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Ágrip 

Öndunarbæling af völdum ópíóíða er líklega alvarlegasta aukaverkun þeirra þar sem hún getur aukið 

líkur á hjartastoppi eða dauða. Ópíóíðar eru mikið notuð lyf til verkjastillingar á sjúkrahúsum og því er 

mikilvægt að koma í veg fyrir öndunarbælingu eða greina einkenni hennar snemma svo hægt sé að 

stöðva framgang hennar. Hjúkrunarfræðingar gegna þar lykilhlutverki en þeir geta mögulega komið í 

veg fyrir öndunarbælingu með því að viðhafa reglulegt eftirlit með sjúklingum sem fá ópíóíða. 

 Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar séu öruggir við notkun ópíóíða og hafi viðeigandi þekkingu á því 

hvernig best sé að viðhafa eftirlit með sjúklingum sem fá ópíóíða vegna hættu á öndunarbælingu. 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að varpa ljósi á ráðleggingar um eftirlit hjúkrunarfræðinga 

með sjúklingum sem fá ópíóíða og greina frá því hvaða mælitæki hentugt er að nota til að meta slævingu 

og öndunarbælingu. Leitað var að rannsóknar- og tímaritsgreinum um eftirlit hjúkrunarfræðinga auk þess 

sem bornar voru saman niðurstöður rannsókna um ýmis mælitæki sem meta slævingu. 

Niðurstöður samantektarinnar gefa til kynna að það sé á ábyrgð hjúkrunarfræðinga að viðhafa 

reglulegt eftirlit með sjúklingum sem fá ópíóíða. Hjúkrunarfræðingar ættu að meta alla sjúklinga sem fá 

ópíóíða með tilliti til öndunar og slævingar auk þess sem æskilegt er að hjúkrunarfræðingar meti 

áhættuþætti fyrir öndunarbælingu. Alls fundust fimm mælitæki sem notuð eru til að meta slævingu 

sjúklinga af völdum ópíóíða. Þar af höfðu þrjú mælitæki staðfest réttmæti og áreiðanleika, POSS, RASS 

og MRPSS. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna virðist POSS mælitækið áreiðanlegast og voru 

hjúkrunarfræðingar almennt ánægðastir með það. Þörf er á verklagsreglum hér á landi svo eftirlit með 

sjúklingum sem fá ópíóíða verði skilvirkara. Einnig er þörf á aukinni vitundarvakningu um ábyrgð 

hjúkrunarfræðinga að viðhafa reglulegt eftirlit sem byggt er á gagnreyndri þekkingu. 

 

 

Lykilorð: Öndunarbæling, ópíóíðar, mat, eftirlit og hjúkrun.  
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Abstract 

Opioid induced respiratory depression is probably the most severe side effect of opioids as it can cause 

cardiac arrest in patients and even death. Opioids are commonly used to treat pain in hospitals and 

consequently it is important to prevent respiratory depression or identify preceding symptoms of 

respiratory depression in order to prevent severe impact on respiratory function. Nurses play a key role 

in preventing opioid induced respiratory depression by monitoring patients receiving opioids.  

It is crucial that nurses have self-confidence and knowledge of the best practices for monitoring 

patients receiving opioids because of the risk of respiratory depression. The purpose of this theoretical 

review was to address nurses’ monitoring guidelines on patients receiving opioids and to assess what 

sedation scales can be used to assess opioid induced sedation. Data regarding nurses’ monitoring 

practices were collected from multiple sources and research articles about various sedation scales were 

compared. 

The results obtained from this review indicate that it is the nurses’ responsibility to monitor patients 

receiving opioids. Nurses should assess all patients who receive opioids with regard to respiratory 

function and sedation, in addition to assessing risk factors for opioid induced respiratory depression. In 

total, five sedation scales were found. Three of those had confirmed validity and reliability, POSS, RASS 

and MRPSS. According to the results it appears that POSS is the most reliable and generally the 

favoured sedation scale by nurses. In Iceland there is a great need for protocols or guidelines regarding 

monitoring practices on patients receiving opioids in purpose of making the monitoring more efficient. 

There is also a need for increased awareness about nurses’ responsibility to use monitoring practices 

based on evidenced based knowledge. 

 

 

Key words: Respiratory depression, opioids and assessment, monitoring and nursing. 
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Orðskýringar  

Sársaukanemar (e. nociceptors): Aðlægir taugungar (taugafrumur) sem eru á víð og dreif um 

líkamann og hafa þann eiginleika að svara ákveðnum skaðlegum áreitum (Pasero og McCaffery, 2011). 

 

Ópíóíðar (e. opioids): Verkjalyf sem veita verkjastillingu með því að bindast mismunandi 

ópíóíðaviðtökum og örva þá. Dæmi: Morfín, kódein, fentanýl o.fl. (Karch, 2013; Pasero og McCaffery, 

2011). 

 

Ópíóíðaviðtakar (e. opioid receptors): Viðtakar á taugafrumum sem svara náttúrulegum peptíðum (e. 

endorphines og enkephalins) og eru móttækileg fyrir ópíóíðum (Karch, 2013).  

 

Ópíóíða-viðtakaörvar (e. agonists): Ópíóíðar sem örva ópíóíðaviðtaka sem eru víða um líkamann og 

leiða til slævingar, sæluvímu og verkjastillingar (Karch, 2013). 

 

Ópíóíða-mótlyf (e. antagonists): Ópíóíðar sem keppa við ópíóíða-viðtakaörva um ópíóíðaviðtaka, 

koma í stað þeirra og hamla virkni viðtakanna. Dæmi: Naloxón, naltrexón o.fl. (Pasero og McCaffery, 

2011). 

 

Ópíóíða-viðtakaörvar og mótlyf (e. agonist-antagonists): Ópíóíðar sem bindast kappa viðtaka virka 

á hann sem viðtakaörvar (geta veitt verkjastillingu) og bindast á sama tíma mu viðtaka og virka þá sem 

mótlyf og snýr við áhrifum af mu viðtaka (Pasero og McCaffery, 2011). 

  

file:///C:/Users/Omar/Downloads/LOKAVERKEFNI.docx%23_ENREF_19
file:///C:/Users/Omar/Downloads/LOKAVERKEFNI.docx%23_ENREF_19
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1 Inngangur 

Ópíóíðar eru mikið notuð lyf til verkjastillingar hjá sjúklingum á sjúkrahúsum. Ópíóíðar eru lyf sem eru 

ætluð til að lina meðalsvæsna eða mjög slæma verki. Má þar nefna morfín, oxýkódón, hýdrómorfón o.fl. 

(Lyfjastofnun, 2016). Þrátt fyrir gagnsemi ópíóíða í verkjameðferð, geta fylgt þeim aukaverkanir sem 

reynst geta hættulegar s.s. öndunarbæling (Jungquist, Willens, Dunwoody, Klingman og Polomano, 

2014). Skilvirkt eftirlit hjúkrunarfræðinga með sjúklingum sem fá ópíóíða á sjúkrahúsum er því mjög 

mikilvægt. 

Notkun ópíóíða hér á landi hefur aukist undanfarin ár en Lyfjastofnun (2016) hefur nýlega gefið út 

skýrslu um notkun ópíóíða á Íslandi þar sem notkun þeirra er borin saman við niðurstöður um notkun 

ópíóíða í Noregi og Danmörku. Í skýrslu Lyfjastofnunar eru tekin saman öll lyf sem innihalda ópíóíða og 

eru verkjastillandi. Heildarnotkun ópíóíða er mjög svipuð í öllum þremur löndunum en notkun þeirra hefur 

þó aukist mest hér á landi síðastliðin ár. Á árunum 2007 til 2015 var um 18% aukning á notkun ópíóíða 

hér á landi. Rekja má þessa aukningu fyrst og fremst til aukinnar notkunar á oxýkódoni og kódeini en 

notkun á morfíni og hýdrómorfíni hefur hins vegar verið nokkuð stöðug undanfarin ár. Ekki hafa verið 

gerðar margar rannsóknir á algengi ópíóíðanotkunar á sjúkrahúsum hér á landi en upplýsingar úr 

rannsókn sem gerð var á Landspítalanum um árangur verkjameðferðar árið 2011 gefa til kynna 

töluverða notkun á ópíóíðum til verkjastillingar (Zoega o.fl., 2015). Alls 282 sjúklingar á 23 legudeildum 

Landspítalans tóku þátt í rannsókninni en 239 sjúklingar eða 85% af þátttakendum fengu einhvers konar 

verkjalyf. Þar af var 108 sjúklingum eða um 45% ávísað ópíóíðum á föstum tímum. Jafnframt var um 

87% sjúklinganna sem fengu einhvers konar verkjalyf, ávísað ópíóíðum eftir þörfum þ.e. sem 

svokallaðar PN lyfjagjafir (Zoega o.fl., 2015). 

Ópíóíðar eru mikið notuð lyf til að meðhöndla ýmiss konar verki t.d. langvinna verki, 

krabbameinsverki og verki eftir skurðaðgerðir (Pasero, 2013; Landspítali, 2009). Ópíóíðum geta þó fylgt 

margar aukaverkanir s.s. ógleði, uppköst, hægðatregða, slæving, öndunarbæling o.fl. (Lyfjastofnun, 

2016). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæðar afleiðingar af völdum aukaverkana ópíóíða. 

Niðurstöður í rannsókn Kessler, Shah, Gruschkus og Raju (2013) sýndu að 98,6% þátttakenda fengu 

ópíóíða til verkjastillingar eftir skurðaðgerð. Af þeim voru 13,6% sem upplifðu aukaverkanir af völdum 

ópíóíða en aðrar rannsóknir sýna fram á hærri tíðni eins og nánar verður vikið að síðar. Niðurstöður 

sýndu einnig að sjúkrahúsdvöl þeirra sjúklinga sem upplifðu einhvers konar aukaverkanir af völdum 

ópíóíða lengdist um 55%. Jafnframt voru 36% meiri líkur á endurinnlögn innan 30 daga og 3,4 sinnum 

auknar líkur á dauða. 

Mikil slæving af völdum ópíóíða getur leitt til öndunarbælingar sem er ein alvarlegasta aukaverkun 

ópíóíða og er líklega það sem hjúkrunarfræðingar óttast mest þegar verið er að meðhöndla verki 

sjúklinga með slíkum verkjalyfjum (Pasero, 2009). Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstöðu til að minnka 

hættuna á öndunarbælingu af völdum ópíóíða en þeir eru í stöðugum samskiptum við sjúklingana og 

eru í sífellu að meta ástand þeirra. Ekki eru til tölur yfir tíðni öndunarbælingar af völdum ópíóíða á Íslandi 

og rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt fram á mismunandi tíðni. Því er erfitt að setja fram nákvæmar 

tölur um tíðni öndunarbælingar. Þó er ljóst að öndunarbæling í kjölfar ópíóíðagjafa er ekki algengur 

fylgikvilli. Í fræðilegri samantekt Wheeler, Oderda, Ashburn og Lipman (2002) á aukaverkunum ópíóíða 

hjá sjúklingum eftir skurðaðgerð var nýgengi öndunarbælingar mismunandi eftir gjafaleið ópíóíðanna. 
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Mesta hættan á öndunarbælingu hjá skurðsjúklingum var við gjöf ópíóíða um húð (11%) en minnsta 

hættan var hjá þeim sem fengu ópíóíða um munn (0%). Af 1569 sjúklingum voru alls 44 sem fengu 

öndunarbælingu í kjölfar ópíóíðagjafar eða um 2,8% sjúklinga. Aðrar rannsóknir frá Bandaríkjunum telja 

nýgengi öndunarbælingar af völdum ópíóíða vera á bilinu 0,4% til 0,85% (Overdyk o.fl. 2016; Dahan, 

Aarts og Smith, 2010). Þrátt fyrir að öndunarbæling vegna ópíóíða sé ekki algeng er hún engu að síður 

mjög alvarleg þar sem hún getur aukið líkur á hjartastoppi eða dauða (Overdyk o.fl., 2016). Því er 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar hafi þekkingu á hvernig best sé að minnka hættuna á öndunarbælingu 

og finni fyrir öryggi við gjöf ópíóíða (Kobelt, Burke og Renker, 2014). 

Hjúkrunarfræðingar eru gjarnan að sinna mörgum sjúklingum og því getur verið krefjandi að hafa 

góða yfirsýn yfir ástand þeirra. Rannsóknir benda til þess að stöðluð mælitæki til að meta slævingu 

auðveldi hjúkrunarfræðingum að greina einkenni öndunarbælingar og koma í veg fyrir hana (Smith, 

Farrington og Matthews, 2014). Núverandi ráðleggingar um eftirlit með sjúklingum sem fá ópíóíða á 

sjúkrahúsum leggja áherslu á að hjúkrunarfræðingar noti stöðluð mælitæki til að meta slævingu, meti 

áhættuþætti og meti öndun sjúklinga (Jungquist o.fl., 2014). Þannig eru minni líkur á því að einkenni 

öndunarbælingar fari fram hjá hjúkrunarfræðingum (Jarzyna o.fl., 2011), einkum þegar hafa þarf yfirsýn 

yfir marga sjúklinga. Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að varpa ljósi á ráðleggingar varðandi 

eftirlit hjúkrunarfræðinga með sjúklingum sem fá ópíóíða. 

 

Í þessari fræðilegu samantekt verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvaða þætti þurfa hjúkrunarfræðingar að meta hjá sjúklingum sem fá ópíóíða á sjúkrahúsi til að 

greina og mögulega koma í veg fyrir öndunarbælingu? 

2. Hvaða mælitæki er best að nota til að hafa eftirlit með sjúklingum sem fá ópíóíða á sjúkrahúsi? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um fræðileg hugtök sem mikilvægt er að gera grein fyrir áður en 

rannsóknarspurningum viðfangsefnisins verður svarað. Fjallað verður um verki, ópíóíða og 

öndunarbælingu af völdum ópíóíða. 

2.1 Verkir 

Verkir eru algengt heilsufarsvandamál víða um heim en samkvæmt Alþjóðasamtökum um 

verkjarannsóknir, International Association for the Study of Pain (IASP), hafa verið gerðar víðtækar 

rannsóknir á algengi langvinna verkja, m.a. í Evrópu, Norður – Ameríku og Ástralíu. Niðurstöður þessara 

rannsókna gefa til kynna að einn af hverjum fimm fullorðnum einstaklingum þjáist af meðalslæmum eða 

mjög slæmum verkjum (IASP, e.d.). Verkir eru flókið fyrirbæri og erfitt getur verið að skilgreina hugtakið. 

Alþjóðasamtökin um verkjarannsóknir skilgreina verki sem óþægilega skynjun og tilfinningalega reynslu 

af völdum raunverulegs eða hugsanlegs vefjaskaða eða er lýst sem slíkum (IASP Task Force on 

Taxonomy, 1994, uppfært 2012). Margir þættir hafa áhrif á það hvernig einstaklingar upplifa og skynja 

verki svo sem menning og gildi, fyrri reynsla af sársauka, félagslegur stuðningur o.fl. Sem dæmi getur 

menning haft áhrif á sársaukaþröskuld þ.e. hve mikinn sársauka viðkomandi er tilbúinn til að þola 

(Berman og Snyder, 2014). Upplifun verkja getur því verið mismunandi milli einstaklinga og má segja 

að verkir séu fyrst og fremst huglægt mat. Hjúkrunarfræðingurinn Margo McCaffery (1968) skilgreindi 

verki út frá upplifun viðkomandi, þ.e. verkur er til staðar þegar viðkomandi segir að svo sé (í Herr, Coyne, 

McCaffery, Manworren og Merkel, 2011). 

