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• «…38 % av pasientene hadde angitt en 
gjennomsnittlig smerteskår ≥4 på en 
VAS det første postoperative døgnet.»

Fredheim OMS, Kvarstein G, Undall E et al. Postoperativ smerte hos 
pasienter innlagt i norske sykehus. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131

• «Som regel er smertelindring tatt godt 
hånd om ved oppvåkningsavdelingene, 
men så snart pasientene overflyttes 
sengepost, kan oppfølgingen bli 
mangelfull.»

• Breivik H, Bjune K, Reiten JO et al. Smerteutvalget roper varsko. NAForum 2012;  
nr. 2

Per i dag…
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• Benjamin (22) døde etter å ha 
brukket benet

• Fikk for sterke medisiner –
Davoud (23) døde

• Jonas (24) var døden nær på 
akuttmottaket etter for mye 
smertestillende

Manglende sikkerhetsnett:

www.nrk.no3

www.nettavisen.no

Foto: Unni T.Lie (privat)/NRK



«Systemet for gjennomgående måling, 
dokumentasjon og oppfølging av vitale 
parametere hos svekkede pasienter har 
store mangler.»

www.adressa.no 04.03.2015:
Pasient døde etter forstoppelse
En psykisk utviklingshemmet pasient døde 
etter at han ble lagt inn på St. Olavs 
Hospital for tarmtømming. 
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ESS vs. NEWS
10/7-17 Ileus: 
Perforert divertikulitt
Smerter og kvalme/
oppkast.  
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Efficacy Safety Score (ESS)

Faktor Beskrivelse Poeng

Mental status Våken og klar 0

Våken, men påvirket. Vanskelig å 
kommunisere med pasienten.

5

Akutt forvirret, motorisk urolig, 
hallusinert, euforisk

10

Ikke kontaktbar 15*

Kvalme og oppkast Ingen kvalme eller oppkast 0
Kvalme 5
Kvalme og oppkast 10

Smerte i ro 0 = ingen smerte og 
10 = verst tenkelig smerte

0-10

Smerte ved bevegelse/hoste 0 = ingen smerte og 
10 = verst tenkelig smerte 0-10

Generell tilstand Ingen anmerkninger 0
Noe ubehag (litt svimmelhet, litt kløe, 
uklart syn, treg vannlating) 5
Sterkt ubehag (uttalt svimmelhet, uttalt 
kløe, uro, urinretensjon, varme-
/kuldefølelse, kaldsvette) 

10

Akutt sirkulasjonsforstyrrelse (systolisk 
blodtrykk ≤80mmHg, hjertefrekvens 
≤40/min eller >129/min)  

15*

Akutt respirasjonsforstyrrelse 
(pustebesvær/dyspnø, 
respirasjonsfrekvens ≤8/min eller 
>29/min, lange pustepauser, overfladisk 
respirasjon) 

15*

ESS poengsum: 
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B3 Orkdal, St.Olavs Hospital mars-oktober 
2018. Studie på 200 pasienter.
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Resultater

•Kortere tid til mobilisering
•Lavere gjennomsnittlig smerteskår
• Identifisere pasienter med økt behov av 
smertestillende  

•Mer fornøyde pasienter
•Kortere liggetid
•Veldig fornøyde ansatte

•Trygghet
•Fokus på fag
•Riktig verktøy
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