
20.01.2019 

1 

Smerte hos eldre og personer 

med demens 

Kartlegging 

Reidun K.N.M Sandvik 
Høgskulen på Vestlandet 
Senter for alders-og sykehjemsmedisin 
04.01.2019 

(Foto: Reimers, G) 

   

Definisjon på smerte 

Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som 

assosieres med faktisk eller potensiell vevsødeleggelse eller som 

beskrives som dette 

 

› Manglende evne til å kommunisere egen smerte verbalt betyr ikke 

at individet ikke opplever smerte og er uten behov for 

smertebehandling 

› Smerte er alltid subjektiv 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                 

                                                (International Association for the Study of Pain (IASP)) 

 

   

Spissformulert 

 

 

Smerte er organismens egen mening om sin helsetilstand fremfor en refleksiv respons på en 

skade 

 

                                                

                                                                                        

 

 

                                                                                                                  Ramachandran&Blakesley, 1998 

 

 

Tracey & Mantyh, 2007 

   

Forekomst av smerte hos eldre 

› 53 % ≥ 65 år bosatt i USA hadde smerter siste måned 

› Kvinne, overvekt, multi-morbiditet, depresjon og demens 

› Forekomst ved artrose (69 %), osteoporose (67 %), hoftebrudd (67 %) og slag (61 %)  

 

› 24 %  i alder 18-81 har kronisk smerte i Norge 

› Kvinne, lav utdanning og kronisk sykdom (Rustøen et al. 2004) 

 

› 19 % har moderat til alvorlig grad av smerte i Europa 

› Påvirker søvn (65 %), arbeidsforhold (61 %), sosiale aktiviteter (48 %) og depresjon (21 

%)  

                                                                                                (Breivik et al. 2006) 

 

 

(Patel et al. 2013) 

   

Forekomst av smerte hos eldre 

› Smerte er knyttet i hovedsak mot muskel og skjelettsmerter, 30% oppgir smerte 

(Landmark, 2012) 

 

› 36% av dem over 50 år har hatt smerter minst 6 mnd 

› Gjennomsnittlig 66 år 

› Stor variasjon fra 19% i Sveits til 46% i Frankrike 

› Oftere hos kvinner 

› Oftere hos dem 50-60 år enn dem over 70 år 

                                                                 (Cimas, 2018) 
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Smerte og alder 

Mild smerte er ikke nødvendigvis økende med økende alder.  
Pain inference/ smerte som påvirker daglig funksjon øker særlig hos de eldste eldre                
(Thomas et al. 2007) 

   

Forekomst av smerte hos eldre 

   

Kjønnsforskjell 

   

Forekomst hjemme og på sykehjem 

› Sykehjemspasienter er 86 år, har fler enn fire diagnoser, får mer enn 9 medisiner 

› 40-60% har smerter mer enn 3/10 (Husebø, 2018, Sandvik 2014) 

 

› Av dem i gjennomsnittlig 73 år hjelp fra hjemmesykepleie: 

› 70 % oppgir vedvarende smerte 

› 5 lokalisasjoner i gjennomsnitt 

› Intensitet også 5 /10           

                                                         (Murtaugh, 2017) 

 

   

Jo lenger vi lever jo flere smerterelaterte diagnoser 

› 43 % eldre hjemmeboende har to eller flere smertelokalisasjoner  

› Antallet smertelokalisasjoner påvirker livskvalitet  

                                                                  (Lacey, 2014 ) 

 

›  Mest smertefulle lokalisasjoner: 

› Rygg 

› Ben 

› Knær 

› Hofte     (Cimas, 2018, Abdulla 2013)                                                                                     

 

 

                                                                                                                                       

   

Forekomst av smerte på sykehjem? 
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Smerterelaterte diagnoser hos eldre 

   

Prinsipper for håndtering av smerte 

 

› Identifiser og behandle smerte med en gang  

› Involver pasienten og pårørende.   

› Forbered smertebehandlingen og les deg opp slik at uheldige praksiser og myter dør ut 

› Revurder og tilpass håndteringen til personen.  

› Inkluder, virkning/bivirkning, konsekvenser, funksjon og kartlegging  

› Overvåk og kartlegg både prosessen og resultatet av behandling  

                                                                                                                                                                  
American Pain Society  

› Smerter kartlegges ved første kontakt med pasienten. Og vi fortsetter med dette ved hver kontakt  

› Smertehåndteringen skal være systematisk  

› Smerte skal kartlegges omfattende og også ved bruk av egnede verktøy ut fra hvem pasienten er  

› Smerte skal dokumenteres i journal. Også når smerte er vurdert uten at pasienten har smerte. Alltid!   

                                                                                                                                    Svensk sykepleierforening 

 

   

Retningslinjer 

Long term care   

Pain in residential aged care facilities. Management strategies APS (2005) 

Pain management in the long-term care setting AMDA (2012) 

Older adults   

The management of persistent pain in older persons AGS-Panel (2002) 

Pharmacological management of persistent pain in older persons AGS-Panel (2009) 

Multidisciplinary guideline 'Recognition and treatment of chronic 

pain in vulnerable elderly people 

Achterberg et al. (2012) 

Guidance on the management of pain in older people Abdulla et al. (2013) 

Position statements   

Transforming long-term care pain management in North America: 

the policy-clinical interface 

Hadjistavropoulos et al. 