Hægt er að flokka verki eftir því hvar þeir eru staðsettir (e. location), hvaðan þeir eiga uppruna sinn 

(e. etiology), styrk þeirra (e. intensity) og tímalengd (e. duration). Þegar verkjum er skipt eftir uppruna er 

gjarnan talað um tvo meginflokka, vefjaverki (e. nociceptive pain) og taugaverki (e. neuropathic pain). 

Vefjaverkjum má skipta enn frekar niður, annars vegar í sómatíska verki (e. nociceptive) en slíkir verkir 

koma frá stoðkerfi líkamans og hins vegar í verki sem koma frá líffærum (e. visceral) (Berman og Snyder, 

2014). Algengt er að hjúkrunarfræðingar noti staðlaða tölukvarða til að meta styrk verkja hjá sjúklingum, 

þar sem 0 er enginn verkur og 10 er versti mögulegi verkur sem sjúklingur getur hugsað sér (Berman 

og Snyder, 2014). Til eru fleiri kvarðar sem auðvelda hjúkrunarfræðingum að meta verki sjúklinga en 

ekki verður farið nánar út í þá. 

Með því að flokka verki eftir tímalengd má skipta þeim niður í langvinna verki og bráða verki. Verkir 

sem eru bráðir koma gjarnan í kjölfar vefjaskemmda eða einhvers konar meiðsla og gefa til kynna að 

ekki sé allt með felldu. Verkurinn er þá einungis til staðar í þann tíma sem áætlað er að það taki tiltekna 

vefjaskemmd að jafna sig. Hafa skal í huga að þó svo verkir séu bráðir eru þeir ekki endilega meiri eða 

verri en verkir sem eru langvinnir. Séu verkir til staðar lengur en áætlaðan tíma sem það tekur 

vefjaskemmd að jafna sig er talað um langvinna verki. Þeir standa yfir í lengri tíma, gjarnan þrjá mánuði 

eða lengur, ýmist stöðugt eða með hléum og geta verið mismiklir á hverjum tíma (Berman og Snyder, 

2014; Karch, 2013). 

Erlendar rannsóknir sýna að langvarandi verkir skerða lífsgæði einstaklinga (Ataoglu o.fl., 2013; 

Fredheim o.fl., 2008) og hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar í íslensku samfélagi til að meta algengi 

langvinna verkja hér á landi og áhrif þeirra á daglegt líf. Í rannsókn Jonsdottur, Aspelund, Jonsdottur og 



15 

Gunnarsdottur (2014) voru 1586 einstaklingar úr íslensku samfélagi sem svöruðu spurningalistum um 

tíðni, eðli verkja og áhrif þeirra á lífsgæði. Nær helmingur þátttakenda eða 47,5% höfðu verið með verki 

í þrjá mánuði eða lengur. Af þeim var einn þriðji hluti með stöðuga verki og töldu þeir sig jafnframt upplifa 

neikvæðari áhrif á daglegt líf heldur en þeir sem ekki voru með stöðuga verki (Jonsdottir o.fl., 2014). Í 

annarri rannsókn höfðu 30,6% þátttakenda upplifað verki í þrjá mánuði eða lengur og töldu þeir heilsu 

sína verri heldur en þeir sem ekki höfðu fundið fyrir verkjum (Gunnarsdottir, Ward og Serlin, 2010). 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að verkir meðal sjúklinga á sjúkrahúsum séu algengir og að 

meðhöndlun þeirra sé víða um heim ábótavant (Apfelbaum, Chen, Mehta og Gan, 2003; Chung og Lui, 

2003). Í Þýskalandi var gerð rannsókn á 25 sjúkrahúsum þar sem tíðni og eðli verkja, meðferðarleiðir til 

verkjastillingar og árangur þeirra var metinn (Maier o.fl., 2010). Niðurstöður leiddu í ljós að 45,6% 

sjúklinga á lyflækningadeildum og 29,6% sjúklinga á skurðlækningadeildum töldu verkjameðferð sína 

ófullnægjandi. Aðeins 16,7% sjúklinga á lyflækningadeildum og 12,4% skurðsjúklinga sögðust vera 

verkjalausir. Athyglisvert var að sjúklingar á lyflækningadeildum þurftu oftar að bíða eftir aðstoð 

heilbrigðisstarfsmanna og fengu síður fullnægjandi verkjameðferð. Alls 56% af öllum þátttakendum 

rannsóknarinnar, bæði á skurð- og lyflækningadeildum, töldu sig hafa upplifað óásættanlega verki. 

Rannsóknir hér á landi hafa einnig sýnt fram hátt algengi verkja hjá sjúklingum á sjúkrahúsum. Í 

rannsókn Láru Borgar Ásmundsdóttur, Önnu Gyðu Gunnlaugsdóttur og Herdísar Sveinsdóttur (2010) 

um mat skurðsjúklinga á verkjum og verkjameðferð á Landspítalanum kom í ljós að stór hluti þátttakenda 

(80,8%) fann fyrir verkjum síðastliðinn sólarhring þegar spurningalista var svarað. Meðalstyrkur verkja 

var að jafnaði 4,0 á tölulegum verkjamatskvarða frá 0 til 10. Þrátt fyrir hátt algengi verkja meðal sjúklinga 

var meirihluti þeirra ánægður með verkjameðferð sína. Nýlega var gerð rannsókn á 23 deildum innan 

Landspítalans, bæði á skurðlækninga- og lyflækningadeildum (Zoega o.fl., 2015). Niðurstöður sýndu að 

algengi verkja hjá sjúklingum síðastliðinn sólarhring þegar spurningalistinn var lagður fyrir var um 83% 

og var meðal styrkur verkja 4,6 á tölulegum verkjamatskvarða (frá 0 til 10), sem svipar til fyrri rannsókn 

Láru Borgar Ásmundsóttur og félaga (2010). Allt að 35% sjúklinga upplifðu slæma verki, 7 eða hærra á 

verkjamatskvarðanum (Zoega o.fl., 2015). Ljóst er að verkir á sjúkrahúsum eru algengir og er Ísland þar 

ekki undanskilið. Því er mikilvægt að meta verki reglulega hjá sjúklingum, óháð innlagnarástæðu, og 

meðhöndla. 

2.2 Ópíóíðar 

Til að skilja hvernig ópíóíðar virka er mikilvægt að hafa grunnskilning á sársaukaskynjun og því verður 

hér fyrst fjallað um hvernig líkaminn skynjar sársauka og verki. Einnig verður fjallað almennt um ópíóíða 

og eiginleika þeirra. 

2.2.1 Taugakerfi líkamans 

Sársaukaskynjun byggir á taugakerfi líkamans en grunneining taugakerfisins eru taugafrumur sem flytja 

boðspennu og senda þannig taugaboð um líkamann. Líkt og aðrar frumur líkamans hafa taugafrumur 

frumubol sem tekur við taugaboðum og er eins konar stjórnstöð þeirra. Út frá frumubolnum liggja 

taugaþræðir sem mynda saman síma sem flytur taugaboðin áfram. Á enda símans eru fríir taugaþræðir 

sem liggja að frumubol annarrar frumu, t.d. taugafrumu. Slík mót tveggja taugafruma kallast taugamót 
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en þar berast ýmis boðefni á milli sem annað hvort örva eða hindra áframhaldandi taugaboð (Widmaier, 

Raff og Strang, 2011). 

Taugakerfi líkamans skiptist í tvö meginkerfi, miðtaugakerfið og úttaugakerfið. Heili og mæna mynda 

saman miðtaugakerfi líkamans sem sér m.a. um úrvinnslu á upplýsingum og að framkalla viðeigandi 

viðbrögð líkamans. Fjórir meginhlutar mynda heilann en þeir eru stóri heili (e. cerebrum), milliheili (e. 

diencephalon), heilastofn (e. brainstem) og litli heili (e. cerebellum). Mænan sér um að flytja boð til og 

frá heila um svokallaðar taugabrautir sem eru samsettar úr mörgum taugafrumum, líkt og taugar 

líkamans. Úttaugakerfið samanstendur hins vegar af hinum eiginlegu taugum líkamans, skyn- og 

hreyfitaugum, sem ýmist koma frá mænu eða heila. Skyn- og hreyfitaugar líkamans flytja boð á milli 

miðtaugakerfis og ýmissa nema sem eru á víð og dreif um líkamann (Widmaier o.fl., 2011). Úttaugakerfið 

virkar því sem eins konar sendiboði á milli stjórnstöðvar og vefja líkamans. 

2.2.2 Sársaukaskynjun og virkni ópíóíða 

Sársaukaskynjun líkamans byggir á fjórum meginþáttum eða skrefum þ.e. umbreytingu (e. 

transduction), flutningi (e. transmission), skynjun (e. perception) og mótun (e. modulation) (Pasero og 

McCaffery, 2011). Fyrsta skrefið í sársaukaskynjun er umbreyting. Þá bregðast svokallaðir skynnemar, 

sem eru endar á taugafrumum víða um líkamann, við sársaukaáreiti. Þessir skynnemar bregðast við 

sterkum áreitum s.s. togi og þrýstingi, miklum hita og kulda og ýmsum boðefnum sem losna þegar 

einhvers konar skemmd verður í vef (Widmaier o.fl., 2011). Sársaukaáreitin valda losun á ýmsum 

boðefnum úr vefjum líkamans s.s. prostaglandín, serótónín, histamín, substance P og bradykínín. Losun 

á þessum boðefnum veldur boðspennu í skyntaugum úttaugakerfis (Widmaier o.fl., 2011; Wood, 2008). 

Við boðspennu í skyntaug hefst næsta skref, flutningur sársaukaboðs til mænu. Við taugamót í mænu 

losna svo fleiri boðefni s.s. glútamat og substance P í þeim tilgangi að viðhalda áframhaldandi 

boðspennu til næstu taugafruma sem flytja sársaukaboðin upp til heila (Pasero og McCaffery, 2011). 

Því næst verður skynjun á sársauka þar sem heilinn vinnur úr þeim upplýsingum sem hann fær og 

einstaklingurinn verður meðvitaður um sársaukann (Wood, 2008). Mótun sársauka er síðasta skrefið og 

jafnframt lykilskref í sársaukaskynjun en líkaminn getur haft áhrif á upplifun verkja og minnkað þá með 

því að losa náttúruleg ópíumlík taugaboðefni í taugamót, bæði í úttauga- og miðtaugakerfinu (Pasero 

og McCaffery, 2011). Þessi ópíumlíku boðefni bindast ópíóíðaviðtökum á skyntaugafrumunum og 

minnka til að mynda losun á sársaukataugaboðefnunum substance P og glútamati. Við það er 

boðspenna taugafrumanna hindruð og sársaukaboð upp til heila minnka (Pasero og McCaffery, 2011). 

Talið er að verkjalyf eins og ópíóíðar veiti verkjastillingu með því að bindast ópíóíðaviðtökum á 

taugamótum og líkja þannig eftir náttúrulegum taugaboðefnum líkamans sem minnka sársaukaskynjun 

(Pasero og McCaffery, 2011). 

2.2.3 Hvað eru ópíóíðar? 

Ópíóíðar eru mikið notuð lyf til verkjastillingar og hafa lengi verið veigamikill þáttur í verkjameðferð með 

lyfjum (Gutstein og Akil, 2006). Ópíóíðar hafa áhrif á alla verki en virka þó misvel, sumir verkir svara 

ópíóíðum betur en aðrir verkir. Til að mynda getur verið erfitt að nota ópíóíða á taugaverki en ópíóíðar 

eru mjög hentugir til að minnka verki sem koma frá stoðkerfi og líffærum (Pasero og McCaffery, 2011). 

Ópíóíðar voru fyrst unnir úr ópíumplöntu en nú til dags eru ópíóíðar að mestu búnir til á 

rannsóknarstofum úr efnasamböndum en uppbygging þeirra er þó lík upphaflegu ópíóíðunum sem unnir 

voru úr ópíumplöntunni. Ópíóíðar eru margs konar en verkun þeirra er mismunandi eftir því hvers konar 
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ópíóíðaviðtökum þeir bindast í líkamanum (Karch, 2013; Pasero og McCaffery, 2011). Eins og lýst var 

hér í fyrri kafla um sársaukaskynjun og virkni ópíóíða (kafli 2.2.2) hafa ópíóíðar verkjastillandi áhrif með 

því að tengjast viðtökum sem eru víða í miðtaugakerfinu. Hins vegar er viðtaka ópíóíða að finna á fleiri 

stöðum líkamans, t.d. á frumum í meltingarfærakerfinu og úttaugakerfinu (Karch, 2013). Vegna þess 

hve víða ópíóíðaviðtaka er að finna í líkamanum hafa ópíóíðar gjarnan fleiri áhrif en að veita 

verkjastillingu en þeir geta til að mynda valdið breytingu á öndun, minni virkni meltingarfæra og breytingu 

á meðvitund svo dæmi séu nefnd (Gutstein og Akil, 2006). 

Þrír megin-ópíóíðaviðtakar hafa verkjastillandi áhrif séu þeir örvaðir og kallast þeir mu (µ), delta (δ) 

og kappa (ƙ). Tafla 1 sýnir dæmi um áhrif ýmissa ópíóíða á líkamann eftir því hvaða viðtökum þeir 

bindast. Það hversu mikinn skyldleika ópíóíðarnir eiga við hvern og einn viðtaka hefur áhrif á virkni 

þeirra. Sem dæmi hefur morfín meiri sækni í µ-viðtakann heldur en ƙ-viðtakann og því koma fram meiri 

áhrif frá µ-viðtakanum. Ópíóíðar sem örva δ-viðtaka eru ekki eins algengir en frekari rannsóknir þarf að 

gera á slíkum ópíóíðum. Minni líkur eru á öndunarbælingu ef notaðir eru ópíóíðar sem örva ƙ-viðtakann 

en í stað sæluvímu, líkt og gerist við örvun á µ-viðtaka, geta einstaklingar fundið fyrir vanlíðan og 

geðrænum einkennum (Gutstein og Akil, 2006). Ópíóíðar sem hafa örvandi áhrif á µ-viðtakann s.s. 

morfín eru mest notuðu ópíóíðarnir en þeir henta vel til að veita verkjastillingu við meðalsterkum og 

sterkum verkjum (Pasero og McCaffery, 2011). Þessir viðtakar (µ) eru mjög víða um líkamann og því 

eru áhrifin gjarnan mjög víðtæk (Gutstein og Akil, 2006). 

