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Ágrip 

Tíðni og meðferð verkja eftir svæfingu og skurðaðgerðir á Landspítala 

Arnar Freyr Óskarsson
1
, Gísli Heimir Sigurðsson

1,2
, Sigurbergur Kárason

1,2 

1
Læknadeild Háskóla Íslands, 

2
Svæfinga- og gjörgæsludeild Landspítala 

Inngangur: Þrátt fyrir áherslu á góða verkjameðferð eftir skurðaðgerðir undanfarna áratugi 

eru verkir í kjölfar þeirra enn taldir vanmeðhöndlaðir, en margvíslegur ávinningur er af því að 

tryggja góða verkjastillingu eftir aðgerð. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna algengi 

og alvarleika verkja  eftir skurðaðgerð á Landspítala. 

Efniviður og aðferðir: Framsýn ferilrannsókn á sjúklingum 18 ára sem gengust undir 

aðgerð á dagvinnutíma og lögðust á vöknunardeildir Landspítalans í Fossvogi og Hringbraut á 

sex vikna tímabili í febrúar og mars 2014. Upplýsingum var safnað á aðgerðardag úr 

sjúkraskrárgögnum og daginn eftir með viðtali við þá sem lögðust inn á legudeild.  

Niðurstöður: Alls voru 725 sjúklingar teknir með í rannsóknina, 393 (54%) karlar og 332 

(46%) konur (meðalaldur 57,5 ±17ár, meðalþyngd 84,5 ±19 kg, BMI 28,1 ±5, 75% í ASA 

flokki 1-2). Valaðgerðir voru 658 (91%) en bráðaaðgerðir 67 (9%). Eftir aðgerð fóru 340 

(47%) heim samdægurs en 385 (53%) lögðust inn. Algengastar voru bæklunar- 198 (27%), 

kviðarhols- 133 (18%), þvagfæra- 95 (13%) og HNE 92 (13%) aðgerðir. Fyrirbyggjandi 

verkjalyf voru gefin í 595 (82%) tilfellum (paracetamol 79%, NSAID/COX-2 17%, ópíóíðar 

11%, gabapentin 3%). Ópíóíðar voru gefnir í 675 (93%) tilfellum í tengslum við 

svæfingu/aðgerð. Verkjamat var skráð á vöknunarblað í 129 (18%) tilvikum en fjöldi sem 

fékk verkjameðferð á vöknun var 418 (58%). Algengustu verkjalyf gefin á vöknun voru 

ópíóíðar (58%) og paracetamol (27%). Tegund aðgerðar (p < 0,001) og aldur (p < 0,01) 

reyndust sjálfstæðir áhættuþættir fyrir verki á vöknun. Hjá þeim sjúklingum þar sem 

verkjaskor var skráð á vöknun var hæsta gildið 4 hjá 57% sjúklinganna og hjá 42% 

legudeildarsjúklinga daginn eftir aðgerð. Legudeildarsjúklingar sögðust í 77% tilvika vera 

mjög ánægðir og 19% ánægðir með verkjameðferðina sem þeir hlutu í tengslum við 

aðgerðina. 

Ályktanir: Þrátt fyrir víðtæka notkun verkjalyfja var  rúmlega helmingur sjúklinga á vöknun 

og nær helmingur á legudeild með umtalsverða verki. Þetta gæti bent til vanmeðhöndlunar á 

verkjum og hugsanlega eru NSAID/COX-2 lyf vannýtt.  
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1 Inngangur  

Á hverjum degi eru gerðar gífurlega margar aðgerðir í heiminum og er verkjameðferð í kjölfar 

flestra þeirra nauðsynleg og enn er verið að leita að sem bestum leiðum í því efni. Því er 

nauðsynlegt að skrá hve árangurinn sé af hefðbundinni verkjameðferð í dag svo hægt sé að 

meta hann og sjá hvort nauðsyn sé að bæta meðferðina.  

Það hafa verið gerðar margar rannsóknir á þessu sviði, nefndir hafa verið stofnaðar sem 

starfa að tillögum um betri verkjameðferð eftir aðgerðir og á síðustu áratugum hafa einnig 

komið fram nýjar hugmyndir um verkjameðferðir. Samt sem áður eru verkir eftir aðgerðir enn 

taldir vanmeðhöndlaðir (1). Þó verður að hafa í huga að sjálfur verkurinn er hluti af þróun 

mannsins, hann lætur okkur vernda líkamshlutann sem hefur skaðast svo hann fái tíma til að 

endurnýjast og verða heill aftur. 

Verkur hefur verið skilgreindur af alþjóðasamtökum um rannsóknir á verkjum 

(International Association for the Study of Pain (IASP)) á þann hátt að verkur sé óþægileg 

skynjun og tilfinningaleg upplifun sem tengd er skaða á vef eða yfirvofandi skaða á vef, eða 

er lýst í tengslum við vefjaskemmdir (Pain is an unpleasant sensory and emotional experience 

associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage (2)). 

Það hefur sýnt sig að góð verkjameðferð stuðlar að betri líðan hjá sjúklingum og flýtir fyrir 

bata, gefur þeim kost á að hreyfa sig fyrr, sem dregur úr ýmsum fylgikvillum sem geta komið 

fram við langa rúmlegu og bætir lifun. Þá er einnig hægt að útskrifa þá fyrr sem eykur 

möguleika á að meðhöndla fleiri sjúklinga á skemmri tíma, sem leiðir til styttri biðlista eftir 

aðgerðum. Illa meðhöndlaður bráður verkur getur þróast yfir í krónískan verk tiltölulega fljótt 

sem oft reynist erfiður viðureignar og hamlar sjúklingi mikið í hinu daglega lífi. Góð 

verkjameðferð er því hagkvæm á ýmsan hátt bæði fyrir sjúkling og þjóðfélag (3). 

Mikilvægi þess að skilja verkina, af hverju þeir eru að koma og hvernig mögulega hægt er 

að vinna á þeim er lykillinn að góðri verkjameðferð. Sömuleiðis er þá hægt að setja upp 

áætlun fyrir sjúklinga sem eru í hættu að fá mikla verki og reyna þannig að draga úr þeim og 

minnka áhrif þeirra á líf sjúklingsins. Fyrst þarf þá að meta hversu tíðir og miklir verkirnir eru 

sem þarf að eiga við. 

1.1 Saga svæfinga 

Fyrir tíma svæfinga voru sjaldan gerðar aðgerðir og þær notaðar sem síðasta úrræði. Þær 

einföldu aðgerðir sem hægt var að gera einkenndust af miklum sársauka og þurfti að gera þær 
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í miklum flýti því sjúklingarnir fundu gífurlega mikið til. Eðlilega óttuðust menn að fara í 

aðgerðir á þessum tíma.  

Grunnur nútíma skurðlækninga er háður verkjastillingu á meðan aðgerð stendur og má 

segja að hann hafi verið lagður þegar nituroxíð (glaðloft) var notað verkjastillandi við 

tannverk árið 1799. Það var síðan árið 1844 sem það var notað fyrst við svæfingu við 

aðgerðir, eter og klóróform var orðið þekkt á þessum tíma en var ekki notað fyrr en nokkrum 

árum síðar sem svæfingarlyf við aðgerðir.  

Í kjölfar þessara lyfja var hægt að gera fleiri aðgerðir og fleiri tegundir aðgerða en gæði 

þeirra voru samt ekki í líkingu við þær sem gert er í dag með öllum þeim lyfjum sem nú eru 

til. Það er talað um að tími nútíma svæfinga hafi hafist þegar farið var að nota vöðvaslakandi 

lyf í aðgerðum árið 1942 (4).  

1.2 Lífeðlisfræði verkja 

Mismunandi er hvernig fólk túlkar verki og hvernig það upplifir þá, bæði getur það tengst 

andlegu ástandi og einnig virðast erfðir spila þar hlutverk líka (5).  

Samt sem áður eru þetta sömu lífeðlisfræðilegu ferlar sem eru að verki í manninum og þó 

að túlkunin og byggingin sé eitthvað aðeins breytileg milli einstaklinga þá eru sömu 

verkferlar og taugabrautir sem ráða því hvernig verkurinn er myndaður og skynjaður.  

Sársaukanemar eru skyntaugafrumur sem enda í baklægu horni mænu (e. spinal dorsal 

horn). Til eru mismunandi tegundir af sársaukanemum og eru m.a. nemar í húðinni sem greina 

einungis mekanískt áreiti og hita, en mest af nemunum í húðinni greina allar tegundir af 

sársaukaáreiti, þ.e. mekanískt, efna- og hitaáreiti. Einnig eru sérstakir nemar í liðum og í 

líffærum sem nema frekar mekanískt áreiti t.d. ef of mikil teygja verður á lið eða líffæri. 

Taugafrumurnar sem senda sársaukaboð eru annaðhvort Aδ- eða C-þræðir. Þar eru Aδ 

grannar með mýelínslíður en C grannar án mýelínslíðurs. Þar sem taugafrumur með mýelíni 

senda boð hraðar þá leiða þessar tegundir boðin mishratt og er talað um að verkurinn hafi tvo 

toppa, fyrri kemur strax (Aδ) og er stingandi en síðari aðeins á eftir (C), er svíðandi og þyngri 

og varir lengur (mynd 1). 

 



  

13 

 

Mynd 1 Aδ-þræðir eru að verki fyrst (blái toppurinn) og C-þræðir þar á eftir (græna kúrfan) 

(6).  

Eins og áður var nefnt enda sársaukanemarnir í baklægu horni mænu, eru þær fyrstu gráðu 

skyntaugafrumur (e. primary neurons) og hafa þar taugamót við annarrar gráðu taugafrumur 

(e. secondary neurons) sem túlka og flytja skilaboðin áfram upp mænuna til hærri stöðva í 

heilanum. Þessar taugafrumur, sem flytja boðin um mænuna, byrja á því að krossa strax yfir 

miðlínu í mænunni og mynda svo tvær brautir, mænu- og stúkubraut (e. spinothalamic tract) 

og mænu- og dreifarbraut (e. spinoreticular tract), sem liggja alla leiðina upp og mynda flestar 

sín önnur taugamót í stúkunni (e. thalamus) en einnig er hluti þráðanna sem myndar taugamót 

í öðrum kjörnum í heilastofninum. Þessir kjarnar eiga þátt í að túlka verkinn og eru þeir meðal 

annars umhverfis smugu (e. the periaqueductal gray) og stóri raufarkjarni (e. nucleus raphe 

magnus).  