(2009) 

Position statement 21: Pain in older people ANZSGM (2012) 

Identifying and Managing Pain in People with Alzheimer´s Disease 

and Other Types of Dementia: A Systematic Review 

Husebo et al. (2016) 

   

Hva inngår i en smerteundersøkelse? 

 

› Pasientundersøkelse, Anamnese/ historie 

 

› Smertelokalisasjon 

 

› Smerteintensitet 

 

› Varighet 

 

› Emosjoner /affekt 

 

› Pain inference 

 

› Smertens kvalitet 

 

› Konsekvenser av smerte 

 

› Adferd 

                                                                     

                                                                            

 

 
(Abdulla et al., 2013) 

   

Retningslinje 

Pat Schofield; The Assessment of Pain in Older People: UK National 
Guidelines, Age and Ageing, Volume 47, Issue suppl_1, 1 March 2018, Pages 
i1–i22, https://doi.org/10.1093/ageing/afx192 

   

Smerte når vi ikke lenger er ungdommer 

› Holdninger og fordommer (stoisisme vs ageism) 

› Kommunikasjon er mer enn å ferdigstille en skala  (åpne spørsmål) 

› Smertebehandling med selvrapporteringsverktøy (rette ord, rett skala) 

› Klinisk vurdering (opplæring, jevnlig vurdering, tverrfaglighet) 

› Fysisk funksjon (QoL, ADL, GMHR, NPS, angst/depresjon) 

› Mye fokus på kronologisk alder, ikke biologisk 

› Behandling avgrenset til medikamentell behandling  

› Vi glemmer biologiske endringer som skyldes alder 

› Glemmer akkumulasjon av sykdommer og medisiner, sårbarhet, 
psykososiale endringer 

› Glemmer eldre sin kompetanse på seg selv                                                                                                                                

 (AGS-Panel, 2009;Schofield et al. 2018) 

https://doi.org/10.1093/ageing/afx192
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Smertehåndtering og nonverbalitet 

› Kartlegging 
 

› Finne årsak 
 

› Observere adferd 
 

› Proxy vurdering 
 

› Prøve smertestillende (low-slow) 

   

Demens 

 

«Demens er et klinisk syndrom forårsaket av sykdom i hjernen, vanligvis av 

progredierende natur, dette fører til endring i flere kognitive funksjoner, 

inkludert hukommelse, tenkeevne, orientering, forståelse, læring, språk og 

problemløsning» 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            (WHO, 2010) 

 

   

Smerte og demens 

› Smerte kan føre til dysfunksjonell adferd som aggresjon, vandring, verbale klager (Husebo et 

al. 2011) 

 

› Smerte kan øke emosjonelle symptomer som frustrasjon, irritasjon, engstelse (Torvik et al. 

2010) 

 

› Smerte kan gi redusert livskvalitet (Klapwijk et al. 2016) 

 

› Smerte reduserer aktiviteter i dagliglivet (Shega et al. 2010) 

   

Endimensjonale verktøy 

› Kan brukes ved moderat demens (Scherder & Bouma, 2000; Chibnall & Tait, 2001; Taylor et al. 2005) 

 

› Kan anvendes hos 55-100 % med mild/moderat demens, ved alvorlig demens kun 21-36 

% (Closs et al. 2004) 

 

› Lik ved flerdimensjonal kartlegging hos personer med og uten demens (Scherder et al. 2001) 

 

   

Hva inngår i en smerteundersøkelse? 

 

› Pasientundersøkelse 

 

› Anamnese/ historie 

 

› Smertelokalisasjon 

 

› Smerteintensitet 

 

› Varighet 

 

› Emosjoner /affekt 

 

› Smertens kvalitet 

 

› Konsekvenser av smerte 

 

› Adferd 

                                                                     

                                                                            

 

 
 (Abdulla et al., 2013) 

   

Smertevurdering ved langtkommet demens 

(American Geriatric Society, 2009; Hadjistavropoulos et al. 2014) 

1. Ansiktsuttrykk (strammer munnen, rynker bryn) 

2. Verbalisering (klager, roper, stønner) 

3. Kroppsbevegelser (masserer, vandrer, avverge) 

4. Endring i sosial funksjon (isolerer seg) 

5. Endring i aktiviteter/rutiner (uro, søvnforstyrrelser) 

6. Endring i mental status (psykose) 
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Atferdsbasert smertekartlegging 

› Flere oversiktsartikler anbefaler forskjellige verktøy (Corbett et al. 2014; Lichtner et al. 2014) 

 

› Av de som anbefales er tre tilgjengelig på norsk: 

 

› Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI) (Nygaard & Jarland 2006) 

› Doloplus-2 (Hølen et al. 2005) 

› Mobilisation – Observation – Behaviour – Intensity – Dementia -2 smerteskala (MOBID-

2) (Husebø et al. 2010) 

 

› Schofield 2018 anbefaler Doloplus-2 og PAINAD 

 

 

 

   

