgrunnlaget	hovedsakelig	av	enkeltstudiene	inkludert	i	disse.	



Flere	av	enkeltstudiene	inneholder	metodologiske	skjevheter,	og	metaanalysene	er	noe	heterogene.	

Det	totale	antall	randomiserte	pasienter	er	også	sparsomt	med	tanke	på	hvor	hyppig	AAS	

forekommer	i	akuttmottak.	Likevel	er	resultatene	fra	de	systematiske	oversiktene	entydige	og	

anbefaler	tidlig	opiat	analgesi.	Resultatene	fra	Manterola	et	al.	sin	systematiske	oversikt	peker	også	i	

retning	av	at	tidlig	smertelindring	med	opioider	gir	en	økning	i	diagnostisk	presisjon	og	en	reduksjon	

av	feilbehandling	sammenlignet	med	placebo.	

Det	kan	anses	som	problematisk	at	flere	av	studiene	benytter	seg	av	samme	undersøkende	kliniker	

før	og	etter	administrasjon	av	studiemedikasjon,	da	dette	kan	ha	ført	til	systematiske	skjevheter	og	

resultatene	vanskeligere	lar	seg	overførbare	til	vanlig	klinisk	praksis	ettersom	det	ofte	er	to	ulike	

klinikere	som	vurderer	pasienten	i	løpet	av	det	diagnostiske	forløpet	i	mottak.		Derimot	er	det	ingen	

av	enkeltstudiene	som	indikerer	at	tidlig	opioid	smertelindring	fører	til	økt	risiko	for	feildiagnostikk	

og	feilbehandling	av	pasientene.	Dette	gjelder	heller	ikke	blant	studiene	som	har	benyttet	seg	av	

ulike	undersøkere	før	og	etter	studiemedikasjon	har	blitt	administrert.		

Den	største	andelen	av	enkeltstudiene	ble	utført	tidlig	på	2000-tallet.	Fra	den	gang	til	i	dag	har	

trenden	vært	økt	bruk	av	CT	i	diagnostikken	ved	akutt	abdomen,	og	man	antar	derfor	mindre	

sannsynlighet	for	feildiagnostikk	og	feilbehandling	(Ref	Edmonds	kommentar	til	Ranji	et	al).		

Avslutningsvis	må	det	påpekes	at	ingen	av	de	vurderte	enkeltstudiene	har	tilstrebet	totalt	fravær	av	

smerte	hos	pasienten	(VAS	0-1),	men	istedenfor	definert	et	mål	om	å	gjøre	smertene	tålelige	for	

pasienten,	gjerne	definert	som	VAS	på	omkring	4.	Smertelindring	til	lavere	VAS	enn	dette	kan	derfor	

ikke	anbefales.		

Konklusjon	

På	tross	av	et	noe	lavt	antall	studiedeltakere	samt	noe	metodologiske	skjevheter	og	heterogenitet	

blant	de	inkluderte	studiene,	synes	det	overveiende	sannsynlig	at	tidlig	opioid	smertelindring	ved	

akutte	abdominale	smerter	er	trygt	og	bør	vurderes	på	et	tidlig	tidspunkt	etter	ankomst	i	

akuttmottak.	



DAGENS	PRAKSIS		
Som	et	ledd	i	utredningen	av	hvilken	praksis	som	i	dag	foreligger,	ble	det	ikke	funnet	noen	tydelig	

lokal	retningslinje	som	kommenterte	bruk	av	opioider	hos	pasienter	med	AAS.	Ved	gjennomgang	av	

den	lokale	E-metodeboken,	som	er	utarbeidet	av	Ahus	som	et	digitalt	hjelpemiddel	for	ansatte,	

forelå	det	heller	ikke	her	noen	klar	retningslinje	eller	forslag	knyttet	til	bruk	av	opioid	eller	opiat	

smertelindring.		

Ytterligere	kartlegging	av	dagens	gjeldende	praksis	ble	gjort	gjennom	samtale	med	overlege	i	

gastroenterologisk	kirurgi	på	Ahus,	dr.	Ola	Reiertsen.	Det	ble	07.10.16	sendt	en	mail	som	ble	besvart	

samme	dag.	Han	mente	at	det	ideelle	er	at	pasienter	med	AAS	ikke	har	fått	smertestillende	før	de	

vurderes	av	kirurg,	men	at	dette	kan	være	etisk	problematisk.	Hvis	pasienten	har	fått	

smertestillende,	må	kirurgen	vite	hva,	når	og	hvordan	smertestillende	har	blitt	administrert.	Han	

mente	også	at	risikoen	for	at	smertestillende	maskerer	alvorlige	symptomer	som	forkludrer	

diagnostikken	er	overdrevet.	Han	påpekte	forøvrig	at	han	ikke	har	vært	involvert	i	mottak	av	

øyeblikkelig-hjelp-pasienter	på	lang	tid,	og	at	det	derfor	burde	undersøkes	nærmere	om	hva	som	er	

gjeldende	praksis	i	mottaket	i	dag.	

Oktober	2016	ble	det	gjennomført	to	muntlige	spørrerunder	i	akuttmottaket	rettet	mot	leger	og	

sykepleiere	med	ansvar	for	de	kirurgiske	pasientene.	Spørsmål	som	ble	stilt	til	vakthavende	lege	ved	

gastrokirurgisk	avd	i	mottak	var	følgende:	

• Administreres	det	opioider	før	pasient	er	tilsett	av	kirurg?		

• Foreligger	det	noen	rutiner	eller	bestemte	retningslinjer	på	sykehuset	for	dette?		