Frá stúkunni fara þriðju gráðu taugafrumur (e. tertiary neurons) í skynsvæði heilabarkarins 

sem túlkar verkinn, hvernig hann er, hversu sterkur og nákvæmlega hvaðan hann kemur. Frá 

stúkunni fara einnig þræðir til eyjarblaðs (e. insula) og fremri gyrðilsbarkar (e. anterior 

cingulate cortex) og hefur þar áhrif á tilfinningalega upplifun verkjarins.  

Taugamót í miðtaugakerfinu eru síbreytileg (e. plasticity) og því eru verkjaboð túlkuð og 

þeim breytt á öllum þeim taugamótum sem þau fara um og hefur það áhrif hvernig upplifun 

verkjarins er, hvað hann varir lengi og hvort hann þróist mögulega í krónískan verk. Verkir 

eru því ekki bara ein skilaboð sem heilinn túlkar, heldur eru verkir lokaafurð skynjunar á 

mörgum stöðum í miðtaugakerfinu. Eru þessir staðir mikilvæg skotmörk fyrir verkjalyf, bæði 

þau sem eru til og þau sem hugsanlega á eftir að þróa (3, 7).  
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1.2.1 Næming sársaukanema og miðtaugakerfis 

Þegar meiðsli verða losna ýmis efni sem auka svar sársaukanemana við frekara áreiti. 

Virkjunarþröskuldurinn lækkar einnig og því verða fleiri svör við minna áreiti.  

Efni sem valda næmingu á sársaukanemunum eru mýmörg og er ekki enn búið að 

skilgreina hlutverk þeirra allra í því ferli en þau helstu eru: Prostaglandín E2, histamín, 

serótónín, ATP (adenosine triphosphate), cytokine, vaxtarþættir o.fl. Mörg þessara efna eru 

framleidd á áverkastað af bólgufrumum svo sem makrófögum og önnur koma lengra að, frá 

mastfrumum sem dæmi.  

Ekki síður mikilvæg er miðlæg næming (e. central sensitization) sem gerist í miðtauga-

kerfinu. Miðlæg næming verður við breytingu í taugamótum í baklægu horni mænu sem 

myndast eftir sársaukaboð til þeirra frá sársaukanemum. Taugamótin í baklægu horni mænu 

verða þá næmari fyrir öðru áreiti hvort sem um er að ræða sársaukavaldandi áreiti sem er 

oftúlkað (hyperalgesia) eða að áreiti sem að jafnaði ekki veldur sársauka, t.d. létt snerting, 

getur framkallað upplifun um slæman verk (allodynia) (mynd 2). Sömuleiðis þarf snertingin 

eða áreitið ekki lengur að vera á áverkastað því þröskuldurinn í öðrum frumum í mænunni 

hefur lækkað og virkni hindrunarfrumna hefur minnkað (8).  

 

 

Mynd 2 Hér sést hvernig miðlæg næming virkar. Litlu ljósbláu frumurnar eru 

hindrunarfrumur og eru ekki lengur virkar og því þarf minna sársaukaáreiti til að 

valda verk (hyperalgesia) og svo sést að létt snerting er farin að valda verk sem 

myndi ekki gerast við venjulegar kringumstæður (allodynia) (8). 
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1.2.2 Ofurnæmi (e. hyperalgesia) 

Þetta er aukin næmni við áreiti sem veldur venjulega verk og verður þetta vegna miðlægrar 

næmingar. 

Til eru tvær gerðir af þessu: Aukið næmi á áverkastað (e. primer hyperalgesia) er aukinn 

verkur sem verður til við sársaukaáreiti á áverkastað (3) og síðan er aukið næmi utan 

áverkastaðar (e. secundary hyperalgesia) þar sem aukinn verkur verður við sársaukaáreiti utan 

þess staðar þar sem áverkinn er (8). 

1.2.3 Snertiverkur (e. allodynia) 

Snertiverkur er þegar áreiti, sem veldur að öllu jafna ekki sársauka, fer að valda honum (3) og 

þetta verður vegna miðlægrar næmingar. Sést vel á mynd 2.  

1.3 Tegundir verkjalyfja 

1.3.1 Paracetamol 

Paracetamol er oftast gefið við mildum verkjum og þá eitt og sér, en einnig er vinsælt að gefa 

það með öðrum lyfjum eins og ópíóíðum. Er blanda af paracetamol og codeine algeng og 

leggjast verkjastillandi áhrif þeirra ekki bara saman heldur auka þau verkjastillingu hvors 

annars og verða öflugri. Þau eru því oft gefin saman eftir aðgerðir til að draga úr þörf gjöf 

sterkari ópíóíða. Oftast er paracetamol gefið í töfluformi um munn og frásogast það vel í 

meltingarvegi, en er það einnig til í fljótandi formi sem hægt er að gefa í æð. 

Paracetamol hefur sérstaka verkun og er það oft nefnt með NSAID þrátt fyrir að vera ekki 

bólgueyðandi. Það er ekki nákvæmlega vitað hvernig það virkar, en það er hitalækkandi og 

verkjastillandi og mikið notað við minni verkjum. Mælingar hafa sýnt að paracetamol er 

veikur COX hemill  og talið er að það virki í heilanum og þá mögulega sem COX-3 hemill, en 

einnig er líklegt að það hafi einhverja aðra verkun líka.  

Aukaverkanir tengdar paracetamol eru ekki miklar ef það er tekið í ráðlögðum 

dagskammti. Hefur það til dæmis ekki sömu aukaverkanir og NSAID lyfin en hins vegar ef 

það er tekið í of miklu magni þá veldur það óafturkræfum lifrarskaða sem getur valdið dauða. 

Skal því fara varlega þegar það er gefið sjúklingum með lifrarbilun og verður að minnka 

skammtana sem má gefa þeim sjúklingum (9, 10). 

1.3.2 NSAID 

NSAIDs eða non-steroidal anti-inflammatory drugs er einnig stór flokkur lyfja sem mikið eru 

notuð á sjúkrahúsum sem og heima við eftir minni áverka eða minni aðgerðir en eru 
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sömuleiðis gefin með öðrum lyfjum, svo sem ópíóíðum, eftir stærri aðgerðir til að draga úr 

notkun ópíóíðanna og hefur það gefist vel. NSAID eru mikið notuð í töfluformi en einnig eru 

til önnur lyfjaform og hægt er að gefa þau í æð. 

NSAID virka með því að hindra cyclooxygenasa (COX) sem er ensím er hvatar myndun á 

prostaglandin og thromboxane og eru þau bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi. Flest 

þeirra hindra bæði COX-1 og COX-2. Er COX-1 í mörgum vefjum og tengist venjulegu ferli 

þar, eins og slímframleiðslu í maga, en COX-2 er í virkjuðum bólgufrumum. Hafa NSAID 

verkun um allt í líkamanum og einnig í miðtaugakerfinu þar sem hitalækkunarverkunin á sér 

stað og hluti verkjastillingarinnar. Geta þau dregið úr miðlægri næmingu og þar af leiðandi úr 

verkjum eftir aðgerðir. 

 Til eru sértækir COX-2 hamlar eða coxib og var talið að þeir gætu leyst NSAID lyf af 

hólmi því þau hafa færri aukaverkanir í meltingarvegi og trufla ekki gróningu beina og 

starfsemi blóðflagna. Þau hafa hins vegar verið bendluð við hjartatengdar aukaverkanir og 

mögulega truflun við gróningu magasára. Því er alls ekki ráðlagt að nota þau í langan tíma en 

hægt er að nota í stuttan tíma eftir aðgerðir.  

 Eru aukaverkarnir NSAID tengdar COX-1 og dæmi um slíkar aukaverkanir eru blæðingar 

í meltingarvegi og magasár, trufluð gróning beina, og hindrun á eðlilegri starfsemi blóðflagna 

og því er ekki ráðlagt að nota þau í miklu magni eða í mjög langan tíma. Einnig geta þau haft 

neikvæð áhrif á nýrnastarfsemi og leitt til nýrnabilunar. Hafa NSAID því aðrar aukaverkanir 

en ópíóíðar og því hentar vel að gefa þau saman í verkjameðferð (9-11). 

Nokkur algeng NSAID-lyf sem notuð eru á spítölum eru ketorolac, ibuprofen og 

diclofenac. Celecoxib dæmi um COX-2 sértækan hamla (10). 

1.3.3 Ópíóíðar 

Ópíóíðar eru mikið notuð lyf í dag, en þau er frekar notuð við sterkari verkjum eins og til 

dæmis eftir mikla áverka og stærri aðgerðir vegna þess að þau geta verið ávanabindandi og 

hafa neikvæðar aukaverkanir í miklu magni. 

Ópíóíðar eru eru helst gefnir í æð eða um munn, en eitt sinn voru þeir oft gefnir í vöðva en 

það hefur dregið úr því vegna þess að blóðflæðið er ekki endilega nægilegt í vöðvana eftir 

áföll eða aðgerðir og því getur losun lyfsins í blóðið dregist mikið og verkurinn orðið 

óbærilegur og verður erfiðara að ráða við hann fyrir vikið. Það verður að vera þjálfað fólk, þá 

annaðhvort læknar eða hjúkrunarfræðingar sem er sérstaklega þjálfaðar í notkun á ópíóíðum 

sem gefur þá í æð. Sömuleiðis verður að fylgjast mjög vel með sjúklingunum þegar búið að er 
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að gefa þeim skammt. Á vöknunardeild er þetta sérþjálfaða fólk og góðar aðstæður til að 

fylgjast með hverjum sjúklingi, svo þegar sjúklingarnir fara á legudeild eða sendir heim þá er 

þeim oft frekar gefnir ópíóíðar til inntöku um munn.   

Til eru fleiri leiðir til að gefa ópíóíða svo sem undir húð, um endaþarm og í innöndunarúða 

svo dæmi sé tekin. Mikið er í umræðunni að láta sjúklingana stýra því sjálfir hvenær þeir fá 

næsta skammt og kallast það PCA (patient-controlled analgesia), ekki er hægt að nota þetta á 

alla sjúklinga, en á þá sem þetta hentar hefur þetta verið að skila meiri ánægju með 

verkjameðferðina (10, 12, 13). Þetta virkar þannig að sjúklingar eru tengdir við tæki sem setur 

litla skammta reglulega í æð hjá þeim og þeir geta einnig beðið um auka ef þeir finna enn fyrir 

verk, það eru öryggisstillingar á tækinu sem passa að þeir séu ekki að fá of mikið og of stutt 

sé á milli skammta. Góða við þetta er að sjúklingarnir finna minna til og styrkur ópíóíðanna er 

jafn í blóðinu, en hins vegar er þetta dýr tækni og gallar í tækinu geta valdið dauða (10, 13) 

Viðtakar fyrir ópíóíða eru µ, δ, κ og ORL1 og eru þeir allir G-prótein tengdir og eru þeir 

dreifðir um heilann og mænuna. Má finna viðtakana í mörgum kjörnum í heilanum og í 

baklægu horni mænu, lyf sem virka á þá í mænunni geta hindrað að boð um verki berist upp 

mænuna. Einnig er talið að µ og  κ séu til staðar utan miðtaugakerfis og hafa virkni þar.  

