
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smertebehandling – Introduktionsuddannelsen 
Lægeroller:  Kommunikator, Medicinsk ekspert, Samarbejder 

Kompetence Konkretisering af mål Niveau for opnået kompetence 
Anamnese & 
smertescore 

Afklarer: Debut, udvikling, karakter, provokerende/lindrende faktorer og kan sammenholde disse med øvrig 
anamnese. Indhenter information fra plejepersonale, hvis der er tale om indlagte patienter.  
Anvender smertescore fx VAS-skala 

    

 
Akutte smerter Kender og anvender smerte-trappen til at iværksætte relevant smertebehandling.  

Kender og anvender forskellige strategier til smertelindring målrettet den enkelte patients behov og 
udløsende årsag. Eks. Blokade, lattergas, tablet, sc. Inj, iv. inj, fraktur-inj, immobilisering af fraktur osv.   
 
 

 

Præparatvalg Vælger præparat under hensyntagen til formodet effekt og patientens komorbiditet og compliance 

          
Dosering Udregner korrekt dosering iht vægt og forventet omsætning af aktuelle præparat. Skifter præparat ved 

uacceptable bivirkninger eller manglende effekt og udregner ækvipotente doser korrekt. 
 
Kender symptomer og tegn på overdosering/ophobning. Iværksætter passende observation. Kender og kan 
anvende anti-doter til de mest almindelige præparater. 
Sætter slutdato og laver udtrapningsplan 

 

1 2 3 4 5 UB 

1 2 3 4 5 UB 

1 2 3 4 5 UB 

1 2 3 4 5 UB 



Vejledning til kompetencen Smertebehandling 

 

Formål:  At sikre at uddannelseslægen har viden om og forståelse af de mest almindelige akutte smerteproblematikker og 
smertebehandling for ortopædkirurgiske patienter, og at vedkommende kan omsætte det til kliniske beslutninger.    

Ramme:  Direkte observation af situationen er optimalt, men ellers kan kompetencevurderingen foretages ved journalgennemgang 
sammen med uddannelseslægen. 

Eksempel:  Enhver patient som præsenterer sig med uforsørgede akutte smerter, fx i afdelingen, ambulatoriet eller 
akutmodtagelsen. 

 

Fokuspunkter: Introlægen skal opnå kompetencer til behandling af smerter på speciallægeniveau, da smertebehandling er en helt 
essentiel del af behandlingen af ortopædiske skader og det er vigtigt lægen hurtigt opnår de nødvendige kompetencer for 
selvstændigt at kunne varetage smertebehandling.  

At uddannelseslægen forstår og prioriterer smertebehandling hurtigst muligt.  

At uddannelseslægen kender den lokale ’værktøjskasse’ og har fornuftige overvejelser omkring forskellige strategier for 
smertelindring. 

At uddannelseslægen kender og anvender lokale/regionale/nationale behandlingsvejledninger. 

At uddannelseslægen lægger en individuelt tilpasset plan ud fra patientens vægt, organfunktion, smerteintensitet og 
smertehistorik. 

At der er lavet plan for seponering, aftrapning og evt. misbrugspotentiale 

At uddannelseslægen er empatisk i mødet med den forpinte patient og viser interesse for patient oplevelse af s
 smerte/ubehag. 

 