Første	spørrerunde	ble	gjennomført	på	formiddagen	09.10.16	i	akuttmottaket,	med	to	leger	i	

spesialisering	(LIS)	og	to	turnusleger	fra	kirurgisk	divisjon	tilstede.	Disse	var	da	enige	om	at	det	er	

ønskelig	at	disse	pasientene	ikke	har	mottatt	opioid	smertelindring	før	de	har	blitt	tilsett	av	kirurg.	

Dette	ble	begrunnet	med	at	det	kan	maskere	symptomer	og	funn,	og	mulig	resultere	i	feildiagnostikk.	

En	del	pasienter	har	noen	ganger	fått	ikke-opioid	analgesi	prehospitalt,	men	det	ble	presisert	at	det	

ikke	er	vanlig	å	administrere	opioider	før	pasienten	er	tilsett	av	kirurg.		

En	ny	spørrerunde	ble	utført	to	uker	senere,	på	formiddagen	18.10.16,	hvor	to	turnusleger	og	en	LIS-

lege	var	tilstede.	De	fortalte	at	de	er	oppdatert	på	kunnskapen	som	foreligger	og	at	turnuslegene	

ordinerer	opioider	ved	behov	hos	pasienter	med	sterke	AAS	før	tilsyn	av	kirurg.	Vakthavende	LIS-lege	

i	denne	spørrerunden	var	komfortabel	med	at	turnuslegene	ordinerte	opioider	før	tilsyn	av	kirurg.	



Dette	var	spesielt	med	tanke	på	det	som	forelå	av	kunnskap	på	feltet,	samt	vissheten	om	at	tiden	før	

pasienten	blir	tilsett	av	kirurg	kan	variere.	

Det	ble	ved	samme	seanser	også	gjennomført	samtale	med	totalt	tre	sykepleiere	i	mottak,	med	

spesifikt	ansvar	for	kirurgiske	pasienter.	Det	ble	spurt	om	hvordan	opioid	analgesi	ordineres	hos	

pasienter	med	AAS.	Det	fremkom	at	ordinering	kan	variere	fra	lege	til	lege	og	erfaringen	til	den	

enkelte	legen	spiller	en	rolle,	da	særlig	turnuslegens	erfaring.	Sykepleiere	kunne	ikke	skille	mellom	

hvem	som	er	turnuslege	og	hvem	som	er	kirurg	i	mottak,	og	kunne	da	heller	ikke	vite	rollen	til	den	

som	ordinerer	medisiner.	Medisiner	ordineres	i	et	eget	panorama	for	medisiner	i	datasystemet,	

eventuelt	i	medisinkurver	på	papir.		

Konklusjonen	etter	kartlegging	av	dagens	praksis	var	at	oppdatert	kunnskap	om	bruk	av	opioid	

analgesi	foreligger	hos	noen	leger,	men	ikke	alle.	Det	var	ingen	etablert	lokal	eller	nasjonal	

retningslinje	for	bruk	av	opioid	analgetika	hos	pasienter	med	AAS	og	det	evar	diskrepans	i	hvordan	

dette	praktiseres	blant	legene.	Dermed	er	det	rom	for	kvalitetsforbedring.	Flytskjema	som	illustrer	

trinnene	ved	mottak	av	øyeblikkelig	hjelp-pasienter	med	AAS	i	akuttmottak,	er	presentert	i	figur	6.	

Denne	er	utformet	basert	på	informasjon	som	kom	frem	under	spørrerundene	i	akuttmottaket.		

Figur	6:	Flytskjemaet	for	mottak	av	øyeblikkelig	hjelp-pasienter	med	AAS

TL	=	Turnuslege,	AAS	=	akutte	abdominale	smerter.		



TILTAK	
Det	overordnede	målet	for	dette	kvalitetsforbedringsprosjektet	er	å	observere	en	økning	i	antall	

pasienter	med	AAS	som	mottar	opioid	smertelindring	før	tilsyn	av	gastrokirurg	i	mottak.	Tiltakene	

som	foreslås	for	å	innføre	kvalitetsforbedringen	er:		

• Undervisning	til	alle	faggrupper.		

• Utforming	av	skriftlig	retningslinje	i	E-håndboken.		

UNDERVISNING		
Fordi	kunnskapsmangel	blant	klinikere	ble	identifisert	som	en	viktig	årsak	til	at	tidlig	smertelindring	

ofte	ikke	vurderes	eller	administreres	i	praksis,	er	det	grunnlag	for	å	anse	undervisning	som	et	

effektivt	tiltak.	I	gjennomføringen	av	undervisningen	vil	det	være	sentralt	at	en	når	frem	til	alle	deler	

av	beslutningskjeden	–	fra	sykepleiere,	turnusleger	og	LIS-leger	til	overleger	og	avdelingsledelse	–	

ettersom	økt	kunnskap	på	dette	området	på	alle	nivåer	i	kjeden	vil	være	vesentlig	for	å	kunne	

opprette	og	vedlikeholde	praksis	med	tidligere	smertelindring	av	pasientene.		

Sykepleierne	i	akuttmottaket	på	Ahus	har	med	jevne	mellomrom	A15-vakter,	det	vil	si	vakter	der	de	

møter	en	time	tidligere	for	undervisning	knyttet	til	et	bestemt	faglig	emne.	I	løpet	av	en	gitt	periode	

vil	dermed	alle	sykepleiere	som	arbeider	i	mottak	ha	vært	til	stede	ved	denne	undervisningen.	Et	

tiltak	vil	derfor	være	å	undervise	om	kunnskapsgrunnlaget	som	foreligger	og	om	anbefalt	behandling	

av	pasienter	med	AAS	på	denne	undervisningsarenaen,	da	dette	vil	øke	kunnskap	om	emnet	hos	

sykepleierne.	Dette	vil	kunne	føre	til	at	de	vurderer	det	som	mer	aktuelt	å	foreslå	ordinering	av	

opioid	analgesi	for	legene	til	denne	pasientgruppen.		