µ-viðtakar gefa mestu verkjastillinguna og eru flestir ópíóíðarnir agónistar á þá. Einnig eru 

flestar aukaverkarnir sem tengjast ópíóíðum tengdar þeim s.s. ógleði og uppköst, lægri 

öndunartíðni, kynferðisleg löngun og fleiri. δ-viðtakarnir eru einnig verkjastillandi en geta 

framkallað krampa og jafnframt hægja þeir á öndun og draga úr hreyfingu meltingarvegar. κ-

viðtakar hafa verkjastillandi áhrif í mænu og einnig fyrir utan miðtaugakerfi. Aukaverkanir 

þeirra eru vanlíðan, ofskynjanir og slæving. ORL1-viðtakarnir eru svo aðeins frábrugðnir 

hinum, þeir hafa öfug ópíóíða áhrif fyrir ofan mænu en valda verkjastillingu í mænunni og 

valda þeir því einnig að fólk vill ekki hreyfa sig (e. catatonia) (9).  

Dæmi um veika ópíóíða eru tramadol og codeine og sterkari ópíóíða eru morfín, ketogan 

og fentanyl. Svo eru til sterkari ópíóíðar eins og sufentanyl. Alltaf er verið að reyna að 

framleiða betri ópíóíða sem hafa betri verkjastillandi verkun og minni og færri aukaverkanir.  

1.3.4 Önnur lyf notuð við verkjastillingu 

Ópíóíðar, NSAID og paracetamol eru helstu verkjalyfin sem gefin eru við og eftir aðgerðir til 

að reyna takmarka verki sem sjúklingar eru að upplifa. Til eru önnur lyf sem notuð eru við 

aðgerðir en þau hafa ekki beint verkjastillandi áhrif.  
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Kvíði er tengdur auknum verkjum eftir aðgerðir og því er sjúklingum, sem eru kvíðnir, 

gefin kvíðastillandi lyf eins og midazolam fyrir aðgerðirnar og hefur verið sýnt að það hafi 

áhrif. Sömuleiðis hafa krampastillandi lyf eins og gabapentin og pregabalin verið gefin fyrir 

aðgerðir og hefur verið sýnt fram á minni verki eftir aðgerðirnar. Er verkun þeirra ekki alveg 

þekkt en þau virðast minnka losun taugaboðefna með því að bindast spennustýrðum Ca
+2

 

göngum (9, 13). Minni áhersla hefur þó verið seinustu ár að gefa mikið af kvíðastillandi 

lyfjum fyrir aðgerð því þau geta einnig valdið neikvæðum upplifunum og seinkað útskrift af 

vöknun.  

1.3.5 Deyfingar 

Í mörgum aðgerðum eru notaðar staðdeyfingar, leiðsludeyfingar og mænudeyfingar þar sem 

taugafrumurnar eru deyfðar og geta ekki sent boð til eða um miðtaugakerfið um hvað er að 

eiga sér stað á aðgerðarsvæðinu. Til eru nokkrar tegundir af þessum deyfingum sem notaðar 

eru og gefa góða verkjastillingu fyrstu tímana eftir aðgerðir.  

Miðlæg (e. neuraxial) deyfing er þegar deyfilyfi, ópíóíðum eða hvoru tveggja er sett við 

taugarætur eða í mænugöngin. Mikið notaðar neuraxial deyfingar eru annað hvort 

mænudeyfing (e. spinal anesthesia), þar sem lyfin fara í mænugöngin, eða utanbastsdeyfing 

(e. epidural anesthesia), þar sem þau eru sett utan við bastið (e. dura) við taugaræturnar. 

Hindrar þetta að boð berist upp mænuna og til æðri stöðva í heilanum og jafnframt hindrar 

þetta miðlæga næmingu.  

Yfirleitt er einungis gefinn einn skammtur við mænudeyfingu, en algengt að setja upp 

sídreypi, við utanbastdeyfingu gegnum legg sem er lagður í utanbastsrýmið. Einnig geta 

sjúklingar skammtað sér sjálfir magn deyfilyfja innan ákveðins ramma (PCA). Með svona 

deyfingu er hægt að ná góðri verkjastillingu eftir aðgerðir og jafnvel eftir sársaukafyllstu 

aðgerðirnar. Með þessari leið gjafar er verkun lyfjanna beint að mænunni en þrátt fyrir það 

geta aukaverkanir ópíóíða komið fram eins og lækkuð öndunartíðni, kláði, ógleði og uppköst. 

Einnig geta aukaverkanir eins og margúll (e. hematoma), blæðingar og taugaskaði fylgt 

þessum deyfingum. Með utanbastdeyfingu er hægt að ná afmarkaðri deyfingu en 

mænudeyfingin deyfir allt sem neðar en það bil sem deyfingin er sett.  

Til eru fleiri tegundir af deyfingu, sem dæmi má nefna leiðsludeyfingu þar sem taugin sem 

ítaugar aðgerðarsvæðið er deyfð, og flækjudeyfingu (e. plexus anesthesia) þar sem deyfilyfið 

er sett við staðina þar sem flækjurnar eru t.d. holhöndina. Sömuleiðis eru yfirborðsdeyfingar 

og margar fleiri, en sáradeyfingar eru mikið notaðar við lok aðgerða og eftir aðgerðir. Þar er 
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deyfilyfið sett við sárið eða aðgerðarstaðinn og skilar þetta góðri verkjastillingu á meðan 

deyfingin er til staðar. 

Þegar deyfingin fer að minnka þá þarf að setja sjúklinga á viðhaldsmeðferð eins og ópíóíða 

eða önnur verkjalyf svo hægt sé að halda verknum niðri þegar sjúklingurinn er að fá 

tilfinninguna aftur (3, 10, 13). 

1.4 Meðferðartækni 

Hægt er að koma lyfjum inn í líkamann með allmörgum leiðum, um munn, gegnum húð, 

undir húð, í vöðva, í æð og um endaþarma svo dæmi sé tekin.  

Þá hafa lyfin flest virkni á bólgustað eða miðlægt í taugakerfinu, eins og ætlunin er, en á 

sama tíma hafa lyfin líka áhrif annars staðar í líkamanum og getur það mögulega valdið 

leiðinlegum aukaverkunum. Sömuleiðis getur verið erfitt að stilla verkjalyfjaskammtinn 

nákvæmlega handa hverjum og einum sjúklingi því eins og áður hefur verið rætt eru þeir 

misjafnir eins og þeir eru margir. Til eru meðferðarúrræði og sérstakar tegundir verkjastillinga 

sem geta hentað einstökum sjúklingum og sjúklingahópum betur en öðrum (14). Reynt er að 

forðast að gefa lyf með mikla miðlæga verkun á meðvitund eða öndun til að forðast 

aukaverkanir. 

1.4.1 Fjölþátta lyfjameðferð 

Sú aðferð sem virðist virka best í dag er fjölþátta lyfjameðferð. Þá er byrjað að gefa 

fyrirbyggjandi verkjalyf fyrir aðgerðir, s.s. paracetamol, NSAID, COX-2 eða blöndu af ekki-

ópíóíðum. Í aðgerðinni sjálfri eru svo gefin sterk ópíöt að jafnaði og í lok aðgerðar sett upp 

áætlun um verkjameðferð á aðgerðardaginn og næstu daga í samræmi við eðli inngripsins. Þá 

er paracetamol og NSAID/COX-2 lyfjum haldið áfram og sídreypum í utanbastsdeyfingu ef 

svo ber undir. Einnig föst gjöf ópíata, veikum eða sterkum, ef þörf er talin á um munn. Sterk 

ópíöt í æð eru svo notuð sem björgunarmeðferð rétt eftir aðgerðina á vöknunardeild til að 

draga úr meðalmiklum og miklum verkjum. Með því að nota blöndu lyfjategunda í tengslum 

við aðgerðir er hægt að draga úr fylgikvillum sem tengjast verkjalyfjagjöf (14) (mynd 3). 

Það eru ekki einungis þessi lyf sem eru notuð, þau eru mun fleiri og af mörgum gerðum. 

Búið var að ræða um gabapentin sem er Ca
+2

 hindri svo má einnig nefna ketamine, 

þunglyndislyf og deyfingarnar sem dæmi sem eru þó oftar notuð í langvinnri verkjameðferð. 

Búið er að skilgreina ákveðnar blöndur af lyfjaflokkum sem virðast vera að draga úr verkjum 

á vöknunardeildum og þróun yfir í króníska verki (15). 
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Er þetta fyrirkomulag hannað fyrir hinn vaxandi fjölda dagaðgerða, þar sem sjúklingarnir 

fara heim samdægurs og er þannig hægt að setja verkjameðferðina í þeirra hendur eða 

einhvers fjölskyldumeðlims heima við (14).  

 

 

Mynd 3 Má sjá hvar hinir ýmsu lyfjaflokkar eru með verkun og hvaða áhrif þeir hafa á 

verkjaboðin í verkjaferlinu frá áreiti til skynjunar (15). 

 

1.4.1.1 Fyrirbyggjandi verkjameðferð 

Fyrirbyggjandi verkjameðferð er nýtt við margar aðgerðir og sérstaklega þegar búist er við 

miklum verkjum í kjölfar þeirra. Með fyrirbyggjandi verkjameðferð er átt við gjöf lyfja áður 

en fyrsti skurður á sér stað og hefur áhrif á vinnslu verkja miðlægt og er ætlað að þetta dragi 

úr snertiverk og ofurnæmi eftir aðgerðir. Það er mjög umdeild hvort fyrirbyggjandi 

verkjameðferð virki en safngreining  (e. meta-analysis), sem Ong og kollegar gerðu, sýndi að 

utanbastsdeyfing sett fyrir aðgerð dró úr verkjaskori og sáradeyfing og gjöf NSAID fyrir 

aðgerð hafi minnkað verkjalyfjagjöf á vöknunardeildum (16).  
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1.4.2 Verkjastigi 

Eins og áður hefur verið nefnt er verkurinn ekki bara eitthvað eitt ákveðið fyrirbæri sem 

auðvelt er að stjórna, heldur er hann flókinn, margþátta og lætur illa að stjórn. Verkur getur 

verið af mismunandi gerð og hver sjúklingur getur upplifað hann á sinn hátt.  