Áhrif ópíóíða fara ekki einungis eftir því hvaða viðtökum þeir bindast heldur einnig hvort þeir hafi 

örvandi eða hamlandi áhrif á viðtakana. Hægt er að skipta ópíóíðum í þrjá flokka eftir áhrifum þeirra á 

ópíóíðaviðtakana. Þessir flokkar eru viðtakaörvar (e. agonists), mótlyf (e. antagonists) og ópíóíðar sem 

eru bæði viðtakaörvar og mótlyf (e. agonist-antagonists). Við bindingu á einhvern af þessum þremur 

ópíóíðaviðtökum hafa ópíóíðar sem eru viðtakaörvar örvandi áhrif á viðtakann. Við það fást áhrif frá 

viðtakanum sem sjá má í töflu 1, s.s. verkjastilling ásamt fleiri verkunum. Ópíóíðar sem eru mótlyf hafa 

hins vegar öfug áhrif, þ.e. þeir hamla virkni viðtakans og koma þannig í veg fyrir áhrif hans. Sem dæmi 

er mótlyfið naloxón gjarnan notað til að snúa við áhrifum af ópíóíðaviðtakaörvum s.s. öndunarbælingu. 

Síðasti flokkurinn (ekki sýnt í töflu 1) eru ópíóíðar sem virka bæði sem viðtakaörvar og mótlyf (Karch, 

2013). Slíkir ópíóíðar hafa örvandi áhrif á suma viðtaka og veita þannig verkjastillingu en hamlandi áhrif 

á aðra viðtaka og koma þannig í veg fyrir verkun þeirra. Þessir ópíóíðar voru þróaðir í þeirri von um að 

minnka hættu á ávanabindingu og öndunarbælingu líkt og lyf skyld morfíni valda. Hins vegar hefur komið 

í ljós að þrátt fyrir verkjastillandi áhrif eru þeir ekki lausir við aukaverkanir eins og vonast var eftir. Sumir 

ópíóíðar í þessum flokki hafa einnig sýnt fram á aukna fylgni við geðræn einkenni. Þessir ópíóíðar hafa 

því verið notaðir takmarkað í klíník (Gutstein og Akil, 2006). 
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Tafla 1. Viðtakar ópíóíða og áhrif þeirra. 

Viðtakar ópíóíða Áhrif Ópíóíða-
viðtakaörvar  
(e. agonists) 

Ópíóíða-mótlyf              
(e. antagonists) 

 
Mu (µ) 

 
Verkjastilling, 
öndunarbæling, áhrif á 
hjarta- og æðakerfið, 
ávanabinding, þol, 
minnkuð virkni í 
meltingarfærum, 
þvagtregða, kláði, 
sæluvíma. 
 

 
Morfín, metadón, 
kódein, fentanýl, 
súfentaníl, alfentaníl, 
oxýkódon, levorfanól, 
oxýmorfón, 
hýdrómorfón, 
mepetidín. 

 
Naloxón, naltrexón, 
nalmefen, metýlnaltrexón, 
alvimopan, bútorfanól, 
nalbúfín, pentazósín, 
dezósín.  

 
Kappa (ƙ) 

 
Verkjastilling, 
samdráttur sjáaldra, 
geðræn áhrif 
(vanlíðan, pirringur), 
slæving án mikillar 
hættu á 
öndunarbælingu, 
sæluvíma, 
meltingarfæraeinkenni. 
  

 
Bútorfanól, nalbúfín, 
pentazósín, 
búprenorfín, oxýkódon, 
súfentaníl (↓ skyldleiki), 
metadón (↓ skyldleiki). 

 
Naloxón, naltreón, 
nalmefen. 

 
Delta (δ) 

 
Verkjastilling án hættu 
á öndunarfærakvillum 
(enn í rannsókn). 

 
Levorfanól, dezósín, 
súfentaníl (↓ skyldleiki), 
morfín (↓ skyldleiki), 
metadón (↓ skyldleiki), 
oxýmorfón (↓ 
skyldleiki).  

 
Naloxón, naltrexón, 
nalmefen, pentazósín. 

Tafla birt með leyfi frá Pasero og McCaffery (2011) og þýdd. Í töflunni má sjá áhrif ýmissa ópíóíða þegar þeir bindast einhverjum 

af þessum þremur ópíóíðaviðtökum, hvort sem um er að ræða viðtakaörva eða mótlyf. Þegar ópíóíðar bindast viðtökunum sem 

viðtakaörvar veita þeir verkjastillingu ásamt fleirum þáttum. Þegar ópíóíðar bindast viðtökunum sem mótlyf hamla þeir virkni 

viðtakanna og koma í veg fyrir verkjastillingu og aðra verkun.  

 

Líkt og fram hefur komið eru aukaverkanir af völdum ópíóíða algengar vegna víðtækrar virkni þeirra en 

algengustu aukaverkanirnar eru m.a. hægðatregða, ógleði og uppköst, slæving og breyting á 

meðvitundarástandi. Öndunarbæling er hins vegar ekki eins algeng en þó líklega það sem 

hjúkrunarfræðingar óttast mest þegar þeir gefa sjúklingum ópíóíða (Pasero og McCaffery, 2011). Í 

rannsókn Pizzi og félaga (2012) kom í ljós að ógleði og uppköst voru algengustu aukaverkanirnar. 

Rannsóknin beindist að því að meta áhrif aukaverkana af völdum ópíóíða á lengd sjúkrahúsdvalar hjá 

402 sjúklingum sem gengist höfðu undir bæklunarskurðaðgerðir. Sjúklingarnir fengu ýmiss konar 

ópíóíða með mismunandi gjafaleiðum en rannsóknin var miðuð út frá gjöf morfíns um munn og var 

meðalinntakan um 60 mg á dag eftir aðgerð. Meira en helmingur sjúklinganna (54,2%) fundu fyrir einni 

tegund af aukaverkunum og nær einn af hverjum fimm fann fyrir tveimur eða fleiri aukaverkunum 

(18,4%). Í ljós kom að ógleði og uppköst svöruðu til allt að 36,1% aukaverkana og hægðatregða 6,5%. 

Súrefnisþurrð (hypoxia) gerðist í um 6,7% tilvika en ekki var talað um öndunarbælingu nema um hafi 
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verið að ræða öndunartíðni minni en 8 sinnum á mínútu, sem ekki gerðist í nema um 2,5% tilvika. Mikil 

fylgni var við fjölda aukaverkana og lengri sjúkrahúsdvöl en hægðatregða virtist hafa mestu áhrif á lengd 

sjúkrahúsdvalar, sem lengdist um allt að 50% (Pizzi o.fl., 2012). Aukaverkanir ópíóíða geta því haft 

töluverð áhrif á lengd sjúkrahúsdvalar. Pasero og McCaffery (2011) segja fyrirbyggingu aukaverkana 

vera mikilvægan þátt í verkjameðferð með ópíóíðum. Jafnframt leggja þær áherslu á einstaklingsmiðaða 

gjöf ópíóíða en aukin hætta á aukaverkunum eru gjarnan í tengslum við aukna skammta og því æskilegt 

að byrja á lægsta mögulega skammti sem veitir verkjastillingu hverju sinni (Pasero og McCaffery, 2011). 

Þol gegn ópíóíðum og verkun þeirra getur myndast séu þeir notaðir reglulega yfir lengri tíma. Þá er 

tiltekinn skammtur ópíóíða ekki lengur nægjanlegur til að veita sömu verkjastillingu og áður, og 

viðkomandi þarf aukinn skammt til að ná samsvarandi verkjastillingu (The American Academy of Pain 

Medicine, 2013). Hafa skal í huga að þó sjúklingur sé farinn að mynda þol gegn tilteknum ópíóíða er 

það ekki ábending um ávanabindingu eða fíknivanda (Pasero og McCaffery, 2011). Þegar þol gegn 

verkjastillandi áhrifum myndast af tilteknum skammti af ópíóíða verður í raun einnig þol gegn öðrum 

verkunum lyfsins svo sem aukaverkunum. Þannig mynda einstaklingar sem fá ópíóíða reglulega einnig 

þol gegn slævingu og öndunarbælingu (Pasero og McCaffery, 2011). Þó skal hafa í huga að þrátt fyrir 

að þol myndist t.d. gegn öndunarbælingu er ekki hægt að útiloka slík tilvik þar sem hættan getur aukist 

aftur við aukningu á skömmtum (The American Academy of Pain Medicine, 2013). 

2.3 Öndunarbæling af völdum ópíóíða 

Öndunarbæling er ein alvarlegasta aukaverkunin af völdum ópíóíða en alvarleg öndunarbæling getur 

valdið dauðsföllum (Ramachandran o.fl., 2011). Áhrif ópíóíða á öndun eru margþætt og lengi vel hefur 

verið erfitt að útskýra nákvæmlega hvernig ópíóíðar valda öndunarbælingu, einkum þar sem fáar slíkar 

rannsóknir hafa verið gerðar á mönnum (Pattinson, 2008). Rannsóknir hafa þó leitt í ljós að 

öndunarbæling verður m.a. vegna beinna áhrifa ópíóíða á heilastofninn sem er eins konar stjórnstöð 

öndunar (Widmaier o.fl., 2011; Gutstein og Akil, 2006). Víða í heilastofninum eru ópíóíðaviðtakar sem 

virðast hafa bælandi áhrif á öndun séu þeir örvaðir (Pattinson, 2008). Öndunarbæling verður einkum 

vegna ópíóíða sem tengjast µ-viðtökum eins og morfín en algengasta ástæða dauðsfalla af völdum 

ofskömmtunar á morfíni er öndunarbæling. Ópíóíðar s.s. morfín hafa bælandi áhrif á öndunartíðni, 

minnka loftskipti og öndunin getur orðið óregluleg með öndunarpásum inn á milli sem síðan getur þróast 

út í öndunarstopp (Gutstein og Akil, 2006). Með því að gefa ávallt minnstu mögulegu skammtana hverju 

sinni, viðhafa reglulegt eftirlit með sjúklingum og minnka ópíóíða ef vísbendingar eru um aukna 

slævingu, ætti að vera hægt að koma í veg fyrir þennan lífshættulega en fremur sjaldgæfa fylgikvilla 

(Pasero og McCaffery, 2011). 

Ekki er til nein alþjóðleg skilgreining eða greiningarskilmerki á öndunarbælingu. Algengt er að 

skilgreina öndunarbælingu út frá öndunartíðni en í fyrrnefndri rannsókn um áhrif aukaverkana ópíóíða á 

lengd sjúkrahúsdvalar skilgreindu Pizzi og félagar (2012) öndunarbælingu sem súrefnismettun undir 

90% og öndunartíðni lægri en 8 sinnum á mínútu. Í yfirlitsgrein ASPMN (American Society for Pain 

Management Nursing) kemur fram að öndunartíðni sem nemur 8 sinnum á mínútu eða lægra sé talin 

vera merki um öndunarbælingu (Jarzyna o.fl., 2011). Þó er algengast að meta öndunarbælingu út frá 

nokkrum þáttum samtímis þ.e. öndunartíðni, dýpt öndunar, slævingu og súrefnismettun, þar sem 

súrefnismettun fellur undir 90% (Jarzyna o.fl., 2011). 
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Margir þættir geta haft áhrif á tíðni öndunarbælingar í kjölfar ópíóíðameðferðar. ASPMN greina frá 

þremur megináhættuflokkum en fyrsti flokkurinn inniheldur áhættuþætti tengda sjálfri verkjameðferðinni 

s.s. gjafaleið, samskipti hjúkrunarfræðinga og mönnun hjúkrunarfræðinga. Næsti flokkur samanstendur 

af áhættuþáttum sem eru tengdir eiginleikum ópíóíða og annarra lyfja. Síðasti flokkurinn inniheldur 

einstaklingsbundna áhættuþætti sjúklinganna sjálfra (Jarzyna o.fl., 2011). Á mynd 1 má sjá nánara yfirlit 

yfir helstu áhættuþætti fyrir öndunarbælingu af völdum ópíóíða. 

Fyrsti sólarhringurinn á ópíóíðameðferð virðist vera áhættumesti tíminn m.t.t. öndunarbælingar. Árið 

2011 voru gefnar út niðurstöður úr rannsókn þar sem gögnum um öndunarbælingu af völdum ópíóíða 

hjá sjúklingum sem voru með verki eftir aðgerð var safnað yfir sex ára tímabil (Ramachandran o.fl., 

2011). Alls 87650 sjúklingar fengu ópíóíða á þessu tímabili. Í ljós kom að á þessum sex árum voru 32 

sjúklingar sem þróuðu með sér öndunarbælingu í kjölfar ópíóíðagjafar og af þeim voru fjórir sjúklingar 

sem létust í kjölfarið. Alls 26 tilvik öndunarbælinga gerðust innan sólarhrings eftir að ópíóíðameðferð var 

hafin og þrjú af fyrrnefndum fjórum dauðsföllum gerðust innan þess tímaramma.  

Sjúklingar geta haft ýmsa einstaklingsbundna þætti sem setja þá í aukna áhættu fyrir 

öndunarbælingu. Má þar nefna ofþyngd, kæfisvefn, reykingar og að vera eldri en 65 ára (Jarzyna o.fl., 

2011). Í fyrrnefndri rannsókn Ramachandran og félaga (2011) kom í ljós að kæfisvefn, mikil slæving og 

bráð nýrnabilun eftir aðgerð voru þættir sem tengdust auknum líkum á dauða samhliða öndunarbælingu 

vegna ópíóíðagjafar.  

Fjallað verður nánar um einstaklingsbundna áhættuþætti síðar en aðrir þættir geta einnig aukið líkur 

á öndunarbælingu, t.d. skammtastærð, önnur lyf samhliða ópíóíðum og umhverfisþættir tengdir 

sjúkrahúsum. Flestar aukaverkanir ópíóíða, þar með talin öndunarbæling, eru háðar skammtastærðum 

þ.e. eftir því sem skammturinn er stærri því meiri líkur eru á aukaverkunum (Pasero og McCaffery, 2011). 

Þó mynda einstaklingar þol gegn ópíóíðum með reglulegri notkun sem krefst þess að gefa þarf stærri 

skammta. Talið er að þol gegn öndunarbælandi áhrifum ópíóíða myndist innan 72 klukkustunda frá 

upphafi meðferðar. Sjúklingar sem hafa tekið ópíóíða reglulega í lengri tíma eru því ekki í eins miklum 

áhættuhópi og sjúklingar sem ekki eru vanir að taka ópíóíða (Pasero og McCaffery, 2011). 

Ýmis lyf samhliða ópíóíðum geta aukið hættuna á öndunarbælingu s.s. bensódíazepín, antihistamín 

og alkóhól (Jarzyna o.fl., 2011; Gutstein og Akil, 2006). Helstu áhættuþættirnir tengdir sjúkrahúsum eru 

m.a. mönnun starfsfólks og samskipti. Mikilvægt er að mönnun hjúkrunarfræðinga sé nægileg en þurfi 

hjúkrunarfræðingar að hugsa um marga sjúklinga í einu getur það haft áhrif á öryggi sjúklinganna. Einnig 

getur mat og eftirlit hjúkrunarfræðinga á sjúklingum sem fá ópíóíða haft mikil áhrif á það hvort sjúklingar 

þrói með sér öndunarbælingu í kjölfar ópíóíðagjafa (Jarzyna o.fl., 2011). Hjúkrunarfræðingar þurfa því 

að hafa í huga marga þætti við gjöf ópíóíða til að minnka hættuna á öndunarbælingu en mælt er með 

því að byrjunarskammtur ópíóíða hjá sjúklingum sem eru í áhættu á öndunarbælingu sé minnkaður um 

25-50% (Pasero og McCaffery, 2011). 
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Mynd 1. Áhættuþættir fyrir öndunarbælingu af völdum ópíóíða. 