Turnuslegene	ved	Ahus	har	halvannen	uke	med	introduksjonskurs	i	regi	av	LIS-leger	ved	oppstart.	

Dette	introduksjonskurset	omfatter	blant	annet	viktige	problemstillinger	som	turnuslegene	stilles	

overfor	i	akuttmottak.	Gjennom	å	innføre	dette	temaet	som	en	del	av	programmet	for	

introduksjonsuken	vil	man	kunne	gjøre	turnuslegene	tryggere	på	at	tidlig	analgesi	med	opioid	ikke	

øker	risiko	for	feildiagnostikk	og	feilbehandling	av	pasienter	med	AAS,	og	at	turnuslegene	med	dette	

tillater	seg	å	vurdere	og	ordinere	opioid	analgesi	til	disse	pasientene	på	et	tidligere	tidspunkt.	Med	

utgangspunkt	i	undervisningsplanen	for	turnusleger	med	oppstart	september	2016	foreslås	det	at	

denne	undervisningen	kan	legges	til	foredraget	om	akuttkirurgi	i	mottak	og	på	post	som	avholdes	

siste	undervisningsdag.	



For	informasjon	og	undervisning	rettet	mot	overleger	og	LIS,	foreslås	det	å	undervise	under	

morgenmøtet.	På	gastrokirurgisk	avdeling	foregår	internundervisning	etter	morgenmøtet	én	gang	i	

uken,	og	på	denne	arenaen	vil	man	ha	mulighet	til	å	nå	ut	et	stort	antall	av	overlegene	og	LIS.		

SKRIFTLIG	RETNINGSLINJE	
Et	annet	tiltak	vil	være	å	utforme	retningslinjer/E-oppslagsverk	om	tidlig	vurdering	av	opioid	

smertelindring	til	pasienter	med	AAS.	På	Ahus	foreligger	en	egen	håndbok	med	retningslinjer	og	

prosedyrer	i	elektronisk	form,	i	et	system	kalt	EQS.	En	retningslinje	i	håndboken	der	det	tydelig	slås	

fast	at	tidlig	opioid	analgesi	ikke	vil	påvirke	diagnostikk	og	vurdering	av	behandling	for	denne	

pasientgruppen	vil	styrke	grunnlaget	for	endring	av	dagens	praksis.		



INDIKATORER	
Fire	indikatorer	foreslås	for	å	vurdere	effekten	av	kvalitetsforbedringsprosjektet.	Disse	kan	

klassifiseres	i	undergruppene	strukturindikatorer,	prosessindikatorer	og	resultatindikatorer	(26).	

Målene	knyttet	til	hver	av	indikatorene	er	valgt	med	utgangspunkt	i	at	de	skal	være	SMARTE	

(Spesifikke,	Motiverende,	Ambisjonsrike,	Relevante,	Enkle)	(27).	Tabell	2	gir	en	oversikt	over	

indikatorer	og	mål,	og	disse	beskrives	utfyllende	nedenfor.		

Tabell	2:	Indikatorer	og	mål		

Type	indikator	 Indikator	 Mål	en	måned	etter	
implementering	

Strukturindikator	 Andel	overleger	og	LIS	som	har	fått	
undervisning.	
	

75%	skal	ha	mottatt	
undervisning.	

Prosessindikatorer	 Andel	pasienter	som	har	får	opioid	
smertelindring	før	tilsyn	av	kirurg	(%)	
	

Økning	fra	50%	til	70%.	

	 Tid	fra	dør-til-smertelindring	minutter)	
	

Under	60	minutter.	

Resultatindikator	 VNS	(verbal	numerisk	skala)	ved	tilsyn	av	
gastrokirurg	(median	(min,	max))	

30%	reduksjon.	

	

Andel	overleger,	LIS,	turnusleger	og	sykepleiere	som	får	undervisning	om	temaet	er	en	

strukturindikator.	Mens	de	andre	indikatorene	måler	resultatene	av	hele	

kvalitetsforbedringsprosjektet	og	dets	overordnede	formål,	vil	denne	indikatoren	måle	hvor	godt	

tiltaket	gjennomføres.	Dette	kan	måles	ved	å	sende	rundt	et	oppmøteskjema	der	alle	som	er	til	stede	

signerer	ved	de	ulike	undervisningssesjonene	og	sammenlikne	listene	opp	mot	lister	over	antall	

ansatte	i	de	ulike	gruppene.	Det	er	et	viktig	poeng	at	indikatoren	her	ikke	vil	måle	effekten	av	

undervisningen,	altså	hvor	mange	som	er	oppmerksomme	på	det	som	undervises	og	velger	å	ta	dette	

med	seg	i	videre	praksis.	Dette	vil	likevel	måles	som	effekter	av	implementeringen,	altså	i	de	andre	

indikatorene.	Målet	her	er	at	75%	av	alle	disse	skal	ha	mottatt	undervisning	etter	implementeringen	

er	gjennomført.		

Det	overordnede	målet	for	kvalitetsforbedringsprosjektet	er	en	økning	i	andelen	av	pasienter	med	

AAS	som	mottar	opioid	analgesi	før	tilsyn	av	gastrokirurg	etter	å	ha	ankommet	akuttmottaket.	