Sú aðferð við verkjastillingu sem almennt er mælt með í dag er verkjastigi. Sú 

hugmyndafræði kom fyrst fram 1986 og hefur farið í gegnum ýmsar breytingar síðan þá með 

tilkomu nýrra lyfja og betri skilningi á lífeðlisfræði mannsins. Er þá ætlað að hver 

einstaklingur fái þá meðferð sem honum hentar (mynd 4).  

Notkun stigans gekk út á að byrjað var á veikari verkjalyfjum og unnið sig upp í sterkari  ef 

ekki náðist að ráða við verkinn. Með meiri þekkingu þá er búið að breyta aðeins notkun hans. 

Þá er byrjað á lyfi sem nýtist best við meðhöndlun ákveðinnar tegundar af verk, t.d. NSAID 

notað við bólgu og mildum verk. Ef ekki verður verkjastilling við það er hægt að hækka 

skammtinn, breyta um tegund lyfs eða jafnvel bæta við annarri lyfjategund í meðferðina með 

hinu. Það hefur sýnt sig að ekki eru alltaf bestu verkjalyfin þau sterkustu, heldur þau sem eiga 

best við verkjategundina. Í sumum tilfellum þarf að bæta við lyfjum sem eru ekki beint 

verkjalyf heldur lyf sem hafa meiri áhrif á andlega þáttinn eða túlkun verksins miðlægt.  

Þessi aðferð nýtist ekki bara við verkjastillingu í tengslum við aðgerðir heldur einnig fyrir 

sjúklinga sem eru með króníska verki vegna veikinda eins t.d. krabbameins (17). 

 

Mynd 4 Nýjasta útgáfa af verkjastiganum. Hér má sjá dæmi um þrjár meðferðarleiðir til 

verkjastillingar. Þrep 4 þarf ekki endilega að vera sterkasta verkjalyfið, heldur lyf 

sem passar best fyrir ákveðna tegund af verk (17). 
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1.5 Áhættuþættir  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að greina hvað veldur þessum mikla mun á upplifun 

verkja á milli sjúklinga og reyna að finna þá einstaklinga sem eru í áhættu að á að fá mikla 

verki. 

Samkvæmt Ip og kollegum eru fjórir helstu áhættuþættir fyrir verki eftir aðgerðir: 

Fyrirliggjandi verkur, kvíði, aldur og tegund aðgerðar. Þeir fundu einnig út að tegund 

aðgerðar, aldur og andlega vanlíðan eru helstu spáþættir fyrir magn verkjalyfja sem sjúklingur 

þarf eftir aðgerð (18).  Þær aðgerðir sem valda hvað mestu verkjum eru bæklunaraðgerðir (19)  

á stóru liðunum, brjósthols- og opnar kviðarholsaðgerðir. Fyrirliggjandi verkur getur verið 

verkur eftir áfall eða aðra aðgerð og þá annaðhvort bráður eða krónískur. Rannsóknir hafa 

sýnt misvísandi niðurstöður hvort aldur sé áhættuþáttur fyrir verki eftir aðgerð eða ekki (18).  

Kvíði fyrir aðgerðinni og miklar vangaveltur um hvort að verkurinn verði mikill getur ýtt 

undir meiri verkjaupplifun og því mikilvægt að hafa sjúklinga í sem bestu andlegu jafnvægi 

áður en aðgerð er gerð. Sérstaklega þarf að fylgjast með sjúklingum sem þjást af andlegri 

vanlíðan eða þunglyndi til að reyna gera dvöl þeirra á vöknunar- og legudeildum bærilegri 

(18). Viðtal fyrir sjúklinga fyrir aðgerðina þar sem skýrt er út hvað sé í vændum getur einnig 

haft mikil áhrif á hvaða væntingar þeir hafa um verki eftir aðgerðina (20).  

1.6 Mat á verkjum 

Besta aðferðin til að meta verki er að fá sjúklingana til að segja sjálfa frá því, láta þá segja frá 

styrknum á verknum sem þeir upplifa. Til viðbótar við að kanna styrkinn er hægt að kanna 

hvernig verkurinn lýsir sér, hvert hann leiðir og margt annað. Það hefur sýnt sig að fyrirfram 

ákveðinn skali er bestur þegar allt þetta er skoðað.  

Algengustu aðferðirnar sem eru viðurkenndar í dag eru VAS (visual analog scale), NRS 

(numerical rating scale) og VRS (verbal rating scale). VAS byggir á því að sjúklingur merkir 

inn á mynd styrk verksins, eins og á reglustiku, sem nær frá 0-10, 0 er þá enginn verkur og 10 

er versti hugsanlegi verkur (21). NRS er byggt upp á sama hátt nema sjúklingurinn er spurður 

um verkinn á skalanum 0-10 og skoðandinn merkir á blaðið. VRS er fjögurra punkta skali þar 

sem sjúklingurinn er spurður hvort hann sé með enga, milda, meðalmikla eða mikla verki 

(mynd 5). Þetta er ekki jafn nákvæmt og hinir tveir skalarnir.  

Rannsóknir hafa sýnt að NRS er einfaldari í notkun en VAS, gefi betra svarhlutfall (22) og 

skili áreiðanlegum niðurstöðum (23). 
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Mynd 5 Skalarnir þrír sem eru mest notaðir. NRS þar sem sjúklingurinn er spurður um 

verkinn, ásamt VRS þar sem sjúklingur er einnig spurður um verkinn nema á 

fjögurra punkta skala. Við notkun á VAS er sjúklingnum hins vegar rétt blað með 

línu sem er 10 cm og merkt með tölum frá 0 til 10 (24). 



  

24 

2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna tíðni og styrk verkja eftir mismunandi tegundir 

aðgerða og athuga hvernig meðferð þeirra var háttað á vöknunardeildum eftir aðgerð og 

legudeildum daginn eftir. Jafnframt að kanna áhættuþætti verkja eftir aðgerðir og bera síðan 

niðurstöður saman við erlendar rannsóknir á þessu sviði. 
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3 Efniviður og aðferðir  

Aðferðafræði rannsóknarinnar var samþykkt af siðanefnd Landspítala (17.12.2014 45/2013), 

Persónuvernd (2013121571HGK/-) og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala 

(20.11.2013 Tilv 16 ÓB/ei). 

Þessi rannsókn var framsýn ferilrannsókn og var gögnum safnað um alla sjúklinga sem 

gengust undir aðgerðir og lögðust á vöknunardeild á Landspítalanum við Hringbraut (12A) og 

Landspítalanum í Fossvogi (E6) á dagvinnutíma frá 17. febrúar til og með 28. mars. 

Sjúklingar sem voru yngri en 18 ára eða fóru í aðgerð á kvennadeildinni á Hringbraut voru 

ekki teknir með í rannsóknina. Þetta var sameiginleg vinna tveggja læknanema varðandi sitt 

hvort rannsóknarverkefnið, annars vegar um verki og hins vegar ógleði og uppköst eftir 

svæfingar og skurðaðgerðir. Annar var staðsettur í Fossvogi og hinn á Hringbraut og skiptu 

þeir um deild á miðju rannsóknartímabili. Söfnuðu þeir upplýsingum úr lyfjaskráningarkerfi 

og af svæfingar- og vöknunarblöðum á aðgerðardag og tóku viðtal við þá sjúklinga sem náðist 

í daginn eftir. Komu þeir ekki að meðferð á sjúklingunum. Útbúið var sérstakt skráningarblað 

þar sem allar upplýsingar um sjúklingana voru skráðar og má sjá það í viðauka. 

3.1 Verkja- og ánægjumat 

Notaður var NRS til að meta verkina. Verkurinn var metinn við komu á vöknun og svo eftir 1, 

2, 4, 6 og 12+ klukkustundir, eftir því hvað viðkomandi lá lengi á vöknun. Það voru reyndir 

hjúkrunarfræðingar á vöknun sem spurðu sjúklingana um verkina þar og veittu meðferð 

samkvæmt fyrirmælum í lyfjaskráningarkerfi eða leituðu til lækna deildarinnar.  

Á legudeild, daginn eftir aðgerð, var gengið á milli sjúklinga sem lágu ennþá inni og lagðar 

fyrir þá spurningar um hversu mikla verki þeir höfðu haft yfir nóttina og hversu mikla verki 

þeir væru með þann morguninn. Þá var einnig spurt hvort það væri munur á verknum í hvíld 

og við hreyfingu og var þetta skráð samkvæmt NRS.  

Sömuleiðis var metin ánægja með verkjameðferðina með því að spyrja sjúklingana á 

legudeildum daginn um upplifun þeirra af verkjameðferðinni frá komu á vöknun og þangað til 

morguninn eftir. Þetta var metið á 5 punkta skala, frá mjög ónægður = 1 og upp í mjög 

ánægður = 5 (21).  

3.2 Verkjameðferð 

Skoðað var hvaða verkjalyf (tafla 1) voru gefin fyrir aðgerð og það skráð.   



  

26 

Á vöknunardeildum voru skráð öll verkjalyf sem voru gefin (tafla 1) og hvenær þau voru 

gefin Einnig var merkt hvort sjúklingar væru með utanbastsdeyfingu í sídreypi og hvort þeir 

hefðu PCA. Á legudeild var skráð hvort sjúklingarnir hefðu fengið verkjameðferð um nóttina 

og um morguninn en lyfjategundin ekki sérstaklega skráð.  

Tafla 1 Helstu flokkar verkjalyfja. Ópíóíðunum skipt sérstaklega upp. 

Verkjalyf  

Ópíóíðar Paracetamol 

- Morfín NSAID/COX-2 

- Ketogan Annað 

- Tramadol  

- Codeine  

- Oxycodone  

- Pethidine  

3.3 Aðrar upplýsingar um sjúkling 

Hverjum sjúklingi var gefið númer og kyn hans var skráð ásamt hæð, þyngd og ASA flokkun 

á sérstakt skráningarblað sem við gerðum. ASA (American Society of Anastesiologist) er 

kerfi (tafla 2) sem svæfingarlæknar hönnuðu til að stiga heilsufar sjúklings fyrir aðgerð  (25, 

26).  