MOBID-2 smerteskala 

› Reliabilitet 

› Inter-rater reliabilitet 

› Intra-rater reliabilitet 

› Test-retest reliabilitet 

› Intern konsistens 

 

› Validitet 

› Konstrukt 

› Samtidig 

› Innhold 

 

› Responsivitet 

 
(Husebo et al. 2007, 2008, 2009; 2010; 2014) 

   

MOBID-2 smerteskala 

   

Smerte fra muskel og skjelett, vurdering gjennom aktiv mobilisering 

  

Pleiepersonalet som kjenner pasienten registrerer smerteatferd 

1) åpne og lukke begge hender  

2) strekke og senke armene mot hodet  

3) bøye og strekke ankler, knær og hofte  

4) snu seg i sengen til høyre og venstre side 

a. Sengehest 

b. Ikke snu pasienten fra deg 

5) sette seg opp på sengekanten 

 

   

Smerteadferd 

 

› Lyder («Au!» stønner, ynker seg, gisper, skriker) 

 

› Ansiktsuttrykk (lager grimaser, rynker pannen, strammer munnen, lukker øynene) 

 

› Avvergereaksjon (stivner, beskytter seg, skyver fra seg, holder pusten, krymper seg) 

    

 

Smerteintensitet 

        En skåring på 0 betyr ingen smerte og 10 er verst tenkelige 
smerte 
 

Smerteatferd knyttet til muskel og skjelett  

Intensitet vurderes av person som kjenner pasienten på 

en 0–10 punkts skala 
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Del 2: Smerter relatert til indre organer, hode og hud 

› Smerte kan oppstå på grunn av en sykdom, sår, infeksjon eller traume 

› Husk på urinveisinfeksjon, hudkløe, medikamentbivirkninger, nyresvikt etc 

› Observasjoner fra i dag og de siste dagene skal inkluderes i vurderingen. 

 

 

› Kroppsskisse brukes for smertelokalisasjon 
   

MOBID-2, del 2 

   

 

Smerteintensitet 

        En skåring på 0 betyr ingen smerte og 10 er verst tenkelige 
smerte 
 

Smerteatferd knyttet mot indre organer, hode og hud  

Intensitet vurderes av person som kjenner pasienten 

på en 0–10 punkts skala 

 

  
   

 

Totalvurdering 

        En skåring på 0 betyr ingen smerte og 10 er verst tenkelige 
smerte 
 

(Foto: Reimers, G) 

TAKK FOR MEG! 
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Norspan 

Erdal, A et al., 2018 

   

Case 

› Du jobber i hjemmetjenesten. 

› Mandag morgen ringes du underveis i runden din vedrørende Johanne Olsen (-86).  

› Hun har en moderat grad av demens og oppdraget hos henne er tillaging og servering av 

mat til hvert måltid, medisiner tre ganger om dagen og hjelp i stell.  

› Pleieren som ringer deg er fortvilet og forteller om at Johanne har forandret seg i løpet av 

helgen. Hun sier Johanne er blitt mer dement og sint. Johanne motsetter seg stell, får ikke 

organisert seg til å spise, kaster tablettene i vasken.  

› Når du kommer ser du en oppkavet og fortvilet Johanne som virker forvirret og går rundt i 

ring på gulvet. Hun gnir seg over magen og ned over hoftene.  

 

› Hva gjør du nå og hva skyldes denne endringen hos Johanne? 

› Hva blir behandlingen på kort og lang sikt? 

   

The effectiveness of a nurse practitioner-led pain 

management team in long-term care 

Mål: Undersøke om nurse practitioner (NP) og smerteteam senker 

smerteintensiteten hos sykehjemspasienter 

 

Metode: Kvalitativt pre-post design, 3 grupper 

Smerte, ADL, depresjon, agitasjon 

 

Funn: NP + smerteteam reduserer smerteintensitet; ADL funksjon 

forbedret; ingen endring i depresjon og agitasjon 

 

(Kaasalainen et al. 2016) 

WHO Smertebehandlingstrapp 

”PERIFERE ANALGETIKA” 

Paracetamol, NSAIDs (?) 

Metamizole  

”SVAKE” OPIOIDER 

                 Kodein 

                 Tramadol 

 

”STERKE” OPIOIDER 

Morfin, Fentanyl, 

Buprenorfin, Oksykodon 

I 

II 

III 

+ tilleggs-

medikasjon! 

Tilleggsmedikasjon 

1. Avføringsmidler 

2. Kortison 

3. Antidepressiva 

4. Antiepileptika 

(WHO, 1986) 

   

Ikke medikamentelle tiltak 

 

› Smerteekspert og smerteteam 

› Systematisk undervisning 

› Plan for smertekartlegging/ 

    protokoll 

› Musikk 

› Annen sensorisk terapi 

› Varme 

› Trening 

› Massasje 

 

• Akupunktur 

• Terapeutisk kommunikasjon 

• Tilrettelegg omgivelser 

(cueing) 

• Leiring 

• Forflytning 

• Hjelpemidler 

• Kognitiv adferdsterapi 

• Transkutan elektrisk 

nervestimulering (TENS) 

 
(Kirkevold et al. 2014; Rustøen & Wahl, 2008; Kovach et. al. 2006, Abdulla et al. 2013)  