Upplýsingar fengnar frá Bylgju Dögg Sigmarsdóttur (2016), Jarzyna o.fl. (2011) og Pasero og McCaffery (2011), settar upp í 

skýringarmynd. Myndin sýnir yfirlit yfir helstu áhættuþætti fyrir öndunarbælingu af völdum ópíóíða, sem eru þó ekki tæmandi. 

 

Sjúklingar sem sýna merki um óhóflega slævingu eða óreglulega öndun ætti að ýta við strax og hvetja 

til þess að draga að sér djúpt andann. Jafnframt ætti að veita þessum sjúklingum aukna eftirtekt og 

endurmeta slævingu og öndun mjög reglulega (Jarzyna o.fl., 2011). Svari sjúklingur ekki líkamlegu áreiti, 

sé hann með samandregin sjáöldur og öndunartíðni sem er lægri en 8 sinnum á mínútu í kjölfar 

ópíóíðameðferðar ætti strax að stöðva ópíóíðagjöf og íhuga gjöf naloxóns (Pasero og McCaffery, 2011). 

Lyfið naloxón er mótlyf (e. antagonist) og er gjarnan notað til að snúa við bælandi áhrifum á 

miðtaugakerfið vegna ópíóíða, einkum öndunarbælingu. Lyfið er yfirleitt gefið í bláæð en einnig má gefa 

það í vöðva (Lyfjastofnun, 2014). Sé lyfið gefið í bláæð ætti að blanda 0,4 mg af naloxón í 10 ml af 

saltvatnslausn en yfirleitt nægir að gefa 0,1 - 0,2 mg. Sé nauðsyn fyrir viðbót ætti að gefa 0,1 mg á 

tveggja mínútna fresti þar til öndun og meðvitundarástand er orðið ásættanlegt en mikilvægt er að gefa 

lyfið hægt (Lyfjastofnun, 2014). Naloxón er stuttverkandi lyf og því gæti þurft að gefa sjúklingi annan 

skammt 30 mínútum til 2 klukkustundum eftir að hann vaknar þar sem áhrif ópíóíðanna geta varað lengur 

(Lyfjastofnun, 2014; Pasero og McCaffery, 2011). Of stór skammtur af lyfinu eða of hröð inndæling getur 

hins vegar valdið því að sjúklingar fái mikla verki sem gjarnan er erfitt að ná niður en lyfið stöðvar einnig 

verkjastillandi áhrif ópíóíðanna. Jafnframt geta komið fram einkenni s.s. háþrýstingur, hraður hjartsláttur 

og lungnabjúgur svo dæmi séu nefnd. Sjúklingar sem hafa verið lengi á ópíóíðum eru sérstaklega 

viðkvæmir fyrir gjöf naloxóns en þeir geta fengið töluverð fráhvarfseinkenni. Því er mikilvægt að miða 



22 

skammtastærðir út frá hverjum og einum sjúklingi og títra gjöf lyfsins þar til tilætluðum árangri er náð 

(Pasero og McCaffery, 2011). Æskilegast væri þó að koma í veg fyrir öndunarbælingu svo ekki þurfi að 

gefa naloxón, sem gæti haft mikil áhrif á verkjastillingu sjúklings. 
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3 Aðferð 

Við heimildaleit var leitað í gagnasöfnum PubMed, Web of Science, Cinahl og Google Scholar. Jafnframt 

fundust nokkrar heimildir í Scopus. Helstu leitarorð voru öndunarbæling (e. respiratory depression), 

ópíóíðar (e. opioids) og mat (e. assessment). Til að þrengja leitina enn frekar voru fleiri leitarorð notuð 

en þau voru matskvarðar fyrir slævingu (e. sedation scales), öndunarbæling af völdum ópíóíða (e. opioid 

induced respiratory depression), eftirlit (e. monitoring) og hjúkrun (e. nursing). Leitað var eftir greinum 

sem skrifaðar voru á íslensku eða ensku. Leitarniðurstöður voru takmarkaðar við síðastliðin tíu ár en 

leitast var við að nota að mestu heimildir sem voru innan við sex ára gamlar. Einhverjar eldri heimildir 

voru þó notaðar, einkum um samanburð á mælitækjum en fáar nýjar rannsóknir um mælitæki sem meta 

slævingu af völdum ópíóíða hafa verið birtar. Heimildaskrár í ýmsum tímaritsgreinum voru einnig nýttar 

við leit að heimildum. Auk þess voru fræðibækur í hjúkrunarfræði, læknisfræði og lyfjafræði nýttar, 

einkum við fræðilega umfjöllun. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu september 2016 til apríl 2017. 



24 

4 Fræðileg samantekt – eftirlit hjúkrunarfræðinga 

Í þessum hluta verður fjallað um eftirlit hjúkrunarfræðinga með sjúklingum sem fá ópíóíða og hvernig 

hægt er að greina snemma og mögulega fyrirbyggja öndunarbælingu. Árið 2011 voru gefnar út 

leiðbeiningar frá ASPMN (American Society for Pain Management Nursing) um eftirlit hjúkrunarfræðinga 

m.t.t. til slævingar og öndunarbælingar af völdum ópíóíða. Í leiðbeiningunum er lögð áhersla á mikilvægi 

þess að meta áhættuþætti fyrir öndunarbælingu (Jarzyna o.fl., 2011) en líkt og fram kom í fræðilegum 

kafla um öndunarbælingu (kafli 2.3) eru margir þættir sem geta haft áhrif á það hvort viðkomandi sé í 

aukinni áhættu á öndunarbælingu. Í leiðbeiningunum er einnig lögð áhersla á að hjúkrunarfræðingar 

meti reglulega öndun sjúklinga og meðvitundarástand þeirra (Jarzyna o.fl., 2011). Í yfirlitsgrein 

Jungquist, Smith, Nicely og Polomano (2017) um eftirlit hjúkrunarfræðinga með sjúklingum sem fá 

ópíóíða á sjúkrahúsum eru teknar saman upplýsingar um núverandi leiðbeiningar. Ekki hafa verið gerðar 

miklar breytingar á leiðbeiningum um eftirlit hjúkrunarfræðinga síðastliðin ár og er enn lögð áhersla á að 

hjúkrunarfræðingar meti einstaklingsbundna áhættuþætti sjúklinga, meti öndun og meðvitundarástand 

þeirra og noti til þess viðurkennd mælitæki. Í þessari fræðilegu samantekt verður lögð áhersla á að fjalla 

um hvernig best sé að meta öndun sjúklinga, hvaða mælitæki eru hentug til að meta meðvitund sjúklinga 

og hvort æskilegt sé að skima fyrir áhættuhópum. 

4.1 Skimun fyrir einstaklingsbundnum áhættuþáttum 

Allir sjúklingar sem ekki eru vanir ópíóíðum og hafa ekki myndað þol gegn þeim eru í aukinni áhættu á 

öndunarbælingu í kjölfar ópíóíðagjafar. Þó geta sjúklingar sem myndað hafa þol verið í aukinni hættu sé 

þeim gefinn mun stærri skammtur af ópíóíðum en þeir eru vanir að fá (Pasero og McCaffery, 2011). Ekki 

er til neinn ákveðinn skammtur af ópíóíðum sem er öruggur fyrir alla þar sem einstaklingar eru í mismikilli 

áhættu á að þróa með sér öndunarbælingu (Pasero og McCaffery, 2011). Ákveðnir sjúklingahópar eru 

taldir í meiri áhættu á öndunarbælingu af völdum ópíóíða. Má þar nefna sjúklinga með kæfisvefn, 

sjúklinga sem eru of þungir, sjúklinga með lungnasjúkdóma, ungabörn og aldraða (Jungquist, Karan og 

Perlis, 2011; Dahan o.fl., 2010). 

Í yfirlitsgrein ASPMN um eftirlit hjúkrunarfræðinga er fjallað um samanburð á rannsóknum um 

áhættuþætti fyrir öndunarbælingu vegna ópíóíða (Jarzyna o.fl., 2011). Í grein þeirra er m.a. fjallað um 

einstaklingsbundna áhættuþætti en til þeirra teljast ýmsir sjúkdómar, líkamleg einkenni, andleg einkenni 

og líkamleg færni. Samkvæmt yfirlitsgrein þeirra fundust þó ekki fullnægjandi niðurstöður um 

einstaklingsbundna þætti sem auka áhættu á öndunarbælingu af völdum ópíóíða. Þó fundu 

rannsakendur ASPMN fullnægjandi vísbendingar um að einstaklingsbundnir áhættuþættir fyrir 

kæfisvefni og öndunartengdum fylgikvillum í kjölfar aðgerða s.s. lungnateppa auki líkur á 

öndunarbælingu vegna ópíóíða. Þessir kvillar eru taldir geta versnað við gjöf ópíóíða og aukið þannig 

hættu á öndunarbælingu (Jarzyna o.fl., 2011). Í þessari fræðilegu samantekt verður lögð meiri áhersla 

á umfjöllun um áhættuþætti fyrir kæfisvefn þar sem kæfisvefn er gjarnan vangreint vandamál og 

núverandi ráðleggingar leggja áherslu á að áhættuþættir kæfisvefns séu metnir (Jungquist o.fl., 2017; 

Jarzyna o.fl., 2011). 

Kæfisvefn einkennist af tíðum öndunartruflunum s.s. öndunarhléum í svefni. Orsakir kæfisvefns geta 

verið ýmiss konar en algengast er að offita sé meginorsakavaldurinn og eru allt að 60 – 70% sjúklinga 
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með kæfisvefn of þungir. Öndunarhlé verða oftast vegna þrengsla í efri öndunarvegum og einstaklingar 

þurfa að beita kröftugri innöndun til að ná andanum. Þó eru sumir einstaklingar sem fá svokölluð miðlæg 

öndunarhlé þar sem ekkert loftflæði verður og tilraun til öndunar er engin og eru slík öndunarhlé töluvert 

alvarlegri en mun sjaldgæfari (Þórarinn Gíslason o.fl., e.d.). Niðurstöður ASPMN um áhættuþætti tengda 

kæfisvefni sýndu að líkamsþyngdarstuðull > 30kg/m2, aldur > 55 ára, hrotur, háþrýstingur og breiður 

háls voru áhættuþættir fyrir öndunarbælingu af völdum ópíóíða. Einnig kom í ljós að aldur > 65 ára, 

hjarta- og öndunarfærakvillar og lyf sem hafa bælandi áhrif á miðtaugakerfið voru áhættuþættir fyrir 

miðlægum öndunarhléum (Jarzyna o.fl., 2011). 

Áhættuþættir sem hægt var að tengja við auknar líkur á öndunartengdum fylgikvillum í kjölfar aðgerða 

voru m.a. aldur > 65 ára, léleg almenn heilsa og líkamleg færni, reykingar, hjarta – og lungnasjúkdómar 

og löng aðgerð/svæfing (Jarzyna o.fl., 2011). Við gerð þessarar samantektar fundust ekki nýlegar 

rannsóknir um áhrif ópíóíða á öndun einstaklinga með kæfisvefn en í rannsóknum Bernards og félaga 

(2009) og Blake, Yew, Donnan og Williams (2009) kom í ljós aukin tíðni miðlægra öndunarhléa (e. 

central apnea) í kjölfar ópíóíðagjafar. 

 Ljóst er að huga þarf að mörgum einstaklingsbundnum áhættuþáttum þar sem ópíóíðar geta aukið 

á einkenni sjúkdóma tengda öndunarfærum. Á mynd 2 er að finna samantekt yfir einstaklingsbundna 

þætti sem talið er að auki áhættu á öndunarbælingu af völdum ópíóíða en hafa skal í huga að þessir 

áhættuþættir tengjast margir áðurnefndum kvillum þ.e. kæfisvefni og öndunartengdum fylgikvillum í 

kjölfar aðgerðar. 

 

Mynd 2. Einstaklingsbundnir áhættuþættir fyrir öndunarbælingu af völdum ópíóíða. 

Upplýsingar notaðar með leyfi frá Pasero og McCaffery (2011) og settar upp í skýringarmynd. Á myndinni má sjá yfirlit yfir helstu 

þekkta einstaklingsbundna áhættuþætti fyrir öndunarbælingu. 

 

Núverandi leiðbeiningar í yfirlitsgrein Jungquist o.fl. (2017) leggja áherslu á skimun hjúkrunarfræðinga 

fyrir sjúklingum með kæfisvefn með mælitækinu STOP-Bang questionnaire. Mælitækið var hannað til 
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þess að gera heilbrigðisstarfsmönnum kleift að skima fyrir kæfisvefni hjá skurðsjúklingum á einfaldan 

hátt. Mælitækið byggir á spurningum sem tengjast einkennum kæfisvefns s.s. hrotum, dagsyfju og háum 

blóðþrýstingi, auk upplýsingasöfnunar um líkamsþyngdarstuðul, breidd á hálsi, aldur og kyn sjúklings 

(Chung o.fl., 2008). Sjúklingar geta fengið stig frá 0 upp í 8, því fleiri stig því meiri líkur eru á að sjúklingur 

sé með meðal- til alvarlegan kæfisvefn. Mælitækið er einfalt í notkun og ekki ætti að taka lengur en eina 

til tvær mínútur að nota það. Sýnt hefur verið fram á nákvæmni og skilvirkni mælitækisins og hefur það 

því verið yfirfært á fleiri sjúklingahópa en skurðsjúklinga með góðum árangri (Chung, Abdullah og Liao, 

2016). 

Einstaklingar sem eru með kæfisvefn eða ófullnægjandi öndun vegna ofþyngdar (e. obesity 

hypoventilation syndrome) geta þróað með sér langvarandi hækkun á koltvíoxíði í blóði (e. hypercapnia) 

sem getur leitt til breytinga á sýrustigi blóðs. Í kjölfarið minnka nýrun útskilnað bíkarbónats í þeim tilgangi 

að koma jafnvægi á sýrustig blóðsins. Þar af leiðandi getur orðið hækkun á bíkarbónati í blóðsermi 

sjúklinga sem eru með kæfisvefn eða ófullnægjandi öndun vegna ofþyngdar (Norman o.fl., 2006). Í 

rannsókn Chung og félaga (2013) kom í ljós að skimun með STOP- Bang mælitækinu ásamt því að 

mæla gildi bíkarbónats í blóðsermi gaf nákvæmari niðurstöður um líkurnar á því hvort sjúklingar væru 

með kæfisvefn eða ekki. Því mæla leiðbeiningar með því að hjúkrunarfræðingar skimi fyrir kæfisvefni 

með STOP-Bang mælitækinu ásamt því að mæla bíkarbónat í blóðsermi (Jungquist o.fl., 2017). 