Tafla 2 Skilgreining ASA-flokkunar 

Flokkur Lýsing 

I Hraustur sjúklingur 

II Vægur sjúkdómur sem hamlar ekki lífi 

III Alvarlegur sjúkdómur sem hefur áhrif á líf 

IV Alvarlegur sjúkdómur sem ógnar lífi sjúklings 

V Ekki áætlað að sjúklingur lifi án aðgerðar í meira en sólarhring 

VI Heiladauður 

 

Svo var skráð á blaðið hvort aðgerðin var val- eða bráðaaðgerð og hvort sjúklingurinn var 

dagdeildar- eða legudeildarsjúklingur. Einnig var skráð tegund aðgerðar (tafla 3), aðgerðatími 

í mínútum, blæðing í aðgerð í mL og aðgerðartækni, þ.e. hvort aðgerðin var holsjár, opin eða 

annað.  
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Tafla 3 Algengustu tegundir aðgerða. Í annað voru settar sjaldgæfari aðgerðartegundir. 

Tegund aðgerðar  

Kviðarhols Heila/tauga 

Brjósthols Lýta 

Þvagfæra Æða 

Bæklunar Augn 

HNE Annað 

 

Skoðað var hvernig sjúklingur var undirbúinn fyrir aðgerð, þ.e. hvort hann var svæfður, 

slævður, staðdeyfður, mænudeyfður, utanbastsdeyfður eða fékk leiðsludeyfingu. Skrifað var 

niður hvaða lyf voru notuð við innleiðslu og til viðhalds svæfingar og jafnframt var lengd 

svæfingar skráð. Einnig var fylgst með hvort önnur lyf voru gefin í aðgerðinni og það allt 

skráð, en listi var á skráningarblaðinu yfir algeng lyf sem gefin eru í aðgerð: Neostigmine, 

atropine, glycopyrrolate, pressora og sýklalyf. Hægt var að haka við ef einhver af þessum 

lyfjum voru þau gefin og einnig var lína á skráningarblaðinu til að skrifa önnur lyf.  

Við komu á vöknun voru lífsmörk skráð. Meðvitund var metin frá 0 til 3 og þýðir 0 

vakandi, 1 sofandi en svarar kalli, 2 sofandi og vaknar með rugl og illa áttaður og 3 sofandi og 

svarar ekki áreiti, en einnig var notað S sem stóð fyrir sofandi en var ekki kannað neitt frekar. 

Vöðvakraftur metinn frá 0 til 5 og er 0 engin hreyfigeta og 5 full hreyfigeta, öndunartíðni á 

mínútu, blóðþrýstingur í mmHg og púls í slögum á mínútu. Sömuleiðis var legutíminn á 

vöknun skráður í mínútum.  

3.4 Tölfræðiúrvinnsla 

Notast var við tölfræðiforritið R, útgáfa 3.0.2, til að vinna úr öllum gögnunum sem skráð 

höfðu verið í Microsoft Excel. Kí-kvaðrat próf var notað til að finna hvort það var marktækni 

milli verkja í hvíld og við hreyfingu, mun á verkjalyfjagjöf milli kynja og dag- og 

legudeildarsjúklinga, einnig hvort það væri munur á verkjum á vöknun, um nótt á legudeild 

og um morgun á legudeild. Gert var ráð fyrir marktækni ef p < 0,05. 

Logistísk aðhvarfgreining notuð til að meta áhættuþætti verkja eftir að tekið hafði verið 

tillit til mismunandi aðgerðategunda. Gert var ráð fyrir 95% öryggisbili (e. confidence 

interval; CI).  
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4 Niðurstöður 

4.1 Þýðið 

Samtals voru 725 sjúklingar sem skiptust í 393 (54%) karla og 332 (46%) konur. Þessir 725 

sjúklingar skiptust í 385 (53%) legudeildar- og 340 (47%) dagdeildarsjúklinga. 658 (91%) 

valaðgerðir og 67 (9%) bráðaaðgerðir (tafla 4). Tekið var viðtal við 37% sjúklinganna daginn 

eftir aðgerð á legudeild (mynd 6). Meðalaldur þeirra var 63,4 ár en var 57,5 hjá 

sjúklingahópnum í heild. 

 

Mynd 6 Flæðirit sem sýnir skiptingu sjúklinga í dag- og legudeildarsjúklinga. Sömuleiðs má 

sjá fjölda sjúklinga sem teknir voru í viðtal og mun á meðalaldri  þeirra og 

sjúklingahópsins í heild sinni. 
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Tafla 4 Lýðfræðilegar breytur sjúklingahópsins  

 

Eiginleiki 

 

Heildarfjöldi sjúklinga n 725 

Kyn  

- Karlar n (%) 393 (54) 

- Konur n (%) 332 (46) 

Aldur (ár) meðaltal (SD) 57,5 (17) 

Þyngd (kg) meðaltal (SD) 84,5 (19) 

BMI (kg/m
2
) meðaltal (SD) 28,1 (5) 

ASA flokkun  

- 1 n (%) 167 (23) 

- 2 n (%) 380 (52) 

- 3 n (%) 134 (19) 

- 4 n (%) 8 (1) 

- Flokkun vantar n (%) 36 (5) 

Legu- og dagdeildarsjúklingar  

- Legudeildarsjúklingar n (%) 385 (53) 

- Dagdeildarsjúklingar n (%) 340 (47) 

Val- og bráðaaðgerðir  

- Valaðgerðir n (%) 658 (91) 

- Bráðaaðgerðir n (%) 67 (9) 

4.2 Upplýsingar um aðgerðirnar 

Tafla 5 sýnir lyf notuð við innleiðslu svæfingar/deyfingar, oftast var notast við propofol eða í 

94% tilfella og oftast voru ópíóíðar notaðir með eða í 93% af öllum aðgerðunum. Algengast 

til viðhalds svæfinga voru gösin sevoflurane (81%) og desflurane (19%). Propofol var oftast 

notað til slævingar en einnig nokkrum sinnum til viðhalds svæfingar. Vöðvaslakandi lyf voru 

gefin í 50% tilfella við innleiðslu.  

 Aðgerðatíminn var frá 4 til 303 mínútna með miðgildið 53 mín. Svæfingartíminn var frá 

10 til 356 mínútna með miðgildið 83 mín. Legutími á vöknunardeild var frá 20 til 1332 

mínútna með miðgildið 193 mín (mynd 7).  
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Mynd 7 Kassarit sem sýnir miðgildi lengdar aðgerðar, svæfingar og dvöl á vöknunardeild 

ásamt fyrsta og þriðja fjórðungsbili. 

  

Vöknun Svæfing Aðgerð 
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Tafla 5 Hér er hægt að sjá hvaða aðferð og hvaða lyf voru notuð við svæfingu/deyfingu á 

sjúklingahópnum, alls 725, og einnig sést fjöldi og hlutfall þeirra. 

 

 

Bæklunaraðgerðir (27%) voru algengustu aðgerðirnar sem gerðar voru á tímabilinu og næst á 

eftir komu kviðarhols- (18%) og þvagfæraaðgerðir (13%) (tafla 6).   

Mikill fjöldi ákveðinna aðgerðategunda sem koma inn á vöknun er framkvæmdur með 

holsjá, 71% þvagfæraaðgerða, 66% kviðarholsaðgerða og  61% brjóstholsaðgerða. 

Notast var við mænudeyfingu í 94 (47%) bæklunaraðgerðum. 

  

Fjöldi n (%) 

Svæfingartækni Svæfing 571 (79) 

 Slæving 186 (19) 

 Deyfing 225 (31) 

 - Mænudeyfing 118 (16) 

 - Utanbastdeyfing 23 (3) 

 - Önnur leiðsludeyfing 15 (2) 

 - Staðdeyfing 74 (10) 

Lyf við innleiðslu Propofol 681 (94)       

 Ópíóíðar 672 (93) 

 Vöðvaslakandi 361 (50) 

 Midazolam 167 (23) 

 Ketamine 1 (0,1) 

 Pentothal 1 (0,1) 

Lyf til viðhalds Gös 530 (73) 

 - Sevoflurane 431 (81) 

 - Desflurane 99 (19) 

 Propofol 71 (10) 

 Glaðloft 72 (10) 

 Ópíóíðar 301 (41) 

 Vöðvaslakandi 91 (13) 

Önnur lyf Neostigmine 275 (38) 

 Glycopyrrolate 268 (37) 

 Atropine 72 (10) 

 Pressorar 337 (47) 

 Sýklalyf 403 (56) 
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Tafla 6 Tegundir aðgerða ásamt fjölda þeirra og hlutfalli. Skipting brjósthols, kviðarhols og 

þvagfæra í opnar, holsjá og annað sem féll ekki undir það. Síðan er fjöldi og hlutfall 

innan hverrar aðgerðategundar sem fékk verkjalyf á vöknun og 95% öryggisbil fyrir 

það. 

 

Tegund aðgerðar Fjöldi n (%) Fjöldi sem fékk 

verkjameðferð (%) 

CI 

Kviðarhols 133 (18) 81 (61) 0,52-0,69 

- Holsjá 88 (66)   

- Opin 44 (33)   

- Annað 1 (1)   

Þvagfæra 95 (13) 42 (44) 0,34-0,55 

- Holsjá 67 (71)   

- Opin 21 (22)   

- Annað 7 (7)   

Brjósthols 18 (3) 10 (56) 0,31-0,78 

- Holsjá 11 (61)   

- Opin 7 (39)   

Bæklunar 198 (27) 134 (68) 0,61-0,74 

HNE 92 (13) 57 (62) 0,51-0,72 

Heila/tauga 68 (9) 39 (57) 0,45-0,69 

Lýta 38 (5) 22 (58) 0,41-0,73 

Æða 27 (4) 13 (48) 0,29-0,68 

Augn 19 (3) 6 (32) 0,14-0,57 

Annað 37 (5) 14 (38) 0,23-0,55 

Alls 725 418 (58)  

 

4.3 Verkjalyf 

4.3.1 Fyrirbyggjandi verkjalyf 

Alls voru gefin fyrirbyggjandi verkjalyf fyrir 595 aðgerðir eða í 82% tilfella. Í flestum 

tilfellum var gefið paracetamol (79%), en í mörgum tilfellum þegar paracetamol var gefið var 

einnig gefið annað verkjalyf með og algengast var að gefa NSAID (20%). Af ópíóíðunum 

varð oxycodon oftast fyrir valinu (5%) þegar þau voru gefin sem fyrirbyggjandi (tafla 7).    
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Tafla 7 Tegundir lyfja sem gefin voru sem fyrirbyggjandi verkjalyf og fjöldi þeirra sem notuð 

voru við meðferð. Sumir fengu fleiri en eina tegund og því stemmir fjöldinn ekki við 

fjölda sjúklinga. 

