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Bakgrunn
• Avansert smertebehandling

• Prosedyre med behov for
oppdatering
• Mye utrygghet
• Variasjon i praksis
• Nasjonalt nettverk for
kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Metode
Metode og minstekrav for utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer
• Arbeidsgruppen
• Systematisk litteratursøk
• Utvelgelse av relevante studier

• Utprøving
• Høring

• Kritisk gjennomgang av
litteraturen
• Utarbeiding av prosedyre og
observasjonsskjema

Vedlegg: PICO, litteratursøk og metoderapport

Prosedyren
Hovedinndeling:
• Viktige generelle momenter

• Observasjoner av komplikasjoner og
bivirkninger
• Stell og bruk av spinal- og

epiduralkateter
• Planlegging av utreise

Observasjonsskjema
•

Dokumentasjon av
observasjoner, stell og skifte

•

Komplikasjon/bivirkning –
observasjoner – tiltak

•

Symptomer som kan kreve
øyeblikkelig hjelp-tiltak

•

Kontaktinformasjon

•

Dermatomkart

Filmer
Korte filmer
Illustrerer ulike deler
av prosedyren
Supplement ved
opplæring

Eksempel……6 Stell og bruk av spinal- og epiduralkateter
• Aseptisk teknikk

• Klorhexidinsprit 5 mg/ml –
lufttørke
• Ett filter…epiduralfilter 0,2 µm,

skiftes hver 14. dag
• Unngå flere åpninger av
infusjonslinjen enn nødvendig

6.1 Generelt
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Håndhygiene (11)
Aseptisk teknikk, som også inkluderer munnbind, skal benyttes (3, 7, 11-13) ved
all til- og fra kobling, inkludert bytte av medikamentblanding og/eller infusjonssett
når filter ikke skal skiftes
Klorhexidinsprit 5 mg/ml benyttes som desinfeksjonsmiddel.
Desinfeksjonsmiddelet må lufttørke (3, 11)
Transparent bandasje benyttes for å dekke til innstikk- og utstikksted (11, 14)
Bandasje skiftes hver 7. dag, oftere ved synlig fuktighet og/eller forurensning,
eller løsnet bandasje (11)
Sutur ved innstikksted og eventuelle hjelpesnitt fjernes etter 10 dager. Eventuell
sutur ved utstikksted skal stå permanent, fjernes kun ved tegn til infeksjon. Bør
da erstattes med ny *
Bandasje over innstikksted kan fjernes samtidig med suturen
Det benyttes ett filter, (Perifix® eller Portex®) epiduralfilter 0,2 µm, som skiftes
hver 14. dag (15-17)*
Unngå flere åpninger av infusjonslinjen enn nødvendig (15-17)*. Skifte av filter
og forlengelsesslange skal tilpasses skifte av medikamentblanding og
infusjonssett. Tas også i betraktning ved utilsiktet frakobling
Holdbarhet for medikamentblanding og infusjonssett – følg gjeldende
retningslinjer

• Utstyrsliste

• Gjennomføring beskrives
forholdsvis detaljert:
f.eks. fjerning av bandasje og
fiksering av kateter

• Kan suppleres med å se film

6.2 Stell av innstikk- og utstikksted
Utstyr:
• Sterilt skiftesett
• Steril duk
• Klorhexidinsprit 5 mg/ml
• Sterile hansker
• Munnbind
• Transparent bandasje 10 x 12 cm (utstikksted)
• Transparent bandasje 6 x 7 cm (innstikksted)
• Bandasje/tape til fiksering av kateteret
Gjennomføring:
• Bruk av assistent gjør det enklere å gjennomføre prosedyren sterilt
• Inspiser innstikk-/utstikksted og tunneleringskanal
• Fjern gammel bandasje:
Holder en finger over kateteret på utsiden av bandasjen, slik at du fikserer
kateteret på utstikkstedet. Trekk vannrett i kantene på bandasjen, da «slipper»
den lettere
Ta på en steril hanske og fikser kateteret under bandasjen ved å holde en steril
finger over kateteret
Fjern deretter bandasjen med den usterile hånden, ved å løsne den mot
utstikkstedet til kateteret
• Desinfiser utstikksted og den delen av kateteret som skal ligge under bandasjen,
med Klorhexidinsprit 5mg/ml minst x 2. Lufttørk
• Legg kateteret i en slynge hvis mulig, og legg på ny transparent bandasje
• Fikser kateteret opp til filteret slik at det unngås drag eller at kateteret kan hekte
seg fast

www.helse-bergen.no/palliasjon
www.fagprosedyrer.no

Betydning for praksis
Fagprosedyren kan bidra til å sikre mer enhetlig og kunnskapsbasert

håndtering av tunnelert spinal- og epiduralkateter til smertebehandling hos
palliative pasienter, og gi økt trygghet for helsepersonell som har ansvar
for behandling og oppfølgning

Tusen takk!
•

til kolleger internt og eksternt for
konstruktive tilbakemeldinger underveis i
arbeidet og i formell høring

•

til Norsk sykepleierforbund for
fagutviklingsmidler til filmproduksjon
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