Således	vil	andelen	pasienter	som	mottar	opioid	smertelindring	før	gastrokirurgisk	være	en	viktig	



prosessindikator	og	et	direkte	mål	på	kvalitet.	Med	gastrokirurg	menes	her	LIS	eller	overlege	på	

kirurgisk	avdeling.	Denne	indikatoren	er	relevant,	gyldig,	målbar,	tilgjengelig,	pålitelig	og	sensitiv	for	

endring,	og	oppfyller	dermed	kravene	til	en	god	indikator	(26).		

Indikatoren	kan	være	vanskelig	å	måle	ettersom	det	er	vanskelig	å	vite	stillingstittel	på	ordinerende	

lege,	og	siden	det	ofte	er	turnuslege	som	signerer	ordinasjonen	av	medikament	selv	om	overlege	har	

beordret	dette.	For	å	fastslå	dette	sikkert	foreslås	det	at	den	som	har	ansvar	for	målingen	er	tilstede	i	

akuttmottaket	på	Ahus	kontinuerlig	når	målingen	gjennomføres.	Personen	kan	dermed	følge	opp	

hver	av	pasientene	som	kommer	inn	med	AAS	og	sikre	at	korrekte	data	innhentes.				

AAS	er	et	symptom	ved	et	høyt	antall	ulike	diagnoser,	og	omfatter	dermed	tilstander	som	

manifesterer	seg	ulikt	og	kan	gi	svært	ulik	smerteintensitet	hos	pasienten.	Smerteopplevelse	er	i	

tillegg	forbundet	med	stor	individuell	variasjon.	Noen	pasienter	med	AAS	vil	heller	ikke	ha	behov	for	

opioid	smertelindring.	Dette	vil	kunne	påvirke	validiteten	til	indikatoren	der	VNS	måles	negativt.	For	

å	minste	denne	usikkerheten	kan	andelen	pasienter	som	har	mottatt	opioid	smertelindring	før	

kirurgisk	tilsyn	beregnes	ut	i	fra	hvor	mange	pasienter	som	mottar	opioid	smertelindring	når	man	

legger	sammen	de	som	får	det	tidlig	og	sent	under	opphold	i	akuttmottaket.	En	annen	svakhet	ved	

denne	indikatoren	er	at	enkelte	pasienter	ikke	har	behov	for	opioid	smertelindring	før	tilsyn	fra	

kirurg	er	utført,	men	senere	kan	få	forverring	av	sine	smerter	og	dermed	mottar	opioid	medikasjon	i	

etterkant	av	dette	tilsynet.	Dette	vil	kunne	gi	falsk	lav	andel	pasienter	som	får	tidlig	opioid	

smertelindring.		

Andel	pasienter	som	har	fått	opioid	smertelindring	før	tilsyn	av	kirurg	beregnes	ved	å	dividere	antall	

pasienter	som	har	mottatt	opioid	før	kirurgisk	tilsyn	(gruppe	A	i	figur	7)	på	antall	pasienter	som	totalt	

mottar	opioid	analgesi	totalt	(gruppe	A+C	i	figur	7).	Det	anslås	at	denne	andelen	er	under	50%	før	

implementering	av	prosjektet,	men	dette	er	et	usikkert	tall.	Det	foreslås	at	målet	er	at	denne	skal	øke	

til	70%	en	måned	etter	implementering.		

	 	



Figur	7:	Beregning	av	andel	pasienter	som	har	fått	opioid	smertelindring	før	tilsyn	av	kirurg		

	

	

Tid	fra	pasienten	ankommer	akuttmottaket	til	opioid	smertelindring	er	gitt	er	også	en	

prosessindikator.	Tidspunktet	pasienten	registreres	i	akuttmottaket	registreres	automatisk	i	det	

elektroniske	pasientjournalsystemet	DIPS,	og	tidspunktet	for	smertemedikasjon	registreres	av	

sykepleier	i	”Panorama”	i	DIPS.	Denne	indikatoren	vil	ikke	gi	informasjon	om	hvorvidt	smertelindring	

er	gitt	før	eller	etter	tilsyn	av	kirurg.	Den	vil	likevel	være	et	mål	på	den	overordnede	hensikten	med	

forbedringen,	nemlig	at	pasienter	med	AAS	ikke	skal	oppleve	ubehag	og	smerter	over	lengre	tid	uten	

å	smertelindres.	Et	forslag	til	mål	er	at	median	tid	fra	dør	til	opiatsmertelindring	skal	være	60	

minutter	innen	én	måned	etter	implementering.		

Smerteintensitet	er	en	resultatindikator	og	kan	måles	med	verbal	numerisk	skala	(VNS).	VNS	er	en	

skala	som	går	fra	0	til	10,	der	pasienten	skal	angi	sin	smerte	ved	det	aktuelle	tidspunktet.	0	er	ingen	

smerte	og	10	er	den	verst	tenkelige	smerten.	Det	foreligger	sprikende	rutiner	og	forståelse	for	bruk	

av	disse	skalaene	i	klinisk	praksis,	der	VAS,	VNS	og	NRS	er	de	mest	brukte.	Det	anbefales	på	norsk	å	

bruke	VNS	ved	verbalt	uttrykt	skala	og	VAS	dersom	en	visuell	skala	er	tilgjengelig	(28).	