 

Lyf Fjöldi (%) 

Paracetamol 569 (79) 

NSAID/COX-2 125 (17) 

Ópíóíðar 81 (11) 

- Oxycodone 35 (5) 

- Ketogan 26 (4) 

- Morfín 13 (2) 

- Codeine 11 (2) 

- Tramadol 2 (0,3) 

- Pethidine 0 (0) 

Gabapentin 21 (3) 

 

4.3.2 Verkjalyfjagjöf á vöknunar- og legudeildum 

Sjúklingar metnir með verki samkvæmt NRS og það skráð á svæfinga-og vöknunarblaðið 

voru  129 (18%). Þeir sem fengu meðferð við verkjum á vöknun voru hins vegar 418 (58%). 

Af þeim voru 47 (14%) dagdeildarsjúklingar með skráða verki en 170 (50%) fengu 

verkjameðferð, af  legudeildarsjúklingum voru 82 (21%)  með skráða verki samkvæmt NRS  

en 248 (64%) fengu verkjameðferð (tafla 9). Marktækt fleiri legudeildarsjúklingar fengu 

verkjameðferð á vöknun (p < 0,001). 

Konur fengu marktækt meira af verkjalyfjum en karlar á vöknun (62% á móti 54%; p = 

0,02).   

Oftast voru gefin verkjalyf eftir bæklunaraðgerðir eða í 68% tilfella, þar á eftir koma HNE 

(62%) og kviðarholsaðgerðir (61%) (tafla 6). 

Af 270 legudeildarsjúklingum sem veittu viðtal voru 61 (23%) með verki á vöknun en 186 

(69%) sem fengu verkjameðferð.  

Í viðtali sögðust 214 af 270 (79%) hafa verki á legudeild í hvíld, 189 af 222 (83%) sögðust 

vera með verki við hreyfingu. Af þessum 270 sjúklingum voru 206 sem höfðu fengið 

verkjameðferð eða 76%.  

Tafla 8 sýnir verkjalyfin sem notuð voru á vöknunardeildum og þar voru ópíóíðar í 

meirihluta um 58% sjúklinga og næst algengast var að gefa paracetamol (27%), mjög oft var 

paracetamol gefið með ópíóíðum og þá sérstaklega codeine. Af ópíóíðunum var oftast gefið 

ketogan (28%) og morfin (25%).  

Allir nema einn sem voru með verki yfir þrjá fengu verkjameðferð á vöknun (99%).  
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Af öllum sjúklingunum voru 25 (4%) með utanbast sídreypi á vöknun. Voru þau öll PCA. 

Þar að auki voru 11 með PCA með ópíóíðum í æð.  

 

Tafla 8 Verkjalyf sem notuð voru við björgunarmeðferð á vöknunardeildum. Hlutfall 

verkjalyfjanna sem notuð voru og er búið að skipta ópíóíðunum upp í tegundir.  

 

Lyf Fjöldi (%) 

Ópíóíðar 421 (58) 

- Ketogan 202 (28) 

- Morfín 182 (25) 

- Codeine 94 (13) 

- Oxycodone 44 (6) 

- Tramadol 18 (3) 

- Pethidine 1 (0,1) 

Paracetamol 199 (27) 

NSAID/COX-2 48 (7) 

Annað 19 (3) 

 

4.3.2.1 Áhættuþættir  

Tölfræðilega marktækur munur reyndist vera á verkjalyfjagjöf eftir tegund aðgerðar (p < 

0,001) (tafla 6). 

Á mynd 8 sést að það er marktækt minnkandi þörf fyrir verkjalyf á vöknunardeild með 

hverjum áratug sem sjúklingurinn er eldri (með gagnlíkindahlutfallið (e. odds ratio) 0,89 (p < 

0,01)). Einnig virðast NSAID/COX-2 verndandi og draga úr verkjalyfjagjöf á vöknun (p < 

0,05). Hins vegar er lengd svæfingar tengd aukinni verkjalyfjagjöf á vöknun (p < 0,001).  
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Mynd 8 Samband áhættuþátta við þörf á verkjameðferð á vöknun. Búið er að leiðrétta fyrir 

tegund aðgerðar. Fyrirbyggjandi NSAID og hærri aldur virðist draga úr 

verkjalyfjaþörf á vöknun. Lengri svæfing tengist aukinni verkjalyfjagjöf á vöknun. 

 

Tafla 9 Dreifing verkja meðal dag- og legudeildarsjúklinga. Skiptist í fjölda sjúklinga sem 

voru með skráða verki á vöknunardeildum og fjölda sem fékk verkjameðferð þar. 

Marktækt fleiri legudeildarsjúklingar voru með skráða verki á vöknun (p = 0,01). 

 

 

Sjúklingahópur Útkoma Fjöldi n (%) 

Allir sjúklingar  725 (100) 

 Skráðir verkir á vöknun 129 (18) 

 1-3 27 (21) 

 4-10 102 (79) 

 Verkjameðferð á vöknun 418 (58) 

Dagdeildarsjúklingar  340 (47) 

 Skráðir verkir á vöknun 47 (14) 

 Verkjameðferð á vöknun 170 (50) 

Legudeildarsjúklingar  385 (53) 

 Skráðir verkir á vöknun 82 (21) 

 Verkjameðferð á vöknun 248 (64) 
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4.4 Verkir á vöknunar- og legudeildum 

4.4.1 Verkir á vöknunardeild 

Verkjaskráningin er flokkuð: 0 = enginn verkur, 1-3 = mildir verkir, 4-6 = meðalmiklir verkir 

og 7-10 = miklir verkir. Af 725 sjúklingum voru 179 (25%) með verkjaskráningu á 

vöknunardeildum og af þeim voru 129 (18%) með skráða verki 1-10 og voru 57% af þeim 

með meðalmikla og mikla verki (verki ≥ 4) (mynd 9).  

 

 

Mynd 9 Dreifing verkja á vöknunardeildum hjá þeim sjúklingum (25% af heildarfjölda) sem 

voru með verkjaskráningu. Skoðaður er hámarksverkur hjá hverjum sjúklingi.  

4.4.2 Verkir á legudeild 

Allir 270 legudeildarsjúklingarnir sem veittu viðtal svöruðu hversu mikla verki þeir höfðu í 

hvíld um nóttina og morguninn eftir aðgerð. Um nóttina (mynd 10) voru flestir með enga 

verki (28%), en samtals sjúklingar með meðalmikla og mikla verki voru 45%. Morguninn 

eftir (mynd 11) voru flestir með milda verki (32%), en samtals með meðalmikla og mikla 

verki voru 42%. 
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Mynd 10 Verkir legudeildarsjúklinga (37% of heildarhópnum) í hvíld, nóttina eftir aðgerð.  

 

Mynd 11 Verkir legudeildarsjúklinga (37% af heildarhópnum) um morguninn í hvíld, daginn 

eftir aðgerð. 
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Í töflu 10 má sjá skiptingu verkja hjá legudeildarsjúklingum á vöknun, um nóttina, um 

morguninn eftir aðgerð og við hreyfingu.  

 

Tafla 10 Skipting verkja hjá legudeildarsjúklingum sem veittu viðtal bæði á vöknunar- og 

legudeildum ásamt fjölda þeirra sem fékk verkjameðferð. Verkir 1-3 eru mildir en 4-

10 eru meðalmiklir og miklir. 

 

 

Mynd 12 sýnir samanburð á milli verkja við hreyfingu eða í hvíld. Flestir eru með mikla 

verki við hreyfingu eða 77 (35%) sjúklingar og þar á eftir 73 (33%) með meðalmikla, en 

flestir voru með meðalmikla verki í hvíld eða 63 (28%) sjúklingar og þar á eftir 62 (28%) með 

milda. Marktækur munur var á verk í hvíld og við hreyfingu (p = 0,007).   

 

Sjúklingahópur Útkoma Fjöldi n (%) 

Legudeildarsjúklingar alls 385(100) 

Legudeildarsjúklingar sem veittu viðtal daginn eftir aðgerð 270 (70) 

 Verkir skráðir á vöknun 61 (23) 

 Verkjameðferð á vöknun 186 (69) 

 Verkir í hvíld á deild 214 (79) 

 1-3 68 (32) 

 4-10 146 (68) 

 Verkir við hreyfingu á deild 189 (85) (af 222 skráðum) 

 1-3 39 (21) 

 4-10 150 (79) 

 Verkjameðferð á deild 206 (76) 
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Mynd 12 Hlutfall sjúklinga með verki í hvíld og við hreyfingu á legudeild. 

 

4.4.3 Þróun verkja  

Það voru 66 sjúklingar með viðeigandi skráningu á vöknunardeild og svöruðu spurningum um 

verki á legudeild sem hægt var að nota til að meta marktækni milli tíma. Það var munur á 

verkjum sjúklinga á vöknunardeild og legudeild (p = 0,004). Þróun verkja frá því á vöknun 

þangað til morguninn eftir má sjá á mynd 13. Sjúklingar með meðalmikla og mikla verki á 

vöknunardeild voru 39 (59%) og á legudeild morguninn eftir 29 (44%).   
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Mynd 13 Samanburður á styrk verkja 66 sjúklinga á vöknun og legudeild. Sjúklingarnir voru 

með verkjaskráningu á vöknun og svöruðu spurningum á legudeild. Má sjá þróun 

verkja innan hópsins frá því á vöknun og þar til morguninn eftir aðgerð.   
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4.5 Ánægja með verkjameðferð 

Alls svöruðu 263 legudeildarsjúklingar, sem höfðu haft verki, spurningu um ánægju með 

verkjameðferðina á vöknunar- og legudeildum. Flestir voru mjög ánægðir með meðferðina 

eða 77% en einnig voru 19% ánægðir með hana. Einn sjúklingur (0,4%) var mjög óánægður 

með verkjameðferðina sem hann hafði fengið (mynd 14). 

 

 

Mynd 14 Ánægjuhlutfall sjúklinga með verkjameðferðina á vöknunar-og legudeildum. 
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5 Umræða 

Þó að meginhluti sjúklinga fái verkjalyf, bæði fyrirbyggjandi fyrir og í aðgerð og sem 

viðhaldsmeðferð á vöknunardeild eftir aðgerð og legudeild upplifa samt 57% þeirra 

meðalmikla til mikla verki á vöknun og 42% á legudeild daginn eftir aðgerð.  