Þrátt fyrir að fræðin gefi til kynna að sjúklingar sem ekki eru vanir ópíóíðum séu í meiri áhættu en 

sjúklingar sem vanir eru að fá ópíóíða fundust engar rannsóknir um samanburð á þessum 

sjúklingahópum við gerð leiðbeininga ASPMN (Jarzyna o.fl., 2011). Í nýjustu yfirlitsgrein (Jungquist o.fl., 

2017) með núverandi leiðbeiningum er þó lögð áhersla á að hjúkrunarfræðingar kanni fyrri reynslu 

sjúklinga af ópíóíðum áður en slík meðferð er hafin. Ef sjúklingur hefur fengið ópíóíða áður og fengið til 

að mynda miklar aukaverkanir eða orðið mjög slævður getur það gefið hjúkrunarfræðingum vísbendingu 

um að sá hinn sami þurfi mögulega aukið eftirlit. Hjúkrunarfræðingar ættu einnig að veita sjúklingum 

sem fá háa skammta af ópíóíðum vegna bráðra verkja eftirtekt, einkum þeim sem eru með langvinna 

verki og eru jafnvel vanir að fá ópíóíða (Jungquist o.fl., 2017). Leggja ætti áherslu á samþætta 

verkjalyfjameðferð ásamt ópíóíðum til að minnka þörfina fyrir ópíóíða og þannig minnka líkur á 

öndunarbælingu af völdum þeirra (Jungquist o.fl., 2017). 

Lögð er áhersla á að hjúkrunarfræðingar hafi áhættuþætti í huga sem listaðir eru upp á mynd 1 og 

mynd 2 við gjöf ópíóíða, skimi fyrir kæfisvefni með STOP-Bang mælitækinu og mæli gildi bíkarbónats í 

blóðsermi (Jungquist o.fl., 2 017; Jarzyna o.fl., 2011). 

4.2 Mat á öndun 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar meti reglulega öndun hjá sjúklingum sem fá ópíóíða á sjúkrahúsum 

(Jungquist o.fl., 2017; Jarzyna o.fl., 2011; Pasero, 2009). Breyting á öndun eru gjarnan fyrstu ummerki 

þess að líkaminn sé að erfiða eða að eitthvað sé ekki eins og það á að vera. Öndunin stjórnast af 

hlutþrýstingi koltvíoxíðs (pCO2) og súrefnis (pO2) í blóðinu en breyting á öndunartíðni endurspeglar 

viðbrögð líkamans til að viðhalda jafnvægi þar á milli (Cretikos o.fl., 2008). Öndunartíðni getur þess 

vegna sagt til um yfirvofandi vandamál s.s. öndunarbælingu vegna ópíóíðagjafar (Pasero og McCaffery, 

2011; Cretikos o.fl., 2008). 
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Mat á öndunartíðni sjúklinga er líklega það lífsmark sem gleymist oftast að meta. Í rannsókn Jonsson, 

Jonsdottir, Moller og Baldursdottir (2011) um skráningu hjúkrunarfræðinga hér á landi á lífsmörkum 65 

sjúklinga fyrir innlögn á gjörgæslu kom í ljós að öndunartíðni var aðeins skráð hjá 14% sjúklinganna og 

var það sjaldgæfasta skráningin af hinum hefðbundnu lífsmörkum. Einnig kom í ljós að algengasta 

innlagnarástæða sjúklinganna á gjörgæsludeild var öndunarbilun en höfundar rannsóknarinnar telja að 

hægt sé að koma í veg fyrir innlögn vegna öndunarbilunar með betri skráningu og eftirliti 

hjúkrunarfræðinga með öndun sjúklinga, einkum öndunartíðni. Eins og fjallað hefur verið um í fyrri 

köflum er algengt að skilgreina öndunarbælingu út frá öndunartíðni < 8 sinnum á mínútu en þrátt fyrir 

gagnsemi þess að meta öndunartíðni er ekki hægt að meta yfirvofandi öndunarbælingu út frá 

öndunartíðni einni saman (Jarzyna o.fl., 2011; Pasero, 2009). Í rannsókn Holley og félaga (2016) báru 

rannsakendur saman tvær aðferðir til að meta öndun sjúklinga, annars vegar með því að meta 

öndunartíðni og hins vegar með því að meta heildarloftun á mínútu (e. minute ventilation). Heildarloftun 

á mínútu er í raun heildarrúmmál þess lofts sem sjúklingur andar á mínútu og samanstendur af margfeldi 

öndunartíðni og rúmmáli lofts í hverjum andardrætti (Widmaier o.fl., 2011). Í ljós kom að öndunartíðni 

var ekki nógu áreiðanleg vísbending um ástand öndunar. Öndunartíðni gat verið innan viðmiðunarmarka 

en öndun sjúklinga samt verið ófullnægjandi. Hjúkrunarfræðingar hefðu misst af einkennum 

ófullnægjandi öndunar í yfir 70% tilfella, þar sem heildarloftun sjúklinga var fyrir neðan viðmiðunarmörk, 

með því að meta einungis öndunartíðni. Oft var minnkun á rúmmáli lofts í hverjum andardrætti sjúklings 

sem hafði áhrif á heildarloftun en öndunartíðni var þó innan marka (Holley o.fl., 2016). 

Öndunarbælingu af völdum ópíóíða ætti því að meta út frá fleiri þáttum öndunar en öndunartíðni. Auk 

þess ætti öndunartíðni að vera borin saman við hefðbundna öndunartíðni sjúklings í stað þess að miða 

við ákveðna tölu þar sem sjúklingur getur verið með öndunartíðni 8 sinnum á mínútu en samt verið með 

fullnægjandi öndun ef rúmmál lofts er mikið í hverjum andardrætti (Pasero, 2009). Leiðbeiningar ASPMN 

og samantekt á núverandi leiðbeiningum mæla því með að hjúkrunarfræðingar meti öndun m.a. út frá 

öndunartíðni, dýpt og gæðum öndunar. Einnig er talið æskilegt að meta öndun hjá sjúklingum sem eru 

í áhættu á öndunarbælingu með mælingum s.s. súrefnismettun, magn koltvíoxíðs í lok útöndunar 

(ETCO2) og jafnvel heildarloftun á mínútu (Jungquist o.fl., 2017; Jarzyna o.fl., 2011). 

Þó sjúklingur sé með einhvern áhættuþátt fyrir öndunarbælingu af völdum ópíóíða er ekki þar með 

sagt að alltaf sé nauðsynlegt að meta öndun hans með mælingum (e. mechanical monitoring). Mikilvægt 

er að meta alvarleika áhættunnar og almennt heilsufar sjúklings og taka ákvörðun út frá því hvort mat á 

öndun með mælingum sé æskilegt (Pasero og McCaffery, 2011). Algengast er að nota mælingu á 

súrefnismettun með súrefnismettunarmæli eða koltvíoxíði í lok útöndunar (ETCO2 ) með svokallaðri 

capnography (Pasero og McCaffery, 2011). Gerðar hafa verið ýmsar rannsóknir á 

súrefnismettunarmælingum og mælingum með capnography til að meta áhrif ópíóíða á öndun sjúklinga 

og sýna margar niðurstöður fram á gagnsemi þeirra. Hins vegar geta slíkar mælingar haft neikvæð áhrif 

á eftirlit hjúkrunarfræðinga þar sem hætta er á að hjúkrunarfræðingar treysti um of á slíkan tækjabúnað 

og gleymi að meta klínískt útlit sjúklings (Pasero og McCaffery, 2011). Slíkar mælingar geta því stutt við 

eftirlit hjúkrunarfræðinga en ekki komið í stað fyrir klínískt mat þeirra. 
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4.2.1 Súrefnismettun 

Mæling súrefnismettunar er mjög algeng aðferð sem hjúkrunarfræðingar nota til að meta öndun sjúklinga 

í kjölfar ópíóíðagjafar (Willens, Jungquist, Cohen og Polomano, 2013). ASPMN (American Society for 

Pain Management Nursing) gerðu rannsókn árið 2013 í þeim tilgangi að kanna hvaða aðferðir 

hjúkrunarfræðingar í Bandaríkjunum væru helst að nota til að meta öndun sjúklinga eftir gjöf ópíóíða 

m.t.t. öndunarbælingar. Í ljós kom að allt að 83% hjúkrunarfræðinganna sem tóku þátt í rannsókninni 

töldu mælingu á súrefnismettun hjálpa sér við mat á öndunarbælingu en notkun á capnography var mun 

sjaldgæfari. Hins vegar voru fáar stofnanir sem höfðu aðgang að slíku tæki sem gæti skýrt af hverju 

meirihluti hjúkrunarfræðinganna notuðu frekar mælingu á súrefnismettun (Willens o.fl., 2013). Þrátt fyrir 

ýmsa galla er þetta einföld aðferð og tiltölulega lítið inngrip fyrir sjúklinga. Hægt er að mæla 

súrefnismettun í blóði með súrefnismettunarmæli sem ýmist er settur á fingur viðkomandi, tær, eyra eða 

enni en æskileg súrefnismettun hjá einstaklingum sem ekki eru með lungnasjúkdóma er um 94 – 100% 

(Jungquist o.fl., 2017). 

Í mörgum rannsóknum hafa áhrif ópíóíða á öndun sjúklinga verið metin með súrefnismettun. Slík 

mæling er þó ekki talin veita mjög áreiðanlegar upplýsingar um áhrif ópíóíðanna á sjálfa virkni öndunar 

(Jungquist o.fl., 2011; Dahan o.fl., 2010). Heildarloftun á mínútu (e. minute ventilation) og hlutþrýstingur 

koltvíoxíðs í slagæðablóði segja hins vegar betur til um öndunarstöðina og virkni hennar (Dahan o.fl., 

2010), eins og áður hefur verið nefnt. Það getur hins vegar verið erfitt að meta heildarloftun og koltvíoxíð 

í slagæðablóði á hefðbundnum legudeildum. Því er súrefnismettun, ásamt öðrum þáttum s.s. mat á 

meðvitund og öndunartíðni mjög oft notuð til að meta ástand sjúklinga sem fá ópíóíða (Dahan o.fl., 

2010). Súrefnismettun getur gefið góðar upplýsingar um súrefnisupptöku sjúklings en lækkun í 

súrefnismettun sjúklings kemur hins vegar yfirleitt frekar seint fram í öndunarbælingu (Jungquist o.fl., 

2017; Jarzyna o.fl., 2011; Pasero og McCaffery, 2011). 

Sýnt hefur verið fram á að súrefnismettun getur gefið óáreiðanlegar vísbendingar um 

öndunarbælingu, einkum hjá sjúklingum sem fá auka súrefni. Niesters, Mahajan, Aarts og Dahan (2013) 

gerðu rannsókn þar sem áhrif ópíóíða á öndun sjúklinga var metin þar sem sjúklingar fengu annars 

vegar auka súrefni og hins vegar ekkert auka súrefni. Athyglisvert var að súrefnisgjöf samhliða 

ópíóíðanum remifentaníl jók frekar á öndunarbælingu en þær niðurstöður sáust með mælingum á 

heildarloftun sjúklinga á mínútu, öndunartíðni og koltvíoxíði í útöndun. Öndunarbæling gat einnig verið 

falin þegar horft var á súrefnismettun hjá þeim sem fengu auka súrefni. Súrefnismettun féll að meðaltali 

úr 98,4% niður í 88,6% við hámarksvirkni ópíóíðans þegar sjúklingar fengu ekki auka súrefni en þegar 

þeir fengu auka súrefni féll súrefnismettunin aðeins úr 99,7% niður í 98,7% við hámarksvirkni lyfsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að súrefnisgjöf samhliða ópíóíðagjöfum getur aukið hættuna 

á öndunarbælingu en þörf er á frekari rannsóknum þar sem einungis var notuð ein tegund af ópíóíða í 

rannsókninni. Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að súrefnismettun sé ekki áreiðanleg mæling til að 

meta öndunarbælingu hjá sjúklingum sem fá auka súrefni (Niesters, Mahajan, Aarts og Dahan, 2013). 

Mikilvægt er að huga að tímasetningu ef nota á súrefnismettun til að meta öndun sjúklinga. Talið er 

æskilegra að súrefnismettun sé mæld stöðugt t.d. með vaktara (e. monitor) (Jungquist o.fl., 2017). Ef 

súrefnismettun er mæld handvirkt (e. manually) handahófskennt yfir daginn, eins og gjarnan er gert hér 

á landi þar sem fáar legudeildir geta tengt sjúklinga sína við vaktara, getur það haft áhrif á mælinguna. 
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Hætta er á að sjúklingur vakni eða fari ósjálfrátt að anda djúpt og vel á meðan mælingunni stendur, sem 

getur sýnt hærri súrefnismettun og betra ástand en raun ber vitni (Pasero, 2013). Nýlega var gerð 

rannsókn þar sem árangur þess að mæla súrefnismettun handvirkt með hléum eða stöðugt með vaktara 

var borinn saman (Taenzer, Pyke, Herrick, Dodds og McGrath, 2014). Í ljós kom að súrefnismettun 

mældist að meðaltali 6,5% hærri þegar hjúkrunarfræðingar mældu hana handvirkt heldur en þegar 

sjúklingar voru tengdir við vaktara sem mældi súrefnismettunina stöðugt. Þessi niðurstaða styður þá 

kenningu að handvirk mæling getur valdið svokölluðu „wake up effect“ hjá sjúklingi og í kjölfarið andar 

hann betur meðan á mælingu stendur. Niðurstöður úr fyrrnefndri grein ASPMN (Willens o.fl., 2013) 

sýndu að súrefnismettun hjá sjúklingum var oftar mæld handvirkt heldur en stöðugt með vaktara. Sem 

dæmi má nefna að súrefnismettun sjúklinga sem fengu ópíóíða með sjúklingastýrðri verkjastillingu (e. 

IV PCA) var mæld handvirkt í 58% tilfella en aðeins í 25% tilfella var súrefnismettun mæld stöðugt með 

vaktara. Þessar niðurstöður eru athyglisverðar þar sem leiðbeiningar ASPMN frá árinu 2011 leggja til 

að súrefnismettun sé metin stöðugt ef hjúkrunarfræðingar þurfa að nýta sér slíka mælingu en mögulega 

gæti skortur á tækjabúnaði hafa haft áhrif á aðferðir hjúkrunarfræðinganna. 

4.2.2 Capnography – hlutþrýstingur koltvíoxíðs í lok útöndunar 

Hægt er að mæla magn koltvíoxíðs í lok útöndunar með svokallaðri capnography. Mælirinn er yfirleitt 

staðsettur við nef sjúklinganna og hefur þann eiginleika að hægt er að gefa sjúklingum súrefni á sama 

tíma. Viðmiðunarmörk fyrir koltvíoxíð í útöndun eru 5 til 6% eða 35 til 45 mmHg (Jungquist o.fl., 2017). 

Rannsóknir sýna að capnography gefur betri vísbendingu um yfirvofandi öndunarbælingu heldur en 

mæling á súrefnismettun þar sem hækkun á koltvíoxíði gerist áður en lækkun verður á súrefnismettun 

(Jungquist o.fl., 2017). Gerð var rannsókn árið 2008 þar sem mælingar með súrefnismettunarmæli og 

mælingar á koltvíoxíði í útöndun með capnography hjá sjúklingum sem fengu ópíóíða með 

sjúklingastýrðri verkjastillingu (PCA) voru bornar saman (McCarter, Shaik, Scarfo og Thompson, 2008). 