Smerteopplevelse	er	forbundet	med	stor	individuell	variasjon,	hvilket	vil	kunne	påvirke	kvaliteten	til	

denne	indikatoren.	Pasientens	opplevelse	er	likevel	helt	sentral	i	vurderingen	av	helsetjenester,	og	

det	er	heller	ingen	anerkjent	måte	å	måle	smerte	subjektivt.	Målet	for	denne	indikatoren	er	at	VNS	

ved	kirurgisk	tilsyn	skal	være	redusert	med	30%	én	måned	etter	implementering.	Dette	er	basert	på	

den	systematiske	oversikten	av	Manterola	et	al.	der	median	reduksjon	i	VNS	27%.	Dette	kan	rundes	

opp	til	30%	for	at	det	skal	fremstå	som	ambisiøst	og	dermed	virke	motiverende,	og	samtidig	enkelt	å	

forholde	seg	til.		



IMPLEMENTERING	
Som	et	verktøy	for	å	kunne	beskrive	gjennomføringen	og	evalueringen	av	dette	

kvalitetsforbedringsprosjektet	kan	Langley	og	Nolans	PUKK-sirkel	for	kvalitetsforbedring	benyttes	

(29).	PUKK	står	for	planlegging,	utførelse,	kontroll	og	korrigering.	I	dette	prosjektet	beskrives	én	

PUKK-sirkel	som	strekker	seg	fra	tidspunkt	for	innføring	av	prosjektet	til	evaluering	etter	én	måned.		

PUKK-SIRKEL	

Planlegging	

I	planleggingsfasen	bør	det	opprettes	en	tverrfaglig	arbeidsgruppe	som	har	ansvar	for	å	formulere	en	

prosjektplan	for	innføringen	av	prosjektet.	Denne	arbeidsgruppen	bør	bestå	av	representanter	fra	de	

faggruppene	som	er	involvert	i	behandlingen	av	pasienter	med	AAS.	Gruppen	bør	også	inkludere	en	

eller	flere	representanter	fra	ledelsen.	Et	forslag	er	at	arbeidsgruppen	består	av	sykepleier	

arbeidende	i	mottak,	turnuslege,	gastrokirurg	og	representant	fra	ledelsen	på	gastrokirugisk	

avdeling.	Hver	representant	får	ansvar	for	å	formidle	informasjon	om	prosjektet	videre	til	sine	

respektive	faggrupper	og	innspill	fra	sine	faggrupper	tilbake	til	arbeidsgruppa.	På	denne	måten	blir	

alle	ledd	i	organisasjonen	informert	om	prosjektet	og	får	en	tilknytning	til	planlegging	og	utføring	av	

kvalitetsforbedringen.	Den	tverrfaglige	prosjektgruppen	må	ha	som	mål	å	bli	enige	om	spesifikke	

retningslinjer	for	når	og	hvordan	opioid	smertelindring	skal	administreres.	Dette	vil	innebære	å	

fastsette	hvilke	pasienter	som	skal	motta	smertelindring	(for	eksempel	om	alle	pasienter	med	AAS	

skal	smertelindres	eller	bare	dem	med	VNS	>5),	og	hvilket	medikament	skal	administreres	(for	

eksempel	morfin,	tramadol,	eller	annet	smertelindrende	preparat),	også	hvor	stor	doseringen	av	det	

valgte	medikamentet	bør	være.		

For	å	kunne	ta	kvalifiserte	valg	i	arbeidet	med	retningslinjen	og	formidle	pålitelig	informasjon	til	sine	

respektive	faggrupper	må	deltakerene	i	prosjektgruppen	sette	seg	grundig	inn	i	kunnskapsgrunnlaget	

som	foreligger.	Videre	kan	det	være	nyttig	å	sette	seg	inn	i	hva	slags	praksis	som	foreligger	ved	andre	

akuttmottak	i	Norge,	i	tillegg	hvilke	erfaringer	legene	som	vanligvis	foreskriver	opioid	smertelindring	

før	gastrokirurgisk	tilsyn	har	fra	dette.	Prosjektgruppen	må	også	kartlegge	hvilke	endringer	som	må	

gjøres	før	tiltaket	kan	innføres	Spørsmål	som	bør	besvares	i	planleggingsfasen	er:		

• Vil	det	være	behov	for	et	større	lager	av	opioider?		

• Foreligger	det	nødvendig	utstyr	for	å	håndtere	en	potensiell	økning	i	administrasjon	av	opioid	

smertelindring	til	pasientene	i	mottak?		



• Er	det	behov	for	ytterligere	opplæring	av	sykepleierene	i	administrasjon	av	smertelindrende	

medikamenter?		

• Bør	det	gjennomføres	opplæring	av	legene	for	å	tydelig	definere	hvilke	pasientgrupper	som	

eventuelt	ikke	skal	være	aktuelle	for	opioid	eller	opiat	smertelindring?	

Utførelse	av	prosjektet	

Én	person	bør	ha	hovedansvaret	for	måling	for	å	sikre	kontinuitet	og	likest	mulige	forhold	rundt	

datainnsamling	ved	hvert	målepunkt.	Hovedsakelig	foreslås	det	at	dette	er	fagutviklingssykepleier	i	

mottak.	Et	alternativ	til	at	fagsykepleier	i	mottak	har	ansvar	for	registrering	er	at	prosjektet	gjøres	

som	en	medisinstudentoppgave	under	veiledning	av	en	fra	gastrokirurgisk	avdeling.	Utfordringen	

med	en	medisinstudentoppgave	er	å	få	implementert	måling	som	en	del	av	rutinen	i	avdelingen	når	

først	prosjektet	er	ferdig.	På	den	andre	siden	krever	en	medisinstudentoppgave	lite	ekstra	ressurser,	

noe	som	er	positivt.		