Þessi niðurstaða er þó sambærileg og í erlendum rannsóknum (27, 28).  

Einnig eru sjúklingar í 95% tilvika ánægðir eða mjög ánægðir með verkjameðferðina sem 

þeir fá. Má telja líklegt að brugðist sé vel við kvörtunum um verki og óskum um verkjalyf og 

að verkjaupplifun og meðferð sé í samræmi við væntingar sjúklinga. 

5.1 Þýðið 

Heildarfjöldi sjúklinga var 725 og voru karlar aðeins fleiri eða 54% (tafla 4). Sömuleiðis voru 

aðeins fleiri legudeildarsjúklingar, eða 53% en sjúklingar sem gengust undir aðgerð frá 

dagdeild. Meginhluti aðgerðanna, eða 91%, voru valaðgerðir, sem skýrist af stórum hluta af 

því að söfnunartíminn var einungis á dagvinnutíma. Þetta gæti hugsanlega endurspeglað skort 

á aðgengi að skurðstofum á dagvinnutíma fyrir bráðaaðgerðir því hlutfall bráðaaðgerða er að 

jafnaði um 30% á Landspítala samkvæmt innri skráningu skurðlækningasviðs Landspítala 

(29).  

Sjúklingaþýðið er frekar ungt (meðalaldur 57,5 ár). Hins vegar er meðalaldur 

legudeildarsjúklinga 63,4 ár sem endurspeglar væntanlega meiri undirliggjandi sjúkdóma og 

stærri aðgerðir en hvoru tveggja má búast við með hækkandi aldri. Hefur þessi ungi aldur 

einnig áhrif á fleira, eins og ASA flokkunina. Þar er 75% sjúklinga í flokki eitt og tvö, sem 

bendir til að megnið af sjúklingunum hafi almennt verið hraustir eða hugsanlegt að flokkunin 

sé ekki nákvæmlega gerð og margir sem áttu að vera skilgreindir sem ASA þrjú voru settir í 

flokk tvö. Þegar svo blandaður flokkur aðgerða innan mismunandi sérgreina er tekinn saman í 

rannsókn má þó búast við slíkri samsetningu á sjúklingahópnum og hér (30). 

Af 385 legudeildarsjúklingum þá náðum við tali af 270 eða 70%, voru þetta 37% 

heildarsjúklingahópnum. Að við höfum ekki náð tali af öllum legudeildarsjúklingunum 

skýrist af því að því að margir voru útskrifaðir snemma um morguninn og aðrir voru í 

rannsóknum þegar við fórum stofuganginn og einhverjir gátu ekki tjáð sig, en enginn neitaði 

viðtali. 
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5.2 Upplýsingar um aðgerðirnar 

Tafla 5 sýnir tegundir af svæfingartækni og oft var notuð fleiri en ein tegund við aðgerð og er 

fjöldi þeirra því meiri en fjöldi aðgerða. Oft var slæving notuð samhliða deyfingu og í örfáum 

tilfellum þurfti að svæfa þegar ekki tókst að mænudeyfa eða í 6% tilfella. 

Þar má einnig sjá að propofol er mest notaða lyfið við svæfingar og slævingar sem ekki 

kemur á óvart því það er það lyf sem hefur æskilegustu eiginleikana af svæfingarlyfjum 

gefnum í æð sem eru á markaðnum í dag. Það hefur svipuð svæfingaráhrif og önnur lyf í 

þessum flokki, er með stuttan helmingunartíma, sjúklingar vakna vel og verða fljótt skýrir og 

er síður tengt ógleði eftir svæfingu (9, 31).  

Vöðvaslakandi lyf eru notuð talsvert við aðgerðir og er það meðal annars til að auðvelda  

barkaþræðingu og að fá slökun á vöðvum til að auðvelda framkvæmd aðgerða. 

Á kassaritinu (mynd 7) í niðurstöðum má sjá lengd nokkurra þátta tengda aðgerðum. Var 

talsvert af útlögum sem voru teknir út úr myndinni en hún sýnir mjög breytilegt bil á öllum 

þessum tímalengdum. Skýrist það af því að í þessari rannsókn voru flestar tegundir aðgerðar 

sem gerðar eru á Landspítala. Þær eru mjög misjafnar og lengdin er því misjöfn, allt frá 4 til 

303 mínútna. Er lengd svæfingar alltaf örlítið lengri en lengd þeirra aðgerðar sem henni er 

beitt í. Hins vegar er tími á  vöknun ekki beint tengdur aðgerðarlengd, þó svo að lengri aðgerð 

tákni oftar lengri legu. Einnig liggja legudeildarsjúklingar jafnan lengur á vöknun en 

dagdeildarsjúklingarnir og oftar voru þeir í stærri aðgerð. Það eru ákveðnar verklagsreglur á 

Landspítalanum sem farið er eftir við útskrift sjúklinga af vöknun. Sjúklingur verður að vera 

vel verkjastilltur og vel vaknaður með skýra meðvitund, lífsmörk þurfa að vera stöðug, 

blæðing ekki til staðar og unnið bug á ógleði. 

Flestar aðgerðirnar á tímabilinu voru bæklunaraðgerðir og er sá sjúklingahópur breytilegur 

eða allt frá sjúklingum sem fara í gerviliðaaðgerð til aðgerða vegna áverka. Af öllum 

aðgerðategundunum var mænudeyfing oftast notuð við bæklunaraðgerðir eða í 94 (80%) af 

118 aðgerðum framkvæmdum í mænudeyfingu og í helmingi allra bæklunaraðgerða eða 94 

(47%) af 198. Að sumu leyti er minna álag á líkamann að fara í mænudeyfingu en svæfingu 

og því er gott að geta nýtt það. Hins vegar þarf að gæta vel að verkjastillingu þegar deyfingin 

hættir að verka, annars getur verkjaupplifunin orðið verri en ef svæfing hefði verið 

framkvæmd. 

Ásamt því að vera algengustu aðgerðirnar þá voru bæklunaraðgerðir einnig þær aðgerðir 

sem voru með hæsta hlutfall verkjameðferðar á vöknun (68%). Er það eðlilegt þar sem 

aðgerðir tengdar beinum eru sársaukafullar, sjúklingar sem fara í þær eru í hættu á að fá mikla 
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verki (18) og einnig voru gefin verkjalyf á vöknun fyrirbyggjandi áður en deyfingu sleppti því 

búist var við miklum verk í kjölfar aðgerðanna. 

5.3 Verkjalyf 

5.3.1 Fyrirbyggjandi verkjalyf 

Fyrir 79% aðgerða voru gefin verkjalyf í fyrirbyggjandi skyni. Er það æskilegt sem hluti af 

fjölþátta lyfjameðferð og er talið draga úr verkjalyfjagjöf á vöknun (14). Algengast var að 

gefa paracetamol (tafla 7) og með því stundum önnur lyf.  

NSAID/COX-2 lyf voru einungis notuð í fyrirbyggjandi skyni í 17% tilfella en þau eru 

bólgueyðandi og hafa ekki áhrif á meðvitund né öndun. Skurðlæknar vilja reyndar ekki að 

gefið sé of mikið af þessum lyfjum því þau hafa aukaverkanir sem eiga ekki vel við 

skurðaðgerðir, eins og truflun á eðlilegri starfsemi blóðflagna, neikvæð áhrif á nýrnastarfsemi 

og hægari gróningu beina. Sömuleiðis eru til þeir sem hafa bráðaofnæmi fyrir slíkum lyfjum. 

COX-2 væri mögulega hægt að nota því aukaverkanir þeirra eru ekki þær sömu og hjá 

NSAID, en þau hafa verið tengd aukaverkunum frá hjarta. Notkun lyfjanna fylgir því mati á 

ávinningi verkjastillingar og hugsanlegum neikvæðum þáttum vegna aukaverkana. 

5.3.2 Verkjalyfjagjöf á vöknunar- og legudeildum 

Á vöknunardeild fengu 58% sjúklinganna verkjalyf (tafla 6) eða 50% dagdeildarsjúklinga og 

64% legudeildarsjúklinga (tafla 9) og reyndist marktækur munur á verkjalyfjagjöf á milli 

hópanna á vöknun (p < 0,001) sem  við var að búast þar sem fleiri legudeildarsjúklingar fara í 

stærri aðgerðir. Einungis einn, sem var með skráða verki yfir þrjá samkvæmt NRS, fékk ekki 

verkjameðferð á vöknun. 

Konur fengu marktækt oftar verkjalyf á vöknun heldur en karlar (p = 0,02). Möguleg 

skýring er að þær hafi verið duglegri að tjá hjúkrunarfræðingum um verkina sem þær fundu 

en karlar tregari að tjá verk. 

Af legudeildarsjúklingum fengu 206 af 270 (76%) verkjameðferð á legudeild (146 (68%) 

með verki ≥ 4). Var þetta annaðhvort eða bæði um nótt og morgun. Eins og áður hefur komið 

fram þá eru þessir sjúklingar að fara í stærri aðgerðir og því er líklegt að þeir hafi verki og oft 

eru þeir líka skráðir með reglulega lyfjaskammta með nokkurra klukkustunda millibili. Örfáir 

tjáðu að þeir höfðu neitað verkjalyfjum því verkirnir voru ekki svo slæmir eða þeir yrðu svo 

skrítnir af lyfjunum. 

Af verkjalyfjum sem notuð voru á vöknun var algengast að gefa ópíóíða (tafla 8). Eru það 

lyfin sem ráðlagt er að nota sem björgunarmeðferð við miklum verkjum. Einnig var 
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paracetamol gefið og oft var það með ópíóíðum og þá oft codeine sem parkódín forte. 

Algengustu ópíóíðarnir voru ketogan (28%) og morfin (27%) en ekki er talið að það sé munur 

á klínískri verkun þessara lyfja. Starfsmenn tjá að það virðist vera minni ógleði í kjölfar gjafa 

á ketogan.  

Alls voru 25 sjúklingar eða 4% með utanbast dreypi á vöknun og voru það sjúklingar þar 

sem vænta mátti mikilla verkja í kjölfar aðgerðanna eða voru með mikla verki fyrir aðgerðina. 

Sömuleiðis voru nokkrir þar sem utanbast dreypi var sett á vöknun því ekki tókst að ráða við 

verkina með hefðbundnum leiðum. Voru öll þessi dreypi PCA með ópíóíðum en þar að auki 

voru 11 sjúklingar með PCA með ópíóíðum í æð. Ekki hentar öllum sjúklingum að vera með 

PCA og því er þetta ekki notað oftar þó þetta sé talin góð verkjameðferðarleið en 

aukaverkanirnar geta verið alvarlegar. 