Níu sjúklingar af 643 fengu öndunarbælingu í kjölfar ópíóíðagjafar en hjá sjö af þessum níu sjúklingum 

var súrefnismettun > 92%, en eins og fjallað hefur verið um í fyrri köflum er yfirleitt miðað við 

súrefnismettun < 90% við öndunarbælingu. Í öllum tilvikunum var það fyrir tilstuðlan viðvörunabjalla í 

capnography-mælingunni sem gerði hjúkrunarfræðingunum viðvart um öndunarbælingu hjá 

sjúklingunum (McCarter o.fl., 2008). Önnur nýlegri rannsókn Adams, Butas og Spurlock Jr (2015) gaf til 

kynna svipaðar niðurstöður. Í rannsókn sinni fjölluðu þeir um árangur þess að mæla koltvíoxíð í lok 

útöndunar með capnography m.t.t. öndunarbælingar hjá sjúklingum sem fóru í hjartaómun og þurftu 

slævingu, þó ekki með ópíóíðum. Af 200 voru 90 sjúklingar eða 45% sem fengu öndunarbælingu 

samkvæmt skilmerkjum Adams og félaga. Athugavert var að súrefnismettun þessara 90 sjúklinga sem 

fengu öndunarbælingu var að meðaltali 96,8%. Í langflestum tilvikunum voru sjúklingarnir sem fengu 

öndunarbælingu hins vegar með breytingu á gildi koltvíoxíðs í útöndun, > 10 mmHg yfir grunnlínu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mæling koltvíoxíðs í útöndun með capnography gefi fyrr til kynna 

yfirvofandi öndunarbælingu heldur en mæling á súrefnismettun. 

Í rannsóknargrein sinni fjallar Carlisle (2015) um árangur þess að innleiða notkun á capnography á 

einni bráðamóttöku í Bandaríkjunum í þeim tilgangi að koma í veg fyrir öndunarbælingu af völdum 

ópíóíða. Alls 171 hjúkrunarfræðingar tóku þátt í rannsókninni og kom í ljós að 99% þeirra fannst auðvelt 

að nota capnography og túlka mælingarnar. Um 78% hjúkrunarfræðinganna töldu mælingar með 
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capnography betri kost en mæling á súrefnismettun til að meta öndunarbælingu hjá sjúklingum. Þrátt 

fyrir að margar rannsóknir sýni fram á jákvæðan árangur með capnography er aðferðin þó ekki gallalaus. 

Allt að 65% hjúkrunarfræðinganna í rannsókn Carlisle lentu í erfiðleikum með að ná „samvinnu“ við 

sjúklingana og fá þá til að vera með mælinn. Þar sem mælirinn er staðsettur rétt fyrir neðan nef sjúklinga, 

líkt og súrefnisgleraugu, getur hann valdið óþægindum með þeim afleiðingum að sjúklingar geta átt það 

til að færa mælinn sem í kjölfarið gefur falska viðvörun. Einnig getur mælirinn truflað loftflæði ytri 

öndunarvéla sem margir sjúklingar með kæfisvefn þurfa að nota á næturna (Jungquist o.fl., 2017). 

4.2.3 Heildarloftun á mínútu 

Nýlega hefur verið þróaður tækjabúnaður þ.e. vaktari (e. monitor) sem hefur þann eiginleika að meta 

heildarloftun sjúklings á mínútu (e. minute ventilation) og öndunartíðni án þess að gera þurfi ífarandi 

mælingu. Áður var aðeins hægt að mæla heildarloftun sjúklinga með ífarandi hætti þ.e. með 

öndunarvélameðferð (Voscopoulos o.fl., 2013). Heildarloftun sjúklings á mínútu samsvarar margfeldi af 

öndunartíðni á mínútu og andrýmd (e. tidal volume) þ.e. rúmmáli hvers andardráttar (Widmaier o.fl., 

2011) en eðlileg heildarloftun hjá einstaklingum eru 5-10 lítrar á mínútu (Urden, Stacy og Lough, 2008). 

Rannsóknir sýna að vaktarinn sem mælir heildarloftun sjúklinga sé nákvæmur og áreiðanlegur 

(Voscopoulos o.fl., 2013). Mælingin fer fram með tveimur brjóstleiðslum sem límdar eru á brjóstkassa 

sjúklings sem meta andrýmd og öndunartíðni. Þannig er hægt að meta heildarloftun sjúklinga en þetta 

er talið minna inngrip og veldur ekki eins miklum óþægindum og capnograhy (Jungquist o.fl., 2017). Í 

nýlegri rannsókn Voscopoulos, Theos, Tillmann Hein og George (2017) var þessi nýja tækni notuð til að 

mæla heildarloftun sjúklinga á mínútu. Tilgangurinn var að greina þá sjúklinga sem voru í áhættu á 

öndunarbælingu vegna ópíóíða eftir skurðaðgerð með því að þróa reiknirit og nota það samhliða 

mælingum á heildarloftun á mínútu. Með reikniritinu gátu höfundar reiknað út áætlaða heildarloftun 

sjúklinga á mínútu. Út frá áætlaðri heildarloftun á mínútu voru sjúklingarnir ýmist flokkaðir í áhættuhóp 

eða ekki fyrir ópíóíðagjöf. Áætluð heildarloftun var því næst borin saman við raunverulega heildarloftun 

74 sjúklinga fimmtán mínútum eftir ópíóíðagjöf. Í ljós kom að heildarloftun 24 sjúklinga, eða 32% 

sjúklinga fór niður fyrir æskileg viðmiðunarmörk fimmtán mínútum eftir ópíóíðagjöf. Reikniritið sem notað 

hafði verið til að áætla þá sjúklinga sem voru í áhættu hafði greint 22 af þessum 24 sjúklingum þ.e. 

reikniritið áætlaði réttar niðurstöður í 92% tilvika. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að hægt sé 

að nýta mælingar á heildarloftun sjúklinga á mínútu til að skima fyrir sjúklingum sem eru í áhættu á 

öndunarbælingu vegna ópíóíða í kjölfar skurðaðgerða (Voscopoulos o.fl., 2017). 

4.3 Mat á meðvitund 

Mælt er með því að hjúkrunarfræðingar meti meðvitundarástand sjúklinga með því að meta slævingu 

með stöðluðum mælitækjum meðan á ópíóíðameðferð stendur (Jungquist o.fl., 2017; Jarzyna o.fl., 

2011). Mikil slæving er yfirleitt undanfari öndunarbælingar og þess vegna er mat á slævingu lykilþáttur í 

að koma í veg fyrir öndunarbælingu (Pasero, 2009). Geta sjúklings til að halda sér vakandi þegar hann 

svarar einföldum spurningum hjúkrunarfræðings er mikilvæg vísbending um slævingu hans af völdum 

ópíóíða. Ef sjúklingur getur ekki haldið augunum opnum eða sofnar í miðju samtali eftir ópíóíðagjöf er 

hann líklega of mikið slævður og aukin hætta er á öndunarbælingu (Pasero og McCaffery, 2011). 
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Mælitæki sem meta slævingu af völdum ópíóíða þurfa að vera áreiðanleg, réttmæt og einföld í notkun 

(Pasero, 2009). Í þessari samantekt var leitað eftir mælitækjum sem sérstaklega meta slævingu af 

völdum ópíóíða. Í ljós kom að fá slík mælitæki hafa verið þróuð en fjallað verður um mælitækin Pasero 

Opioid-Induced Sedation Scale (POSS), Inova Health System Sedation Scale (ISS), The Michigan 

Opioid Safety Score (MOSS) og Moline-Roberts Pharmacologic Sedation Scale (MRPSS). Flest 

mælitæki sem fundust við upplýsingasöfnun í þessari samantekt voru þróuð til að meta slævingu hjá 

sjúklingum á gjörgæsludeildum. Slík mælitæki henta ekki eins vel til að meta óæskilega slævingu af 

völdum ópíóíða þar sem slæving er gjarnan eftirsóknarverð hjá sjúklingum á gjörgæsludeild. Auk þess 

er slæving sjúklinga á gjörgæsludeildum oft af völdum fleiri lyfjaflokka en ópíóíða, sem hér verður ekki 

fjallað meira um (Jarzyna o.fl., 2011; Urden o.fl., 2008). Ákveðið var að fjalla ekki um slík mælitæki þar 

sem þau meta gjarnan fleiri þætti en einungis slævingu s.s. óróleika og kvíða. Það gerir mat á slævingu 

af völdum ópíóíða óáreiðanlegra þar sem kvíði og óróleiki eru ekki vísbending um aukna slævingu vegna 

ópíóíða (Pasero, 2009). Þó verður fjallað um eitt mælitæki sem upprunalega var þróað til að meta 

slævingu hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum, Richmond Agitation Sedation Scale (RASS), en 

rannsóknir sýna að mælitækið er mikið notað utan gjörgæsludeilda til að meta slævingu sjúklinga sem 

fá ópíóíða (Jungquist o.fl., 2014; Nisbet og Mooney-Cotter, 2009). Tafla 2 inniheldur yfirlit yfir þau 

mælitæki sem fjallað verður um í þessari fræðilegu samantekt en þau eru notuð til að meta slævingu af 

völdum ópíóíða. 

4.3.1 RASS, POSS og ISS 

Rannsóknir frá Bandaríkjunum sýna að tvö algengustu mælitækin sem hjúkrunarfræðingar nota til að 

meta slævingu af völdum ópíóíða eru skalarnir POSS og RASS (Jungquist o.fl., 2014). Árið 2014 sendi 

ASPMN frá sér grein þar sem bornar voru saman tvær rannsóknir um eftirlit hjúkrunarfræðinga m.t.t. 

öndunarbælingar. Fyrri rannsóknin var gerð árið 2009 og sú síðari árið 2013 en alls voru 99 

hjúkrunarfræðingar frá mismunandi heilbrigðisstofnunum sem tóku þátt árið 2009 og 102 

hjúkrunarfræðingar árið 2013. Í ljós kom að notkun mælitækja til að meta slævingu árið 2009 var dræm 

en aðeins 64% hjúkrunarfræðinganna sögðust nota stöðluð mælitæki. Síðari rannsóknin sem gerð var 

árið 2013 til að kanna hvort eftirlit hjúkrunarfræðinga væri orðið skilvirkara gaf mun betri niðurstöður. Í 

ljós kom að 90% hjúkrunarfræðinga sögðust nota einhvers konar staðlað mælitæki til að meta slævingu 

sjúklinga. Í heildina voru 53% hjúkrunarfræðinga sem notuðu mælitækið POSS og 42% sem notuðu 

RASS (Jungquist o.fl., 2014). 

Mælitækið RASS var upphaflega þróað til að meta slævingu hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum þar 

sem þeir eru gjarnan að fá slævandi lyf, bæði ópíóíða ásamt öðrum slævandi lyfjum. Í rannsókn Sessler 

o.fl. (2002) kom í ljós að áreiðanleiki og réttmæti mælitækisins í umhverfi gjörgæslunnar var mikið en 

mælitækið metur bæði slævingu sjúklinga sem og óróleika og getur þannig leiðbeint 

hjúkrunarfræðingum við gjöf slævandi lyfja á gjörgæsludeildum. Þrátt fyrir að rannsóknir ASPMN á eftirliti 

hjúkrunarfræðinga hafi gefið til kynna að RASS sé mikið notað utan gjörgæsludeilda hafa fáar rannsóknir 

verið gerðar þar sem RASS er borið saman við önnur mælitæki sem ætluð eru sjúklingum sem fá 

verkjameðferð með ópíóíðum. 

Í rannsókn Nisbet og Mooney-Cotter (2009) var RASS þó borið saman við tvö mælitæki sem ætluð 

eru til notkunar við ópíóíðameðferð, POSS og ISS. Mælitækið ISS var þróað fyrir um 20 árum en 
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mælitækið átti að vera einfölduð útgáfa af þáverandi mælitækjum sem voru í notkun. ISS byggir á 

tölulegum kvarða frá 1 upp í 6 þar sem svörun sjúklings við áreiti er metin eða hversu auðvelt er að 

vekja sjúkling. Mælitækið POSS var upphaflega þróað árið 1994 með þeim tilgangi að meta eingöngu 

slævingu sjúklinga sem fengið höfðu ópíóíða til verkjameðferðar. POSS mælitækið byggir einnig á 

tölulegum kvarða, frá 1 upp í 4 þar sem hærri tala bendir til aukinnar slævingar. Alls voru 96 

hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í rannsókninni þar sem mælitækin voru borin saman (Nisbet og 

Mooney-Cotter, 2009). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að bæði RASS og POSS voru 

áreiðanleg mælitæki í þessu umhverfi auk þess sem innihaldsréttmæti þeirra var staðfest. Hins vegar 

var ekki hægt að staðfesta innihaldsréttmæti fyrir mælitækið ISS þar sem hjúkrunarfræðingunum fannst 

erfitt að meta slævingu sjúklinga því þrepin (frá 1 upp í 6) voru of lík hvert öðru. Hægt var að staðfesta 

áreiðanleika mælitækisins ISS en höfundar rannsóknarinnar töldu þær niðurstöður ekki mjög 

áreiðanlegar vegna mögulegrar skekkju í rannsókninni, en þátttakendur voru vanari að nota ISS heldur 

en RASS og POSS fyrir rannsóknina. Þegar fýsileiki mælitækjanna var metinn kom í ljós að 

hjúkrunarfræðingunum fannst auðveldast að nota POSS og þar á eftir RASS en síst fannst þeim hentugt 

að nota mælitækið ISS. Einnig fannst þeim POSS veita meira sjálfsöryggi við ópíóíðagjöf heldur en hin 

tvö mælitækin. Þeir töldu mælitækið POSS veita sér góðar upplýsingar til að geta tekið klíníska ákvörðun 

um viðeigandi verklag og næstu skref. Athyglisvert var að hjúkrunarfræðingar brugðust rétt við í um 80% 

tilvika þegar ástand sjúklinganna var metið með POSS en aðeins í um 67-69% tilvika þegar mælitækin 

RASS og ISS voru notuð. Höfundar rannsóknarinnar töldu ekki æskilegt að nota mælitækið ISS til að 

meta slævingu sjúklinga sem fá ópíóíða en hins vegar væri hægt að nota mælitækin RASS og POSS 

(Nisbet og Mooney-Cotter, 2009). 

Svipaðar niðurstöður fengust úr rannsókn sem gerð var þremur árum seinna (Ochampaugh, Lowery, 

Marra og Salerno, 2011) þar sem rannsakendur endurtóku rannsókn Nisbet og Mooney-Cotter, (2009) 

á hjúkrunarfræðingum sem störfuðu á sjúkrahúsinu St. Peter‘s Hospital í Bandaríkjunum. Niðurstöður 

þeirra sýndu að hjúkrunarfræðingum á sjúkrahúsinu fannst POSS mælitækið auðveldast í notkun og 

kusu POSS fram yfir RASS og ISS. 

Kobelt, Burke og Renker (2014) gerðu rannsókn þar sem 67 hjúkrunarfræðingar notuðu POSS 

mælitækið til að meta slævingu hjá 842 skurðsjúklingum sem fengu ópíóíða til verkjastillingar á vöknun. 