Innsamling	av	data	kan	foretas	én	gang	per	uke	i	akuttmottaket	over	en	periode	på	fem	uker.	

Datainnsamlingen	gjøres	én	gang	før	implementering	og	fire	ganger	i	etterkant	av	

implementering.		Ved	hvert	datainnsamlingspunkt	bør	det	kartlegges	hvorvidt	dagen	har	vært	

særskilt	hektisk	eller	rolig,	om	det	har	forekommet	noen	spesielle	hendelser	som	kunne	påvirke	

bruken	av	opioid	smertelindring,	eller	andre	forhold	som	kan	tenkes	av	kunne	påvirke	anvendelse	av	

den	nye	prosedyren.	Det	bør	etter	hvert	måletidspunkt	gis	en	tilbakemelding	til	prosjektgruppen	slik	

at	de	holdes	kontinuerlig	oppdatert	med	resultater	og	implementeringsprosessen,	og	eventuelt	kan	

justere	målene.	

For	å	nå	ut	til	de	respektive	gruppene	og	styrke	oppslutningen	rundt	prosjektet	bør	det	gis	

tilbakemeldinger	til	de	ansatte	i	akuttmottaket	om	resultatene	av	målingene.	Dette	kan	for	eksempel	

gjøres	via	mail	eller	plakater	som	henges	opp	på	informasjonstavler.		

Kontroll	

Kontroll	av	implementeringen	og	effekten	bør	foreligge	etter	relativt	kort	tid,	for	eksempel	én	måned	

etter	implementering.	Da	møtes	alle	i	prosjektgruppen	og	gjennomgår	resultatene.	På	det	tredje	

møtet	kontrollerer	gruppen	hvorvidt	målene	er	oppfylt.		Ved	denne	evalueringen	bør	det	også	

vurderes	om	det	skal	foretas	eventuelle	endringer.		

	

	



Korreksjon	

Avhengig	av	resultatene	av	målingene	må	man	gjennomføre	nødvendige	tiltak	for	å	korrigere	ulike	

elementer	i	kvalitetsforbedringsprosjektet	der	dette	synes	hensiktsmessig.	Det	bør	vurderes	om	

dette	skal	innføres	som	en	standard	prosedyre	eller	om	det	bør	initieres	en	ny	PUKK-sirkel	med	

eventuelle	endringer	i	prosedyren	eller	tiltak.	Det	bør	også	vurderes	om	det	har	oppstått	noen	

problemer	i	tilknytningen	til	prosedyren,	for	eksempel	om	det	er	behov	for	å	justere	

medikamentdoser,	administrasjonsmåter	eller	ansvarsfordeling.	Det	som	fremkommer	på	dette	

møtet	vil	dermed	danne	grunnlaget	for	en	ny	PUKK-sirkel.	Her	må	man	videre	sette	nye	mål	og	et	

nytt	kontrollpunkt.		

Figur	8	viser	tidslinjen	for	implementering	med	møter	i	prosjektgruppen	(grønn),	målepunkter	(blå)	

og	implementeringstidspunkt	(rød).	På	det	første	møtet	organiseres	prosjektgruppen	og	man	

diskuterer	formulering	av	prosedyren	som	skal	implementeres.	På	møte	nummer	to	vedtas	

prosedyre,	i	tillegg	til	at	man	fordeler	arbeidet	knyttet	til	utforming	og	produksjon	av	

informasjonsmateriell,	samt	innsamling	og	analyse	av	data.	Videre	legges	også	en	strategi	for	

hvordan	en	kan	nå	ut	til	de	ulike	faggruppene.	Ved	målestart	foretas	en	kontrollmåling	for	at	det	skal	

foreligge	et	sammenligningsgrunnlag	for	å	kunne	vurdere	effekten	av	prosjektet.	I	løpet	av	prosjektet	

utføres	det	fire	målinger	over	én	måned.	Resultatene	fra	disse	målingene	bør	presenteres	i	en	

tidsserie.	På	det	tredje	møtet	gjennomgås	resultatene	og	eventuelt	startes	andre	runde	i	PUKK-

sirkelen.		

Figur	8:	Implementeringsplan	

	

MOTSTAND		

Motstand	mot	implementeringen	kan	komme	fra	sykehusets	medarbeidere	eller	selve	ledelsen	(se	

figur	1).	For	å	etablere	et	engasjement	hos	både	ledelse	og	medarbeidere	har	vi	valgt	å	opprette	en	

tverrfaglig	prosjektgruppe,	et	tidlig	tidspunkt	for	vurdering	og	kontroll	(etter	én	måned),	samt	
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tydelige	og	oppnåelige	mål.		Undervisning	om	kunnskapsgrunnlaget	er	et	viktig	virkemiddel	for	å	

mobilisere	engasjement	i	alle	ledd,	inkludert	ledelsen.	

For	leger	og	sykepleiere	er	det	viktig	å	avkrefte	oppfatningen	om	at	opioid	eller	opiat	smertelindring	

har	en	uheldig	innvirkning	på	diagnostikk	og	fører	til	økt	grad	av	feilbehandling.	Denne	oppfatningen	

fremstår	som	mest	dominerende	blant	overleger.	For	å	håndtere	dette	vil	det	være	gunstig	å	

vektlegge	kunnskapsgrunnlaget	som	prosjektet	baserer	seg	på	og	presentere	det	i	de	relevante	fora.	

Samtidig	vil	det	også	være	essensielt	å	henvise	til	etiske	aspekter	tilknyttet	helsepersonellets	og	

medisinens	fundamentale	tanke	om	å	at	å	lindre	pasientens	plager.	