   

Trening kan forhindre fall 

› Trening bør inneholde utfordrende balanseøvelser 

› Man bør ha minst tre timer i uken med trening 

› Vedvarende trening er nødvendig for å opprettholde effekten 

› Treningen bør være rettet mot eldre som er i fallrisiko, men også eldre generelt 

› Treningen kan gjøres alene eller i grupper 

› Gå-trening kan legges til sammen med balansetreningen, men bør ikke anbefales til eldre 
med høy risiko for fall 

› Styrketrening kan gjøres i tillegg til balanseprogrammet 

› Treningsveiledere bør se om det er andre risikofaktorer for fall involvert 

› Personer med Parkinsons eller kognitive svekkelser bør bli trent av personer med 
kompetanse på området 

                                                                                    (Sherrington, 2016) 
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Tiltak for å redusere smerte 

› 10% vektreduksjon gav 28% bedre funksjon og redusert smerte                                           

(Christensen, 2005) 

› Alle terapier har behov for oppfølging for effekt 

› Trening bør inneholde styrke, flekisbilitet, utholdenhet og balanse 

› Trening må tilpasses individet sin kapasitet  

› Mange små studier, metodisk svak 

› Avslapningsøvelser 

› Akupunktur 

› Biofeedback 

› CBT 

› Mindfullness/meditasjon 

                                                                (Abdulla, 2013) 

   

       

Kliniske retningslinjer for smertebehandling hos eldre 

Eldre    

The management of persistent pain in older persons AGS-Panel (2002) 

Pharmacological management of persistent pain in older persons AGS-Panel (2009) 

Multidisciplinary guideline 'Recognition and treatment of chronic pain in 

vulnerable elderly people 

Achterberg et al. (2012) 

Guidance on the management of pain in older people Abdulla et al. (2013) 

Sykehjem   

Pain in residential aged care facilities. Management strategies APS (2005) 

Pain management in the long-term care setting AMDA (2012) 

Oversiktsartikler   

Transforming long-term care pain management in North America: the policy-

clinical interface 

Hadjistavropoulos et al. 

(2009) 

Position statement 21: Pain in older people ANZSGM (2012) 

Identifying and Managing Pain in People with Alzheimer´s Disease and Other 

Types of Dementia: A Systematic Review 

Husebo et al. (2016) 

(Sandvik, 2017) 

   

Marie - 83 år  

Aktuelt:  

Lårhalsbrudd 
 

Diagnoser:  

Residiverende UVI, hjerneslag 2 år siden, 

hjertesvikt, moderat demens 
 

Medikamenter: 

5 faste, 7 ved behov 

Paracet 500 mg x 3; 500 mg ved behov 
 

Utfordringer: 

Ønsker ikke å bevege seg, ønsker ikke å drikke, kvalm, 

hukommelsessvikt, vanskelig å sovne/våkner hyppig, irritabel 

engstelig adferd, motsetter seg hjelp 

(Foto: Reimers, G) 

   

Referanser 

Gjøsund, P (red). (2016) Psykologi 2. Mennesket i gruppe og samfunn. 

Daltveit AK, Husebo BS, Riise T. Symptomer i nervesystemet og sanseorganene (E31). Folkehelseinstitutt rapport 

2012:4  

 

   

Sykepleie 

Nursing is the protection, promotion, and optimization of health and abilities, prevention of 

illness and injury, facilitation of healing, alleviation of suffering through the diagnosis and 

treatment of human response, and advocacy in the care of individuals, families, groups, 

communities, and populations. 

 

                                                                              (American Nurses Association, 2016) 

   

Forekomst av smerte ut fra type demens i sykehjem 

51 

46 

56 56 

69 

54 

Husebo et al. 2008 Van Kooten et al. 2016

AD VaD Mixed dementia
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Prevalence and characteristics of chronic pain  

in the general Norwegian population 

Mål: Undersøke forekomst av kronisk smerte i den norske 

Befolkningen 

 

Metode: Spørreskjema sendt ut i 2000 med BPI og NRS til  4000 

personer 18+, 48.5 % svarte (N=1912), alder 18-81 

 

Funn: 24 % har kroniske smerter, 57 % var uten spesifisert årsak, 

20% etter skade og 12% grunnet sykdom  

65 % rapporterte smertevarighet >5 år, 59% >5 lokalisasjoner 

 

Konklusjon: Kvinne, lav utdanning, hyppig og kronisk sykdom 

sannsynliggjør smerte 

(Rustøen et al. 2004) 

   

Survey of chronic pain in Europe:  

prevalence, impact on daily life, and treatment 

Mål: Undersøke forekomst, alvorlighetsgrad og effekt av  

kronisk smerte i Europa og Israel 

 

Metode: Telefonintervju, 46 % ønsket ikke å delta (N=46394 ). Først 

screening intervju, dypere intervju, 7 kategorier for alder fra 18 til 81+ 

 

Funn: 19 % i alt, 30 % i Norge har moderat til alvorlig grad av smerte. 

Påvirker livet; 65 % søvn, 61 % arbeid, 48 % sosiale aktiviteter , 21 % 

diagnose depresjon 

 

Konklusjon: Smerte er ett alvorlig helseproblem. Har mange 

konsekvenser.  