5.4 Áhættuþættir 

Það eru ákveðnir þættir sem eru þekktir áhættuþættir fyrir aðgerðir. Var erfitt að kanna kvíða 

og andlega stöðu sjúklinga fyrir aðgerðir, en hægt var að kanna tegund aðgerðar, aldur 

sjúklinga og fyrirbyggjandi verkjalyf. Sást að það var munur á verkjalyfjagjöf á vöknun á 

milli aðgerðategunda (p < 0,001) þar sem oftast voru gefin verkjalyf eftir bæklunaraðgerðir 

sem hefur komið fram í öðrum rannsóknum (19). 

Á mynd 8 voru nokkrir áhættuþættir teknir saman og séð hvort þeir hefðu áhrif á 

verkjalyfjagjöf á vöknun, en leiðrétt var fyrir tegund aðgerðar. Sjá má að lengri svæfing sem 

táknar lengri aðgerð er tengd aukinni verkjalyfjagjöf á vöknun (p < 0,001) eins og búast má 

við. Hins vegar reyndust fyrirbyggjandi NSAID/COX-2 og hærri aldur sjúklings vera að 

minnka líkur á verkjalyfjagjöf á vöknun. Báðir þessir þættir eru þekktir sem verndandi fyrir 

verkjum eftir aðgerð (16, 18). Ekki var marktækur munur öðrum þáttum þar eins og notkun 

annarra fyrirbyggjandi lyfja.  

5.5 Verkir á vöknunar- og legudeildum 

5.5.1 Verkir á vöknunardeild 

Af 725 sjúklingum voru einungis 179 (25%) með verkjaskráningu samkvæmt NRS og af þeim 

voru 129 með skráða verki (1-10). Þegar skoðuð er skipting sjúklinga í dag- og 

legudeildarsjúklinga með tilliti til þess hvernig verkjaskráningu var háttað er vert að minnast á 

að marktækt fleiri legudeildarsjúklingar voru með verkjaskráningu á vöknun en 

dagdeildarsjúklingar (p = 0,01) (tafla 9). Gæti þetta skýrst af því að fleiri legudeildar-

sjúklingar fá verkjameðferð á vöknun, (64% á móti 50%).  
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Má einnig sjá að 79% sjúklinga sem eru með skráða verki eru með ≥ 4 í verkjaskor á 

einhverjum tímapunkti á vöknun. Eru þetta meðalmiklir og miklir verkir og hægt er að skoða 

mynd 9 til að sjá dreifinguna. Eru þetta umtalsverðir verkir en 99% þeirra sem voru með verki 

yfir þrjá fengu verkjameðferð á vöknun sem bendir til  að fylgst er vel með hverjum sjúklingi 

meðan hann dvelur á vöknun. 

5.5.2 Skráning verkja á vöknunardeild 

Eins og áður var nefnt voru einungis 179 (25%) með verkjaskráningu frá 0-10 á vöknun og 

129 (18%) með einhverja verki (1-10) en samt sem áður voru 418 (58%) sem fengu 

verkjameðferð. Ef við miðum við þá sem fengu verkjameðferð þá var skráningin 31%. Því má 

sjá að skráningu á verkjunum er ábótavant. Hugsanlega hefur tiltölulega stutt dvöl margra 

sjúklinga á vöknun og starfsálag áhrif á hve mikið næst að skrá varðandi verkjaupplifun en 

auðvitað væri æskilegt að hafa betri skráningu. 

5.5.3 Verkir á legudeild 

Á legudeild voru það rannsakendurnir tveir sem tóku viðtal við sjúklinga og því er skráningin 

á verkjunum hér nákvæmari. 

Af 270 legudeildarsjúklingum voru allir sem svöruðu um hvort þeir hefðu haft einhverja 

verki um nóttina eða um morguninn. Af þeim voru 146 (68%) sem höfðu haft meðalmikla og 

mikla verki um annaðhvort nótt eða morgun. Eru þetta enn talsverðir verkir sem sjúklingar 

segjast hafa eftir aðgerðina. Þegar myndirnar með verkjum um nótt og morgunn (mynd 10 og 

mynd 11) eru skoðaðar má sjá að það er nokkuð svipað milli tíma eða 45% með meðalmikla 

og mikla verki um nótt 42% með meðalmikla og mikla verki um morgun. Ef einungis mikli 

verkir eru skoðaðir þá lækka þeir þeir frá tæpum 20% í um 10% og er þetta þróun í rétta átt. 

Hægt er að skoða hvernig þróun verkja hafði verið hjá 66 sjúklingum frá vöknun og 

þangað til um morguninn eftir á mynd 13. Á þessari mynd má sjá hvernig fleiri sjúklingar 

flytjast til vinstri í grafinu í átt að minni verkjum.  .  

Svipuð rannsókn sem Chung og Lui gerðu árið 2001 sýndi þegar hæsta verkjagildi 24 

tímum eftir aðgerð var skoðað, að 62% sjúklinga voru með meðalmikla og mikla verki. Það er 

á svipuðu bili og í þessari rannsókn (27). 

5.6 Ánægja með verkjameðferð 

Af 270 sjúklingum þá svöruðu 263 hversu ánægðir þeir hafi verið með verkjameðferðina 

(mynd 14). Hinir sem ekki svöruðu höfðu ekki verið með neina verki og ekki fengið neina 

verkjameðferð og voru þeir ekki dómbærir á gæði hennar. Þegar borið er saman ánægjumatið 
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og verkjamatið hjá legudeildarsjúklingunum má sjá að þó 68% hafi verið með talsverða verki 

á einhverjum tímapunkti á legudeild þá voru 96% sjúklinga sem sögðust vera mjög ánægðir 

eða ánægðir með verkjameðferðina.  

Samkvæmt rannsókn Apfelbaum og félaga þar sem um 80% sjúklinga voru með 

meðalmikla og mikla verki voru samt um 90% sjúklinga sem fékk verkjameðferð mjög 

ánægðir eða ánægðir með verkjameðferðina (28). 

Niðurstöðurnar eru að því leyti mótsagnakenndar að um helmingur sjúklinga er með 

umtalsverði verki á vöknun og daginn eftir aðgerð en hinsvegar eru 96% sjúklinga ánægðir 

eða mjög ánægðir með verkjameðferðina. Hugsanlega geta niðurstöðurnar verið bjagaðar 

vegna þess að sjúklingar kunna ekki fyllilega að gefa einkunn samkvæmt NRS og ofmeta 

verki sína, þeir velji tölu um miðbik hans og þá margir í meðalmikla verki sem ættu kannski 

heima í mildum verkjum. Hugsanlega eru þeir að gefa öðru einkunn en verkjameðferðinni, t.d. 

heildarviðmóti og meðferð á sjúkrahúsinu eða að þeir vilji koma til móts við viðmælendur og 

kunni ekki við að gagnrýna meðan þeir hljóti meðferð og eru háðir umhverfinu. Þeir hefðu þá 

kannski einnig átt að gefa lágt verkjaskor. Tekið var þó fram að viðmælendur stæðu fyrir utan 

sjúkrahúsið og meðferðina. Einnig gætu spurningarnar ekki hafa verið nógu skýrar.   

5.7 Styrkur rannsóknar 

Aðal styrkleiki rannsóknarinnar er að þetta er framsýn ferilrannsókn með talsverðum fjölda 

sjúklinga. Jafnframt að mat og skráning verkja var gerð undir hefðbundnum klínískum 

kringumstæðum og ætti að endurspegla ákveðinn raunveruleika. Það voru fáir aðilar sem 

komu að söfnun upplýsinga sem ætti að stuðla að líkri skráningu. 

5.8 Takmarkanir rannsóknar 

 Rannsóknarhópurinn var mjög fjölbreyttur sem gerir það erfitt er að draga nema almennar 

ályktanir af niðurstöðunum. Flestar rannsóknir taka einungis fyrir eina tegund aðgerða. Það 

voru margir sem komu að skráningu verkja á vöknunardeild og hugsanlega er mat og 

skráningin verkja ekki eins milli einstaklinga og deilda en það endurspeglar þó hinn klíníska 

veruleika sem við búum við. Allir hjúkrunarfræðingar á vöknun vissu af framkvæmd 

rannsóknarinnar sem gæti hafa haft áhrif á hegðun þeirra. Miklar líkur eru á að viðtal 

rannsakenda við sjúklinga daginn eftir aðgerð sé að einhverju leyti skekkt og helst í þá átt að 

dregið sé úr verkjum eða óánægju með meðferðina. Betra hefði verið að tryggja hlutlausari 

leið til að afla upplýsinganna og að fullvissa viðkomandi sjúkling að persónuupplýsingar 
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kæmu hvergi fram. Rannsakendur komu þó hvergi að meðferð sjúklinganna og kynntu sig 

sem aðila sem stæðu fyrir utan sjúkrahúsið í viðtölunum.  

5.9 Má gera betur 

Kynna hefði mátt betur fyrir hjúkrunarfræðingum á vöknun hvernig skráningunni væri háttað 

svo hægt væri að fá betri niðurstöður fyrir úrvinnsluna. Það hefði þó haft áhrif á hvernig 

unnið er daglega og gefið skekkta mynd af raunveruleikanum. Einnig hefði mátt hringja í 

dagdeildarsjúklingana eða legudeildarsjúklingana sem búið var að útskrifa til að fá 

verkjaskráningar og ánægjumat daginn eftir til að fá fyllri mynd.  
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6 Ályktanir 

Meginhluti sjúklinga (79%) fékk fyrirbyggjandi verkjalyf fyrir aðgerðina og einnig verkjalyf í 

tengslum við aðgerð (93%). Víðtækri viðhaldsmeðferð var síðan beitt í framhaldi aðgerðar á 

vöknun (58%) og á legudeild (76%). Þrátt fyrir þetta fundu rúmlega helmingur sjúklinga fyrir 

meðalmiklum og miklum verkjum á vöknun (58%) og tæplega helmingur á legudeild (45%). 

Fremur lág notkun NSAID og COX-2 lyfja í fyrirbyggjandi skyni (17%) vekur athygli, 

sérstaklega í ljósi þess að hún reyndist minnka líkur á verkjalyfjagjöf á vöknun. Það er því 

hægt að ætla verkir séu að einhverju leyti vanmeðhöndlaðir eftir aðgerð.  
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