Den	viktigste	motstanden	hos	ledelsen	tror	vi	vil	være	en	eventuell	økning	i	ressursbruk	i	avdelingen.	

Ledelse	av	prosjektet	og	en	tverrfaglig	arbeidsgruppe	i	seg	selv	vil	kreve	ressurser	fra	avdelingen.	

Arbeidsgruppens	og	ledelsens	innsats	er	imidlertid	kun	nødvendig	frem	til	den	nye	prosedyren	er	

innarbeidet	og	standardisert	i	akuttmottaket	på	Ahus.	Dermed	vil	det	bare	foreligge	et	behov	for	et	

midlertidig	økt	ressursbruk.	Forbedringene	vil	kunne	innarbeides	i	daglig	drift	uten	store	

investeringer	i	materiell	noe	som	ledelsen	sannsynligvis	vil	anse	som	positivt.		



DISKUSJON	
Det	eksisterende	kunnskapsgrunnlaget	viser	at	opioid	analgesi	hos	pasienter	med	AAS	er	trygt	og	bør	

tilbys	på	et	tidlig	tidspunkt,	ettersom	det	ikke	fører	til	en	økt	risiko	for	videre	feildiagnostikk	og	

feilbehandling.	I	akuttmottaket	på	Ahus	har	det	blitt	kartlagt	en	sprikende	praksis	på	området	der	

enkelte	turnusleger	ordinerer	tidlig	opioid	analgesi,	mens	andre	avventer	smertelindring	til	pasienten	

er	tilsett	av	kirurg.		

I	arbeidet	med	å	innføre	tidlig	analgesi	til	pasienter	med	AAS	har	det	vært	viktig	med	en	klar	

definisjon	på	hva	som	defineres	som	AAS.	Studiene	som	er	brukt	som	kunnskapsgrunnlag	for	dette	

prosjektet	varierer	stort	i	sine	definisjoner,	og	vi	har	derfor	diskutert	oss	frem	til	vår	definisjon,	som	

inkluderer	tilfellene	der	kunnskapsgrunnlaget	foreligger.		

Kun	pasienter	over	18	år	er	inkludert	i	dette	kvalitetsforbedringsprosjektet.	Ekskluderingen	av	yngre	

pasienter	er	et	etisk	dilemma	da	det	er	særlig	viktig	å	verne	om	og	lindre	plager	hos	barn.	

Kunnskapsgrunnlaget	som	foreligger	for	voksne	pasienter	viser	at	opioid	analgesi	ikke	påvirker	grad	

av	feilvurderinger	knyttet	til	diagnose	og	behandling	av	smertelindring.	Kunnskapsgrunnlaget	som	

foreligger	for	barn	indikerer	det	samme,	men	er	svakere	fordi	det	er	gjort	færre	studier	på	dette	

området	i	barnepopulasjoner.	Tre	enkeltstudier	og	en	metaanalyse	ble	identifisert	gjennom	

litteratursøket,	og	disse	konkluderer	alle	med	at	det	er	behov	for	mer	forskning	på	området.	

Imidlertid	viser	også	disse	studiene	at	tidlig	opioid	smertelindring	ikke	gir	økt	risiko	for	feildiagnostikk	

eller	–behandling	hos	barn.	Det	anbefales	derfor	at	den	tverrfaglige	prosjektgruppen	vurderer	om	og	

eventuelt	når	barn	kan	omfattes	av	den	kvalitetsforbedrede	prosedyren.		

Trenden	i	studiene	som	utgjør	kunnskapsgrunnlaget	er	at	kun	pasienter	med	AAS	med	varighet	på	

maksimal	48	eller	72	timer	har	blitt	inkludert,	men	dette	var	varierende	og	enkelte	studier	hadde	

opptil	en	uke	som	tidsbegrensning.	I	et	kvalitetsforbedringsprosjekt	er	tydelige	definisjoner	

avgjørende	for	å	kunne	gjøre	nøyaktige	målinger	av	effekt	av	et	tiltak.	Det	er	også	nødvendig	for	at	

prosedyren	skal	være	entydig	å	forstå	for	personalet	i	akuttmottaket	og	enkel	å	implementere.	I	

dette	prosjektet	er	derfor	varighet	av	AAS	under	72	timer	valgt	som	tidsbegrensning.	Dette	vil	føre	til	

at	enkelte	pasienter	blir	ekskludert,	men	disse	pasientene	er	det	da	også	svakere	evidens	for	at	det	

er	trygt	å	gi	tidlig	smertelindring	til.	Tidsbegrensningen	kan	revurderes	av	den	tverrfaglige	

arbeidsgruppen	i	første	eller	senere	runder	av	PUKK-sirkelen.		



Kunnskapsgrunnlaget	slår	fast	at	opiat	eller	opioid	smertelindring	ikke	vil	endre	funn	ved	klinisk	

undersøkelse	eller	øke	risiko	for	feildiagnostikk	og	-behandling.	Det	kan	derfor	stilles	spørsmål	ved	

om	disse	pasientene	kan	få	smertelindring	før	legetilsyn,	for	eksempel	når	sykepleier	vurderer	

smertenivå	ved	innkomst	i	akuttmottaket	ved	at	lege	ordinerer	opioid	smertelindring	via	telefon.	I	en	

slik	situasjon	kan	man	risikere	at	enkelte	pasienter	blir	nedprioritert	eller	nedtriagert	fordi	de	har	

mindre	plager,	men	uten	at	det	er	gjort	en	medisinsk	vurdering	av	lege.	En	faktor	som	også	spiller	en	

viktig	rolle	er	at	det	er	mulighet	for	at	en	pasient	som	kommer	inn	med	merkelappen	”akutt	

abdomen”	har	fått	denne	feilaktig,	og	at	det	egentlig	er	andre	patologiske	prosesser	som	er	årsak	til	

pasientens	plager.	Kunnskapsgrunnlaget	er	kun	gyldig	for	pasienter	med	AAS	og	disse	pasientene	vil	

da	feilaktig	kunne	bli	smertelindret	etter	den	nye	prosedyren.	På	bakgrunn	av	dette	er	derfor	

anbefalingen	i	dette	kvalitetsforbedringsprosjektet	at	smertelindring	gis	ved	turnuslegetilsyn	slik	at	

det	dermed	er	utført	en	medisinsk	vurdering	av	lege	før	pasienten	får	opioid	smertelindring.		