(Breivik et al. 2006) 

   

Survey of chronic pain in Europe:  

prevalence, impact on daily life, and treatment 

Mål: Undersøke forekomst og effekt av  

kronisk smerte i USA hos dem 65+ 

Metode: Intervju, 71 % svarte (N=7601). Hjemmeboende, sykehjem, 

personer med demens uten selvrapport (8%) 

Funn: 53 % smerter siste måned. Kvinner, overvekt og multi-

morbiditet predikerer smerte, 75 % flere lokalisasjoner. Depresjon og 

demens er assosiert med smerte. Forekomst av smerte ved artrose 

(69 %), osteoporose (67 %), hoftebrudd (67 %) og slag (61 %)  

 

Konklusjon: Smerte er svært hyppig hos dem 65+, assosiert med lav 

fysisk funksjon.  

(Patel et al. 2013) 

   

› EVENTUELT, fordi det er såå mye::: 

   

Agenda 

› Smerte 

› Smertevurdering generelt 

› Smertevurdering, aspekter når personer har demens 

› Smertehåndtering 

 

 

 

   

Definisjon på smerte 

Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som 

assosieres med faktisk eller potensiell vevsødeleggelse eller som 

beskrives som dette 

 

 

› Manglende evne til å kommunisere egen smerte verbalt betyr ikke at 

individet ikke opplever smerte og er uten behov for smertebehandling 

› Smerte er alltid subjektiv 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                 

                                                                                 

                                                                                 International Association for the Study of Pain  
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Spissformulert 

 

 

Smerte er organismens egen mening om sin helsetilstand fremfor en refleksiv respons på en 

skade 

 

                                                

                                                                                        

 

 

                                                                                                                  Ramachandran&Blakesley, 1998 

 

 

   

Prinsipper for håndtering av smerte 

 

› Identifiser og behandle smerte med en gang  

› Involver pasienten og pårørende.   

› Forbered smertebehandlingen og les deg opp slik at uheldige praksiser og myter dør ut 

› Revurder og tilpass håndteringen til personen.  

› Inkluder, virkning/bivirkning, konsekvenser, funksjon og kartlegging  

› Overvåk og kartlegg både prosessen og resultatet av behandling  

                                                                                                                                          American Pain Society  

› Smerter kartlegges ved første kontakt med pasienten. Og vi fortsetter med dette ved hver kontakt  

› Smertehåndteringen skal være systematisk  

› Smerte skal kartlegges omfattende og også ved bruk av egnede verktøy ut fra hvem pasienten er  

› Smerte skal dokumenteres i journal. Også når smerte er vurdert uten at pasienten har smerte. Alltid!   

                                                                                                                                    Svensk sykepleierforening 

 

   

Hva inngår i en smerteundersøkelse? 

 

› Pasientundersøkelse 

› Anamnese/ historie 

› Smertelokalisasjon 

› Smerteintensitet 

› Varighet 

› Emosjoner /affekt 

› Smertens kvalitet 

› Konsekvenser av smerte 

› Adferd 

                                                                     

                                                                            

 

 

Abdulla et al., 2013 

   

Smertevarighet 

Akutt Langvarig 

Årsak Akutt skade, sykdom Kan være uten synlig skade 

Tid < 3-6 mnd > 3-6 mnd 

Konsekvens Fysiologiske og psykologiske dersom 
ubehandlet. 
Kan bli langvarig 

Søvnvansker, kognisjon, 
emosjoner/affekt, hjertekarsykdom, 
seksuell helse, livskvalitet. 

Fysiologi mer kompleks 

Behandling Rettet mot årsaken og andre 
symptomer som angst, nedstemthet 

Rettet mot årsak, men også 
konsekvenser, multimodale 
intervensjoner 

Målsetting Smertefrihet Smertereduksjon og økt mestring 
av smerten 

Prognose God ved behandling og oppfølging Mer kompleks å behandle 
 

McIntyre & Schug, 2014; Fine, 2011 

   

Nosiseptiv somatisk smerte 

› Smerte fra faktisk eller truende skade som skyldes aktivering av nociseptorer  

› Smerte fra muskel- og skjelettsystem 

 

 

 

› Utelukker nervevev 

› A delta (myelin, tykk) 

› Lett å lokalisere 

› Skarpt  

› Verkende 

 

/wiki/File:Muscles_anterior.png 

Rustøen & Wahl, 2016; IASP, 2016 
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Nosiseptiv visceral smerte 

› Smerte fra faktisk eller truende skade som skyldes aktivering av nociseptorer  

› Smerte fra Indre organer 

 

› Utelukker nervevev 

› C-fiber (uten myelin, tynn) 

› Diffus 

› Autonome, emosjonelle reaksjoner 

› Vanskelig å lokalisere 

› Ofte med smerte referert til kroppens overflate http://azneuromod.com/treating-visceral-pain/ 

   

Inflammatorisk smerte 

› Inflammasjon fører til smerte fra ett stimuli som ellers ikke er skadelig/ produserer smerte  

 

 

 

› Perifer sensitivisering  

› Repetert aktivering som ved artrose 

› Spontant innenfra fremfor ekstern årsak 

› Økt respons ved skade 

› Spontan overfølsomhet 

 

Rustøen & Wahl, 2016; Kidd, 2001 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rheumatoid_Arthritis. 