Í ljós kom að mat hjúkrunarfræðinganna á gæðum hjúkrunar tengdum ópíóíðagjöfum jókst töluvert eða 

frá 7,55 upp í 8,59 á tölulegum kvarða frá 0 til 10. Hjúkrunarfræðingarnir lýstu jafnframt betri og skilvirkari 

upplýsingagjöf um slævingu sjúklinga til annars heilbrigðisstarfsfólks við útskrift af vöknun. Sjálfsöryggi 

hjúkrunarfræðinganna í verkjalyfjameðferð með ópíóíðum jókst einnig, frá 7,95 upp í 8,77 á kvarða frá 

0 til 10. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að POSS mælitækið getur einnig nýst 

hjúkrunarfræðingum sem starfa með sjúklingum sem eru nýkomnir úr aðgerð og liggja á vöknun. 

Eins og áður hefur komið fram var mælitækið POSS upphaflega ætlað fullorðnum sjúklingum sem fá 

ópíóíða en mælitækið hefur einnig gefið góða raun hjá börnum. Nýlega voru gefnar út niðurstöður úr 

rannsókn þar sem mælitækið var notað á barnadeild á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum (Quinlan-Colwell, 

Thear, Miller-Baldwin og Smith, 2017) en ekki hafa áður verið gerðar rannsóknir þar sem árangur 

mælitækisins er metinn við hjúkrun barna. Áður höfðu hjúkrunarfræðingarnir á deildinni metið slævingu 

barna með hugrænu mati og notuðu þeir ýmis orð til að lýsa ástandi barnanna s.s. sofandi, vakandi, 
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sljór og fleira. Áður en POSS mælitækið var innleitt var slæving barna fyrir ópíóíðagjöf metin í um 12% 

tilvika ópíóíðagjafa en mikilvægt er að meta slævingu fyrir ópíóíðagjöf svo hægt sé að meta hvort öruggt 

sé að gefa sjúklingnum ópíóíða. Eftir að notkun á mælitækinu var tekin upp kom í ljós að mat 

hjúkrunarfræðinganna á slævingu barnanna fyrir ópíóíðagjöf jókst upp í allt að 65% tilvika. Mat 

hjúkrunarfræðinganna eftir gjöf ópíóíða jókst einnig úr 14% tilvika ópíóíðagjafa upp í 46% tilvika þegar 

POSS mælitækið var í notkun. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu einnig til kynna að 

hjúkrunarfræðingarnir á barnadeildinni töldu öruggt að nota mælitækið hjá börnum og fannst mælitækið 

auðvelt í notkun (Quinlan-Colwell o.fl., 2017). Notkun mælitækisins virðist annað hvort hafa aukið á 

vitundarvakningu hjúkrunarfræðinga um mikilvægi þess að meta slævingu eða einfaldlega auðveldað 

þeim að meta slævingu þeirra barna sem fengu ópíóíða. 

4.3.2 MOSS 

Soto og Yaldou (2015) þróuðu mælitækið MOSS með það að markmiði að hámarka notkun á samþættri 

verkjalyfjameðferð, meta áhættuþætti fyrir öndunarbælingu af völdum ópíóíða og koma þannig í veg fyrir 

öndunarbælingu. Mælitækið metur þrjá þætti sem núverandi leiðbeiningar mæla með að 

hjúkrunarfræðingar meti þ.e. öndunartíðni, áhættuþætti og slævingu (Jungquist o.fl., 2017). 

Öndunartíðni og áhættuþættir byggja á stigum en slæving er hins vegar ekki metin með tölulegum 

kvarða heldur með huglægu mati hjúkrunarfræðings. Á mælitækinu má finna eins konar STOP merki 

sem sjúklingar falla undir sé slæving of mikil vegna ópíóíða t.d. ef sjúklingur sofnar í miðju samtali eða 

erfitt er að vekja hann. Sjúklingar fá stig frá 0 upp í 4 en STOP merkið yfirtekur stigagjöfina falli sjúklingar 

í þann flokk. Við hvert stig (0-4 og STOP) eru upplýsingar um æskileg viðbrögð hjúkrunarfræðings. Ekki 

hafa fundist rannsóknir þar sem réttmæti og áreiðanleiki mælitækisins er staðfest en í grein Soto og 

Yaldou kom þó fram að mikil ánægja var með mælitækið á meðal hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á 

sjúkrahúsi höfunda þess (Soto og Yaldou, 2015). 

4.3.3 MRPSS 

Í rannsókn Moline, Roberts og Houser (2012) var áreiðanleiki og réttmæti mælitækisins MRPSS (Moline-

Roberts Pharmacologic Sedation Scale) metið (sjá í töflu 2). Mælitækið var þróað í þeim tilgangi að 

hjúkrunarfræðingar gætu metið slævingu sjúklinga sem fá margs konar slævandi lyf á sama tíma s.s. 

ópíóíða, bensódíasepín og kvíðastillandi lyf. Í rannsókn þeirra er lögð áhersla á að meta slævingu 

sjúklinga þar sem ákveðin slæving er eftirsóknarverð en þrátt fyrir það er mikilvægt að fyrirbyggja 

öndunarbælingu. Höfundar MRPSS töldu þróun á slíku mælitæki hentugt þar sem margir sjúklingar utan 

gjörgæsludeilda eru á ýmiss konar slævandi lyfjum en POSS mælitækið er t.d. bundið við einn lyfjaflokk, 

ópíóíða. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu staðfest réttmæti og áreiðanleika. Hjúkrunarfræðingunum 

sem tóku þátt í rannsókninni fannst auðvelt að skilja mælitækið og töldu það taka stutta stund að 

framkvæma matið. Niðurstöður rannsóknarinnnar gefa til kynna að mælitækið sé hentugt til að nota hjá 

sjúklingum sem fá fleiri en einn flokk lyfja sem hafa slævandi áhrif. Ekki fundust rannsóknir þar sem 

MRPSS er borið saman við mælitæki sem núverandi leiðbeiningar mæla með s.s. POSS (Jungquist 

o.fl., 2017) og er því þörf á frekari rannsóknum.  
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Tafla 2. Mælitæki sem meta slævingu af völdum ópíóíða. 

Mælitæki Tímaritsgrein Hópur/Umhverfi Þættir sem 
mælitækið 
metur 

Áreiðanleiki Réttmæti Fýsileiki 

The Michigan 
Opioid Safety 
Score (MOSS) 

 

Soto og Yaldou, 
(2015) 

Upphaflega þróað fyrir 
skurðsjúklinga sem fá 
ópíóíða í æð (IV) á 
sjúkrahúsum. Gæti 
reynst vel hjá sjúklingum 
sem ekki hafa farið í 
aðgerð eða fá ópíóíða 
með öðrum hætti. 

 
 
 

Áhættuþættir, 
öndunartíðni og 
slæving af völdum 
ópíóíða, 12 þrep. 
Segir til um 
viðeigandi 
aðgerðir. 

 

Ekki mælt. Ekki mælt. Hjúkrunarfræðingar 
hafa reynst mjög 
ánægðir með 
mælitækið, segja það 
auka sjálfsöryggi við 
ópíóíðagjöf. Þörf á 
frekari rannsóknum. 

Opioid-Induced 
Sedation Scale 
(POSS) 

Kobelt o.fl., (2014) Fullorðnir sjúklingar á 
vöknun sem fengu 
ópíóíða. 

Slæving af 
völdum ópíóíða, 5 
þrep. Segir til um 
viðeigandi 
aðgerðir/ næstu 
skref. 

Ekki mælt. 
 

Ekki mælt.  Aukið sjálfsöryggi 
hjúkrunarfræðinga á 
vöknun við gjöf 
ópíóíða. 

Nisbet og 
Mooney-Cotter, 
(2009) 

Fullorðnir sjúklingar á 
almennum legudeildum 
(ekki á gjörgæslu eða 
vöknun).  

 

 Cronbach alpha 
0,903. Viðeigandi 
aðgerðir 
hjúkrunarfræðinga 
í kjölfar slævingar 
voru gerðar í 80% 
tilvika. Áreiðanleiki 
staðfestur. 

Innihaldsréttmæti 
staðfest. 

 

Samanburður á 
þremur mælitækjum: 
POSS, RASS og ISS. 
Af þessum þremur 
mælitækjum var POSS 
talið best. 
Hjúkrunarfræðingum 
fannst POSS 
auðveldast í notkun og 
sögðu það  auðvelda 
ákvörðun um næstu 
skref. 
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Quinlan-Colwell 
o.fl., (2017) 

Börn á legudeildum og 
gjörgæsludeildum sem 
fá ópíóíða. 
 

 Ekki mælt. 
 

Ekki mælt. 
 

Alls 13 
hjúkrunarfræðingar 
sögðu POSS auka 
sjálfsöryggi við gjöf 
ópíóíða hjá börnum en 
fjórir 
hjúkrunarfræðingar 
sögðust óvissir. Heilt 
yfir töldu 
hjúkrunarfræðingar 
mælitækið henta við 
mat á börnum. 

The Inova 
Health System 
Acute Care 
Sedation Scale 
(ISS) 

 

Nisbet og 
Mooney-Cotter, 
(2009) 

 
 
 
 
 
 

Sjúklingar á almennum 
legudeildum (ekki á 
gjörgæsludeildum eða 
vöknun). 

Slæving, 6 þrep. Cronbach alpha 
0,803. Möguleg 
skekkja þar sem 
þátttakendur 
þekktu þennan 
skala vel. Réttar 
aðgerðir 
hjúkrunarfræðinga 
í kjölfar slævingar 
voru gerðar í um 
67-69% tilvika. 

Innihaldsréttmæti 
ekki staðfest. Ekki 
nægilegur munur 
á milli þrepa (erfitt 
að flokka sjúklinga 
í ákveðin þrep).  

Samanburðarrannsókn 
á POSS, RASS og 
ISS. 
Hjúkrunarfræðingum 
fannst ISS minnst 
fýsilegt. 

The Richmond 
Agitation and 
Sedation Scale 
(RASS) 

Sessler o.fl., 
(2002) 

Ætlað fullorðnum 
sjúklingum á 
gjörgæsludeildum þar 
sem ákveðin slæving af 
völdum lyfja er gjarnan 
eftirsóknarverð.  

Slæving og 
óróleiki, 10 þrep. 

Áreiðanleiki 
staðfestur. 

Innihaldsréttmæti 
staðfest. 

Hjúkrunarfræðingum 
fannst auðvelt að nota 
RASS. Tekur 30 – 60 
sekúndur að 
framkvæma mat. 

 Nisbet og 
Mooney-Cotter, 
(2009) 
 

Upprunalega ætlað 
fullorðnum sjúklingum á 
gjörgæsludeildum. Hér 
prófað á sjúklingum á 
almennum legudeildum 
sem fá ópíóíða. 

 Cronbach alpha 
0,770. Áreiðanleiki 
staðfestur. 
Viðeigandi 
aðgerðir 
hjúkrunarfræðinga 
í kjölfar slævingar 
voru gerðar í um 
67-69% tilvika. 

Innihaldsréttmæti 
staðfest. 

Samanburðarrannsókn 
á POSS, RASS og 
ISS. 
Hjúkrunarfræðingum 
fannst RASS 
auðveldari í notkun en 
ISS. 
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Moline-Roberts 
Pharmacologic 
Sedation Scale 
(MRPSS)  

Moline o.fl., 
(2012) 

Fullorðnir sjúklingar sem 
fá slævandi lyf s.s. 
ópíóíða, kvíðastillandi lyf 
og staðdeyfilyf. 
Mælitækið var þróað 
fyrir sjúklinga sem fá 
margar tegundir af 
lyfjum sem hafa 
slævandi áhrif. 
Mælitækið er ætlað 
sjúklingum þar sem 
ákveðin slæving er 
eftirsóknarverð.  

Slæving (svörun 
við áreiti), 6 þrep. 

Cronbach alpha 
0,983 – 0,996. 
Áreiðanleiki 
staðfestur. 

Innihaldsréttmæti 
staðfest. 

Auðvelt að skilja 
mælitækið, tekur stutta 
stund að framkvæma 
matið. 
Hentar til að meta 
slævingu hjá 
sjúklingum sem fá fleiri 
slævandi lyf samhliða 
ópíóíðum.  

 
Ekki til rannsóknir þar 
sem mælitækið er 
borið saman við önnur 
mælitæki sem meta 
slævingu eftir 
ópíóíðagjöf. 

Á töflunni hér að ofan má sjá yfirlit yfir þau mælitæki sem fundust við leit að mælitækjum sem meta sérstaklega slævingu af völdum ópíóíða. 
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4.4 Hversu oft á að meta sjúklinga sem fá ópíóíða m.t.t. 
öndunarbælingar? 

Samkvæmt núverandi leiðbeiningum um eftirlit hjúkrunarfræðinga með sjúklingum sem fá ópíóíða ætti 

að meta alla sjúklinga sem fá ópíóíða m.t.t. til öndunar og slævingar. Það hversu oft meta þarf sjúklinga 

meðan á verkjameðferð með ópíóíðum stendur er nokkuð einstaklingsbundið þar sem sjúklingar eru í 

mismikilli áhættu. Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa ýmsa þætti í huga s.s. tegund ópíóíðans, gjafaleið 

og áhættuþætti sjúklings en sjúklingur sem er í mikilli áhættu þarf líklega reglulegra eftirlit heldur en 

sjúklingur sem hefur engan áhættuþátt (Jungquist o.fl., 2017). Pasero (2013) segir að eftirlit með 

slævingu ætti að framkvæma samhliða mati á öndun. Hins vegar er æskilegt að meta öndun áður en 

sjúklingur er vakinn ef hann er sofandi svo matið verði áreiðanlegt. 

Ekki hefur verið skrifað mikið um það hversu oft hjúkrunarfræðingar eigi að meta sjúklinga sem fá 

ópíóíða þar sem áhrifaþættir á öndunarbælingu eru mismunandi og mismiklir eftir sjúklingum en fræðin 

virðast leggja áherslu á mjög reglulegt eftirlit fyrsta sólarhringinn eftir að ópíóíðameðferð er hafin. Pasero 

og McCaffery (2011) leggja áherslu á að hjúkrunarfræðingar meti sjúklinga á klukkustundar fresti fyrstu 

12 klukkustundirnar eftir að ópíóíðameðferð er hafin. Ef ástand sjúklings er stöðugt eftir það er nóg að 

meta hann á tveggja klukkustunda fresti næstu 12 klukkustundirnar þar á eftir. Eftir fyrsta sólarhringinn 

ætti að vera nóg að meta sjúklinga m.t.t. öndunarbælingar á fjögurra tíma fresti þar sem mesta hættan 

er yfirleitt fyrsta sólarhringinn (Pasero og McCaffery, 2011). 

Jungquist og félagar (2017) segja að hjúkrunarfræðingar ættu að meta öndun og slævingu oftar 

heldur en lífsmörk (blóðþrýstingur, hiti, hjartsláttartíðni og súrefnismettun) eru mæld, en þau eru almennt 

mæld á fjögurra tíma fresti fyrsta sólarhringinn eftir aðgerð. Leiðbeiningar ASA (American Society of 

Anesthesiologists Task Force) og ASRA (American Society of Regional Anesthesia and Pain 

Management) leggja einnig áherslu á mjög reglulegt eftirlit fyrsta sólarhringinn eftir að ópíóíðameðferð 

er hafin. Þeir segja jafnframt að tíðni eftirlits hjúkrunarfræðinga eftir fyrsta sólarhringinn ætti að fara eftir 

ástandi sjúklings, áhættuþáttum og tegund ópíóíða sem eru gefnir (ASA og ASRA, 2016).  
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5 Umræður  

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að varpa ljósi á ráðleggingar um æskilegt eftirlit 

hjúkrunarfræðinga með sjúklingum sem fá ópíóíða á sjúkrahúsum auk þess að meta hvaða mælitæki 

eru hentug til að meta slævingu af völdum ópíóíða. Hjúkrunarfræðingar starfa mikið við hlið sjúklinga 

þ.e. eru „bed-side“ og því er eftirlit með sjúklingum sem fá ópíóíða í raun á ábyrgð hjúkrunarfræðinga. 