Dagens	praksis	er	kartlagt	gjennom	samtale	med	leger	og	sykepleiere	på	jobb	i	akuttmottaket	ved	to	

anledninger.	Dette	ble	ikke	gjennomført	systematisk	eller	på	en	slik	måte	at	dagens	praksis	kunne	

presenteres	tallmessig.	Når	målene	for	kvalitetsforbedringsprosjektet	skulle	settes	var	det	derfor	

utfordrende	å	bestemme	hva	disse	skulle	være	uten	en	sikker,	tallmessig	beskrivelse	av	hva	som	var	

praksis	i	dag.	Målene	ble	derfor	basert	på	kunnskapsgrunnlaget.	Det	ble	lagt	vekt	på	at	målene	skulle	

være	ambisiøse,	men	oppnåelige.	I	implementeringsplanen	inngår	det	at	indikatorene	måles	før	

tiltaket	implementeres,	og	det	foreslås	derfor	at	arbeidsgruppen	vurderer	om	målene	bør	justeres	

basert	på	hva	resultatene	av	denne	målingen	viser.		

Et	sentralt	mål	i	dette	kvalitetsforbedringsprosjektet	er	at	smertelindring	til	pasienter	med	AAS	

administreres	på	et	tidligere	tidspunkt	enn	hva	som	er	dagens	praksis.	Implikasjoner	av	dette	kan	

være	at	forbruket	av	opioider	i	akuttmottaket	øker,	noe	som	også	medfører	at	flere	pasienter	vil	

oppleve	bivirkninger	i	form	av	redusert	tarmmotilitet	og	dermed	risiko	for	obstipasjon,	kvalme,	

hallusinasjoner,	sedering	og	svekket	respirasjon.	Økt	forbruk	av	opioider	vil	også	stille	krav	til	økt	

overvåkning	av	disse	pasientene,	og	dermed	øke	arbeidsbelastningen	på	sykepleierne	i	

akuttmottaket.	For	å	redusere	de	uheldige	implikasjonene	av	dette	kan	man	vurdere	om	

smertelindring	heller	kan	gis	i	form	av	paracetamol.	Ogutzurk	et	al.	(10)	fant	i	sin	randomiserte	

kontrollerte	studie	at	paracetamol	ga	smertelindring	som	kunne	sammenlignes	med	tramadol,	og	

som	var	signifikant	større	enn	ved	placebo.	Et	alternativ	til	at	prosedyren	skal	være	å	smertelindre	

med	opioider	ved	turnuslegetilsyn	kunne	dermed	være	at	pasientene	heller	fikk	paracetamol	

intravenøst	initialt,	og	at	opioider	kunne	vurderes	ved	vedvarende	sterke	smerter.	Da	dette	



spørsmålet	er	av	en	medisinsk	faglig	karakter	anbefales	det	at	den	tverrfaglige	arbeidsgruppen	

diskuterer	dette.			

En	svakhet	ved	dette	kvalitetsforbedringsprosjektet	er	at	økonomiske	og	materielle	aspekter	ved	

implementering	ikke	er	beskrevet.	Det	forventes	likevel	at	disse	aspektene	ikke	vil	spille	en	

avgjørende	rolle.	Opioid	smertelindring	er	en	del	av	den	daglige	driften	i	akuttmottaket	slik	at	

materiell	allerede	er	tilstede,	og	opplæring	av	personalet	i	håndtering	og	administrering	ikke	vil	

forventes	å	være	nødvendig.	Kostnadene	ved	økt	forbruk	av	opioider	ble	ikke	beregnet,	men	

forventes	ikke	å	være	avgjørende	da	det	ikke	er	snakk	om	innkjøp	av	nytt	utstyr,	kun	økt	forbruk	av	

en	vare	som	allerede	er	i	omfattende	bruk.		



KONKLUSJON	
Å	gi	best	mulig	smertelindring	til	pasienter	med	akutte	smerter	er	en	plikt	for	helsepersonell.	Det	er	i	

dag	varierende	praksis	ved	akuttmottaket	på	Ahus	hvor	noen	pasienter	med	akutte	abdominale	

smerter	får	opioid	smertelindring,	mens	andre	ikke	får	det.	Dette	gir	grunnlag	for	kvalitetsforbedring.	

Kunnskapsgrunnlaget	for	å	gi	opiodier	ved	akutt	abdominale	smerter	er	entydig	og	konkluderer	med	

at	det	er	trygt,	samt	at	det	ikke	forkludrer	videre	diagnostikk	og	behandling.	Å	innføre	dette	vil	

medføre	små	organisatorisk	og	økonomisk	endringer	fra	dagens	prosedyre.	Det	konkluderes	derfor	

med	at	prosjektet	bør	innføres	i	akuttmottaket	på	Ahus.		
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