   

Nevropatisk smerte 

› Smerte grunnet skade eller dysfunksjon av nervevev 

 

› Perifer og sentral nevropatisk smerte 

› Spontan (uavhengig av stimulus) 

› Vedvarende 

› Anfallsvis (lynsmerte) 

› Verkende, brennende, sviende, skjærende 

Jørum, 2009; IASP 2016 

https://www.onlinelege.no/svar/_ref:64075 

   

Smerteintensitet  

› Numerisk Rating Scale (NRS) (Huskisson, 1974) 

› Visuell Analog Skala (VAS) (McCormac et al., 1988) 

› Verbal Descriptor Scale (VDS) (Herr et al., 1988) 

› Colour Visual Scale (Farge VAS) (McGrath et al., 1996) 

› Ansikter (Bieri et al. 1990) 

› Termometer (Herr et al. 2007) 

 

   

Intensitet, lokalisasjon, konsekvens og kvalitet 

(Cleeland & Ryan, 1994; Melzack & Torgerson, 1971) 

Brief Pain Inventory (BPI)                        McGill Pain Questionaire 

   

Forekomst av smerte hos eldre 

› 53 % ≥ 65 år bosatt i USA hadde smerter siste måned 

› Kvinne, overvekt, multi-morbiditet, depresjon og demens 

› Forekomst ved artrose (69 %), osteoporose (67 %), hoftebrudd (67 %) og slag (61 %)  

 

› 24 %  i alder 18-81 har kronisk smerte i Norge 

› Kvinne, lav utdanning og kronisk sykdom (Rustøen et al. 2004) 

 

› 19 % har moderat til alvorlig grad av smerte i Europa 

› Påvirker søvn (65 %), sosiale aktiviteter (48 %) og depresjon (21 %) (Breivik et al. 2006) 

 

 

(Patel et al. 2013) 
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Smerte når vi ikke lenger er ungdommer 

› Under-behandling kan skyldes manglende kartlegging 
 

› Holdninger og myter hos personen selv (forteller ikke) 
 

› Misoppfatninger hos helsepersonell 
 

› Mye fokus på kronologisk alder, ikke biologisk 
 

› Behandling avgrenset til medikamentell behandling  
 

› Vi glemmer biologiske endringer som skyldes alder 
 

› Glemmer akkumulasjon av sykdommer og medisiner, sårbarhet, psykososiale endringer 
 

› Glemmer deres kompetanse på seg selv 

   

Jo lenger vi lever jo flere smerterelaterte diagnoser 

› Muskel og skjelett (artrose, osteoporose, kontrakturer) 

› Kreft 

› Nevropatier (diabetes, slag) 

› Traumer (fall) 

› Visceral smerte (angina pectoris, uvi) 

› Infeksjoner (UVI, pneumoni) 

 

 

 

                                                                                                                    Husebo et al. 2010 

 

   

Demens 

 

«Demens er et klinisk syndrom forårsaket av sykdom i hjernen, vanligvis av progredierende 

natur, dette fører til endring i flere kognitive funksjoner, inkludert hukommelse, tenkeevne, 

orientering, forståelse, læring, språk og problemløsning» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   WHO, 2010 

   

Demens 

 

«Demens er et klinisk syndrom forårsaket av sykdom i hjernen, vanligvis av progredierende 

natur, dette fører til endring i flere kognitive funksjoner, inkludert hukommelse, tenkeevne, 

orientering, forståelse, læring, språk og problemløsning» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     WHO, 2010 

 

   

Forekomst av smerte på sykehjem? 
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Endimensjonale verktøy 

› Kan brukes ved moderat demens (Scherder & Bouma, 2000; Chibnall & Tait, 2001; Taylor et al. 2005) 

 

› Kan anvendes hos 55-100 % med mild/moderat demens, ved alvorlig demens kun 21-36 

% (Closs et al. 2004) 

 

› Lik ved flerdimensjonal kartlegging hos personer med og uten demens (Scherder et al. 2001) 
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Smerte kan føre til 

› Smerte kan føre til adferds- og nevropsykiatriske symptomer som apati, 

aggresjon, vandring, verbale klager (Husebo et al. 2011) 

 

› Smerte kan øke emosjonelle symptomer som frustrasjon, irritasjon, 

engstelse (Torvik et al. 2010) 

 

› Smerte kan gi redusert livskvalitet (Klapwijk et al. 2016) 

 

› Smerte reduserer aktiviteter i dagliglivet (Shega et al. 2010, Sandvik et al. 2014) 

 

› Smerte kan påvirke søvn negativt (Giron et al. 2002) 

   

Hva inngår i en smerteundersøkelse? 

 

› Pasientundersøkelse 

› Anamnese/ historie 

› Smertelokalisasjon 

› Smerteintensitet 

› Varighet 

› Emosjoner /affekt 

› Smertens kvalitet 

› Konsekvenser av smerte 

› Adferd 

                                                                     

                                                                            

 

 

Abdulla et al., 2013 

   

Smertevurdering ved langtkommet demens 

American Geriatric Society, 2009; Hadjistavropoulos et al. 2014 

1. Ansiktsuttrykk (strammer munnen, rynker bryn) 

2. Verbalisering (klager, roper, stønner) 

3. Kroppsbevegelser (masserer, vandrer, avverge) 

4. Endring i sosial funksjon (isolerer seg) 

5. Endring i aktiviteter/rutiner (uro, søvnforstyrrelser) 

6. Endring i mental status (psykose) 

  

   

Demensadferd 

”All atferd har en mening for personen som innehar den. All menneskelig atferd har en 

motivasjon, noe som utløser den og får oss til å opptre akkurat slik vi gjør. Personer som 

rammes av demens er ikke noe unntak i så måte“ 

 

 

                                                                             

 
Selnes (2005)  

   

Adferdsbasert smertekartlegging 

› Flere oversiktsartikler anbefaler forskjellige verktøy (Corbett et al. 2014; Lichtner et al. 

2014) 

 

› Av de som anbefales er tre tilgjengelig på norsk: 
 

› Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI) (Nygaard & Jarland 2006) 

› Doloplus-2 (Hølen et al. 2005) 

› Mobilisation – Observation – Behaviour – Intensity – Dementia -2 

smerteskala (MOBID-2) (Husebø et al. 2010) 

 

 

 

 

   

MOBID-2 smerteskala 

› Reliabilitet 

› Inter-rater reliabilitet 

› Intra-rater reliabilitet 

› Test-retest reliabilitet 

› Intern konsistens 

 

› Validitet 

› Konstrukt 

› Samtidig 

› Innhold 

 

› Responsivitet 

 
Husebo et al. 2007, 2008, 2009; 2010; 2014 
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MOBID-2, del 1 

   

Smerte fra muskel og skjelett, vurdering gjennom aktiv mobilisering 

  

Pleiepersonalet som kjenner pasienten registrerer smerteatferd 

1) åpne og lukke begge hender  

2) strekke og senke armene mot hodet  

3) bøye og strekke ankler, knær og hofte  

4) snu seg i sengen til høyre og venstre side 

a. Sengehest 

b. Ikke snu pasienten fra deg 

5) sette seg opp på sengekanten 

 

   

Smerteadferd 

 

› Lyder («Au!» stønner, ynker seg, gisper, skriker) 

 

› Ansiktsuttrykk (lager grimaser, rynker pannen, strammer munnen, lukker øynene) 

 

› Avvergereaksjon (stivner, beskytter seg, skyver fra seg, holder pusten, krymper seg) 

    

 

Smerteintensitet 

        En skåring på 0 betyr ingen smerte og 10 er verst tenkelige 
smerte 
 

Smerteatferd knyttet muskel og skjelett  

Intensitet vurderes av person som kjenner pasienten på 

en 0–10 punkts skala 

 

  

   

MOBID-2, del 2 

   

Del 2: Smerter relatert til indre organer, hode og hud 

› Smerte kan oppstå på grunn av en sykdom, sår, infeksjon eller traume 

› Husk på urinveisinfeksjon, hudkløe, medikamentbivirkninger, nyresvikt etc 

› Observasjoner fra i dag og de siste dagene skal inkluderes i vurderingen. 

 

 

› Kroppsskisse brukes for smertelokalisasjon 
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Smerteintensitet 

        En skåring på 0 betyr ingen smerte og 10 er verst tenkelige 
smerte 
 

Smerteatferd knyttet mot indre organer, hode og hud  

Intensitet vurderes av person som kjenner pasienten 

på en 0–10 punkts skala 

 

  
   

 

Totalvurdering 

        En skåring på 0 betyr ingen smerte og 10 er verst tenkelige 
smerte 
 

   

Medikamentell behandling 

› Endring i adferd eller emosjonelle behov, tenk smerte 

› Behandling forutsetter kartlegging 

› Kartlegg før behandling, underveis i behandlingen og systematisk utenom 

› Start low go slow 

 

 

› Jobben er ikke gjort med MOBID-2 

› Grundig undersøkelse av lege, andre i team 

› Hvis det ikke er smerte, hva gjør vi da? 

   

Smertebehandling ved demens er miljøbehandling 

› Musikk brukt strategisk 

› Ro 

› Kommunikasjon 

› Aktivitet 

› Fysisk aktivitet 

› Hvile 

› Duppeditter som skaper forutsigbarhet 

› Redusert angst og uro gjør underverker for smertenivået  

 

   

Smertebehandling 

› Kontakt lege ved MOBID-2 smerteskala ≥ 3 videre smertevurdering ogbehandling 
 

 Trinnvis protokoll for smertebehandling 

Basisbehandling Smertemedisin og dosering  

MOBID-2 ≥ 3  Ingen analgetika Paracetamol (maks. dose: 3g/d) 

MOBID-2 ≥ 3  Paracetamol og/eller NSAIDs Morfin (5-10 mgx2/d) 

MOBID-2 ≥ 3  

Svelgvansker 

Nyresvikt 

Paracetamol og/eller NSAIDs Buprenorphin plaster (5ųg/h) 

Nevropatisk smerte Paracetamol og/eller morfin Pregabalin (25 mgx1/d) 

   

WHO smertetrapp 
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Analgetika foreskrivning i utvalgene 2000-2011 
3
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Sandvik et al. Age and Ageing 2016 

   

Analgetikaforeskrivning i utvalgene 2000-2011 

Analgetika, % 2000 2004 2009 2011 P 

Paracetamol 22.7 35.7 42.7 48.4 <0.001 

NSAIDs 6.8 9.1 3.2 3.2 <0.001 

Kodein 7.8 3.1 2.0 2.8 <0.001 

Tramadol 1.3 3.9 5.7 4.0 <0.001 

Fentanyl 0.8 1.4 5.3 5.0 <0.001 

Buprenorfin N/A N/A 10.6 10.4 <0.001 

Oxycodone N/A 1.1 2.2 2.4 <0.001 

Morfin 1.0 0.8 1.3 0.5   0.193 

Sandvik et al. Age and Ageing 2016 

Mühlberg W et al. Gerontology 1999;45:243-53. 
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Aldersavhengig reduksjon i nyrefunksjon 
Tramadol 

Opioid-abstinens  
› Motorisk urolig 

› myoklone rykninger(ikke epilepsi) 

› Engstelig, panikk 

› Nedstemt 

› Urolig søvn med mareritt 

› Svette-hyperhidrose 

› Nesedrypp, tåreflod 

› Diare, mageknip 

› Kvalme 

Antidepressiva-abstinens 
› “Rest leg syndrom” 

› Parestesier 

› Engstelig 

› Panikkangst 

› Forvirring 

› Hallusinasjoner 

› Paranoia 

   

Paracetamol 

› Liten effekt sammenlignet med placebo for smerter i ryggen (akutte og langvarige) 

 

› Svært få studier generelt, ingen inkluderer <80, eller ? 

 

› Reduserer smerte hos personer med demens og agitasjon  

 

› Bruk av paracetamol øker dødelighet, kardiovaskulære hendelser (infarkt, slag), GI (sår, 

ulcers hemator), redusert nyrefunksjon, leverskade 

 

› Personer med arthrose viste etter 3 mnd  like symptomer om de tok paracetamol eller 

ibuprofen 

Saragiotto, B  et al., 2016 

Sandvik, R  et al., 2014 

Doherty M et al., 2011 

Moore RA, et al., 2015 

Watkins PB et al. JAMA 2006;296:87-93. 

Paracetamol 4 g daglig leverskade hos 
noen etter en uke 
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Ikke-medikamentelle tiltak 

 

› Smerteekspert og 

smerteteam 

› Systematisk undervisning 

› Plan for smertekartlegging/ 

    protokoll 

› Musikk 

› Annen sensorisk terapi 

› Varme 

› Trening 

› Massasje 

Kirkevold et al. 2014; Rustøen & Wahl, 2008; Kovach et. al. 2006, Abdulla et al. 2013  

 

› Akupunktur 

› Terapeutisk kommunikasjon 

› Tilrettelegg omgivelser (cueing) 

› Leiring 

› Forflytning 

› Hjelpemidler 

› Kognitiv adferdsterapi 

› Transkutan elektrisk 

nervestimulering (TENS) 

Takk for meg ! 

   

Internasjonale retningslinjer 

Paracetamol 3-4 g anbefalt /24 timer. 

Leverskade ved høyere doser, reduser dose med 50-75% ved leverinsuff., dehydrering, alkoholskadet lever, dårlig eller 

feil ernæring. 

OBS marevan 

NSAIDs Magesår, bronchospasmer. Kan påvirke NA/CA pumpen og gi vann retensjon.  

APS fortrekker kortikosteroider fremfor NSAIDs ved inflammasjon. Naproxen?  

Kodein Uklar effekt og titrering hos eldre, Effekten er hemmet ved samtidig bruk av haldol, og SSRI 

Tramadol Obs serotonergt syndrom. Burde vært A-preparat? 

Senke terskel for kramper. Vanskelig å titrere grunnet dualisert effekt. Ofte god effekt ved nevropatiske smerter.  

Morfin 

Oksykodon 

Kjente sentrale bivirkninger. Frie metabolitter 

Redusert lever og nyrefunksjon gir høyere plasmakonsentrasjon.  

Fentanyl Ikke aktive metabolitter. Plaster gir uklar peak effekt. Brukes ved leversvikt? Ekstremt potent!  

Buprenorfin Antagonist, agonist gir bedre effekt ikke dårligere. Ved nyresvikt!  

Amitryptyline Dose reduksjon 50%. Arytmier, ortostatisk bt fall, sedasjon, delirium, glacom, urin retensjon. La det være… 

Pregaba/ 

gabapentin 

Dose må reduseres ved nyreskade, feilernæring, dehydrering,  

Lyrica har en linjær profil. Skilles ut via nyrene. 

Adjuvant terapi: PPI ved NSAIDs, avføringsmidler ved opioider 

   

Oppgave 

› Gå sammen tre og tre og utfør en smertevurdering med Mobid-2  

   

Prøv selv!! 

› Fyll ut MOBID-2 for den pasienten du sist assisterte i stell 