Niðurstöður þessarar samantektar benda til þess að hjúkrunarfræðingar ættu að meta alla sjúklinga 

sem fá ópíóíða m.t.t. öndunar og slævingar. Meta ætti öndunartíðni og gæði öndunar en séu sjúklingar 

í áhættu ættu hjúkrunarfræðingar að hafa í huga mælingar með tækjabúnaði t.d. með mælingu á 

súrefnismettun, mælingu á koltvíoxíði í útöndunarlofti með capnography eða mælingu á heildarloftun 

sjúklinga á mínútu. Í ráðleggingum og rannsóknarniðurstöðum er lögð mikil áhersla á að 

hjúkrunarfræðingar noti stöðluð mælitæki sem meta einungis slævingu af völdum ópíóíða en ekki af 

öðrum orsökum. 

Alls fundust fimm mælitæki sem notuð eru til að meta slævingu af völdum ópíóíða þ.e. MOSS, ISS, 

RASS, POSS og MRPSS en aðeins þrjú síðastnefndu höfðu staðfest réttmæti og áreiðanleika. Af 

þessum þremur mælitækjum, RASS, POSS og MRPSS, virðist POSS henta best en samkvæmt Pasero 

og McCaffery (2011) og Jungquist og félögum (2017) ættu mælitæki sem meta slævingu af völdum 

ópíóíða að vera einföld, helst byggð á tölulegum kvarða og auka öryggi og áreiðanleika mats á slævingu. 

POSS veitir þar að auki upplýsingar um viðeigandi aðgerðir í kjölfarið og rannsóknarniðurstöður 

samantektarinnar sýna að hjúkrunarfræðingar voru almennt ánægðastir með POSS. Áhugavert væri þó 

að bera saman áreiðanleika og réttmæti mælitækisins MOSS við mælitækið POSS þar sem MOSS 

inniheldur bæði mat á öndunartíðni og áhættuþáttum sem og slævingu og tekur þar með inn mat á fleiri 

þáttum en POSS. Þó er þörf á frekari rannsóknum um mælitækið MOSS og því er mælt með notkun 

POSS enn sem komið er. 

Þrátt fyrir að mikið hefur verið skrifað undanfarin ár um hættuna sem stafað getur af ópíóíðum og 

mikilvægi þess að mat hjúkrunarfræðinga á sjúklingum sem fá ópíóíða sé byggt á gagnreyndri þekkingu 

er athyglisvert að rannsóknir sýna ekki að hjúkrunarfræðingar séu almennt að nota markvissar leiðir til 

að meta ástand sjúklinga í tengslum við ópíóíðagjafir (Jungquist o.fl., 2014). Í Bandaríkjunum virðist þó 

vera orðið algengara að hjúkrunarfræðingar noti viðurkennd mælitæki til að meta slævingu sjúklinga 

sem fá ópíóíða. Ein samanburðarrannsókn frá Bandaríkjunum sýndi töluverða aukningu á notkun 

mælitækja (frá 64% hjúkrunarfræðinga upp í 90% hjúkrunarfræðinga) á árunum 2009 til 2013 (Jungquist 

o.fl., 2014). Hins vegar verður að teljast að notkun viðurkenndra mælitækja til að meta slævingu af 

völdum ópíóíða sé töluvert dræmari hér á landi, en ekki eru til íslenskar verklagsreglur um eftirlit 

hjúkrunarfræðinga með sjúklingum sem fá ópíóíða svo höfundur viti til. Huga ætti að gerð slíkra 

verklagsreglna hér á landi til að auka vitundarvakningu hjúkrunarfræðinga um ábyrgð þeirra varðandi 

eftirlit með sjúklingum sem fá ópíóíða og gera eftirlit öruggara. 

Hafa þarf í huga ýmsa þætti við gerð slíkra leiðbeininga s.s. búnað á sjúkrahúsum, kostnað eftirlits 

og mælinga auk óþægindi sjúklinga. Ekki eru öll sjúkrahús sem bjóða upp á mælingar með capnography, 

þó mörg þeirra séu með búnað til að mæla súrefnismettun. Hins vegar geta mælingar sem þessar reynst 

óáreiðanlegar. Mælingar á loftun sjúklinga á mínútu með brjóstleiðslum virðast skila góðum árangri 

(Voscopoulos o.fl., 2017; Voscopoulos o.fl., 2013) en frekari þörf er á rannsóknum þar sem slíkar 
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mælingar eru nýtilkomnar. Eins og komið hefur fram í niðurstöðum samantektar er einnig hætta á að 

notkun mælinga með tækjabúnaði komi í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar meti gæði öndunar og 

meðvitundarástand þ.e. treysti um of á tækjabúnaðinn sem getur gefið falskar niðurstöður (Pasero og 

McCaffery, 2011). Einnig þarf að leiða hugann að því að slík tæki geta mögulega valdið sjúklingum 

óþægindum og haft truflandi áhrif á þá. Þess vegna ætti ávallt að meta þörf fyrir mælingar á öndun með 

tækjabúnaði hjá hverjum og einum sjúklingi þar sem ekki er víst að slíkar mælingar bæti eftirlit 

hjúkrunarfræðinga og auki öryggi sjúklinga. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar fræðilegu samantektar ættu hjúkrunarfræðingar að leggja áherslu 

á að meta áhættuþætti sjúklinga og skima m.a. fyrir kæfisvefni. Athyglisvert er að nýjustu leiðbeiningar 

(Jungquist o.fl., 2017) mæla með því að bíkarbónat í blóðsermi sé mælt hjá sjúklingum sem liður í því 

að skima fyrir kæfisvefni. Hins vegar þarf bæði að hafa í huga þann kostnað sem stafað getur af slíkri 

skimun sem og möguleg óþarfa óþægindi fyrir sjúklinga. Þörf er á frekari rannsóknum sem sýna 

nægjanlegan ávinning slíkrar skimunar áður en slíkt verklag yrði innleitt hér á landi. 

En hvert ætti verklag hjúkrunarfræðinga að vera hér á landi? Við eftirlit hjúkrunarfræðinga ætti að 

mati höfundar þessarar samantektar að hafa í huga aðferðir sem krefjast ekki mikils kostnaðar, eru 

einfaldar í notkun og að auðvelt sé að innleiða þær. Það ættu allir hjúkrunarfræðingar að geta metið 

öndunartíðni og gæði öndunar hjá sjúklingum óháð tækjabúnaði en þrátt fyrir að ekki sé mælt með því 

að nota öndunartíðni eina og sér er hún þó oft fyrsti þáttur öndunarinnar sem breytist við slævingu 

(Cretikos o.fl., 2008). Notkun viðurkenndra mælitækja ætti einnig að vera ódýr leið til að meta slævingu 

sjúklinga sem fá ópíóíða en búið er að þýða mælitækið POSS yfir á íslensku auk þess sem mælitækið 

er aðgengilegt í sjúkraskrárkerfinu, svo hjúkrunarfræðingar hér á landi ættu að geta nýtt sér mælitækið. 

Þrátt fyrir mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar meti alla sjúklinga sem fá ópíóíða m.t.t. áhættu, 

öndunar og slævingu gefa niðurstöðurnar til kynna að hjúkrunarfræðingar ættu að leggja áherslu á að 

gefa sjúklingum ávallt minnsta mögulegan skammt af ópíóíðum hverju sinni. Besta aðferðin til að gefa 

sjúklingum sem minnsta mögulegan skammt af ópíóíðum er að nota samþætta verkjalyfjameðferð þ.e. 

að samþætta fleiri lyfjaflokka en ópíóíða í verkjameðferð sjúklings (Chou o.fl., 2016; C. Pasero og 

McCaffery, 2011). Þannig er hægt að minnka notkun á ópíóíðum og stuðla að auknu öryggi sjúklinga. 

Mat á áhættuþáttum ætti að vera fastur liður í eftirliti hjúkrunarfræðinga með sjúklingum sem fá 

ópíóíða en finna þarf hentugar leiðir sem gerir það að verkum að slíkt mat sé auðvelt og fljótlegt og verði 

ekki útundan öllum þeim hjúkrunarverkum sem hjúkrunarfræðingar þurfa að sinna. Til eru ýmis 

skimunartæki sem skima fyrir kæfisvefni s.s. STOP-Bang skimunartækið en eins og niðurstöður gefa til 

kynna eru þó fleiri áhættuþættir sem auka líkur á öndunarbælingu af völdum ópíóíða. Mögulega væri 

æskilegt að þróa skimunartæki sem metur helstu áhættuþætti sjúklinga fyrir öndunarbælingu og hafa 

slíka skimun sem fastan lið í innritunarferli á sjúkrahús. Sem dæmi eru flestar deildir hér á landi með 

þær reglur að meta þurfi byltuhættu, þrýstingssárahættu og hættu á vannæringu hjá öllum sjúklingum 

sem leggjast inn á sjúkrahús Landspítalans. Á skjáborði þeirra deilda sem viðhafa þessar reglur birtast 

viðvörunarmerki ef sjúklingar eru í áhættu á þessum þáttum. Ef skimun fyrir áhættu á öndunarbælingu 

af völdum ópíóíða yrði gerð að föstum lið eins og gert hefur verið með fyrrnefnda þætti væri mögulega 

hægt að draga enn frekar úr tíðni öndunarbælinga sem og auka öryggi og sjálfstraust hjúkrunarfræðinga 

við verkjalyfjameðferð sjúklinga með ópíóíðum. Um leið og hjúkrunarfræðingar vita að sjúklingur er í 
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sérstakri áhættu á að fá öndunarbælingu í kjölfar ópíóíðagjafar væri hægt að gera viðeigandi ráðstafanir 

t.d. hafa sjúkling nær hjúkrunarvaktinni (í sjónmáli), nota tækjabúnað til að fá frekari mælingar á öndun 

og meta ástand sjúklings oftar. 

Velta má þeirri spurningu upp hvort þörf sé á frekari fræðslu fyrir hjúkrunarfræðinga um 

öndunarbælingu af völdum ópíóíða og æskilegt eftirlit með sjúklingum sem fá ópíóíða. Mögulega væri 

hægt að hafa regluleg örnámskeið eða fyrirlestra og gæti það reynst góð leið til að efla vitundarvakningu 

hjúkrunarfræðinga hér á landi. Rannsóknir sýna að örnámskeið þar sem kennsla fer m.a. fram með 

fyrirlestrum, vídeósýningum og umræðum virðist vera góð leið til að auka þekkingu hjúkrunarfræðinga 

sem og námskeið á internetinu þar sem hjúkrunarfræðingar vinna sjálfstætt að símenntun sinni (Toole, 

Stichler, Ecoff og Kath, 2013; Sigríður Gunnarsdóttir og Elfa Þöll Grétarsdóttir, 2011). Hins vegar gæti 

það reynst bæði kostnaðarsamt og tímafrekt. Þó er nauðsynlegt að hafa í huga að hjúkrunarfræðingar 

verða að átta sig á mikilvægi þess að meta áhættuþætti, öndun og slævingu sjúklinga sem fá ópíóíða. 

Til að hægt sé að innleiða ákveðin verkferli með góðum árangri verður þekkingin fyrst að vera til staðar 

og viðhorf starfsfólks til innleiðingarinnar að vera jákvætt (Sullivan, 2012). Aukin þekking 

hjúkrunarfræðinga á eftirliti með sjúklingum og þeim áhættuþáttum sem auka líkur á öndunarbælingu 

gæti því mögulega aukið á notkun gagnreyndra starfshátta við verkjameðferð með ópíóíðum. 

5.1 Takmarkanir samantektar 

Helstu takmarkanir þessarar fræðilegu samantektar eru m.a. þær að ekki var unnið eftir sömu stöðlum 

og unnið er með í kerfisbundinni samantekt. Auk þess fundust ekki margar nýlegar rannsóknir á 

mælitækjum en gera þarf nýrri rannsóknir, einkum til að bera saman nýleg mælitæki við þau mælitæki 

sem eru mest í notkun. Einnig var einungis leitað að greinum sem voru á íslensku eða ensku en 

mögulega er hægt að finna fleiri greinar um efnið sem skrifaðar hafa verið á öðrum tungumálum. Aðeins 

einn aðili kom að gagnasöfnun og ekki víst að náðst hafi fullnægjandi yfirlit yfir fræðin auk þess sem 

mjög fáar rannsóknir fundust frá Norðurlöndum og Evrópu. 
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Ályktanir 

Hjúkrunarfræðingar eru í kjörstöðu til að greina snemma og mögulega koma í veg fyrir öndunarbælingu 

sjúklinga af völdum ópíóíða með samþættri verkjalyfjameðferð og reglulegu eftirliti með sjúklingum. Út 

frá niðurstöðum og umræðum þessarar samantektar ættu hjúkrunarfræðingar ávallt að meta 

öndunartíðni og gæði öndunar hjá sjúklingum sem fá ópíóíða sem og slævingu með viðurkenndum 

mælitækjum s.s. POSS. Nota ætti tækjabúnað t.d. capnography eða súrefnismettunarmæli til að mæla 

öndun hjá sjúklingum sem eru í aukinni áhættu á öndunarbælingu. Nýlega hefur verið þróaður 

tækjabúnaður sem metur heildarloftun sjúklinga á mínútu án ífarandi inngrips en þörf er á frekari 

rannsóknum. Þróun tækjabúnaðs sem bæði er áreiðanlegur og veldur sjúklingum sem minnstum 

óþægindum er sannarlega spennandi viðbót í átt að auknu öryggi sjúklinga. 

Hnitmiðaðar og skilvirkar leiðbeiningar þarf fyrir hjúkrunarfræðinga hér á landi þar sem fáar sem 

engar leiðbeiningar hafa verið gerðar fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi um eftirlit hjúkrunarfræðinga með 

sjúklingum sem fá ópíóíða. Því væri æskilegt að þróa verklagsreglur um eftirlit hjúkrunarfræðinga í 

tengslum við ópíóíðagjafir hér á landi. Frekari rannsóknir þarf að gera á Íslandi um eftirlit 

hjúkrunarfræðinga með sjúklingum sem fá ópíóíða en lítið er vitað um stöðu mála hér á landi. Það gæti 

verið áhugavert að gera rannsókn á innleiðingu mælitækisins POSS hér á landi þar sem viðhorf 

hjúkrunarfræðinga til mælitækisins eru metin auk áhrifa á verkjameðferð sjúklinga. Einnig væri 

áhugavert að rannsaka viðhorf hjúkrunarfræðinga hér á landi til ópíóíðagjafa og hvernig þeir telja að 

hægt sé að bæta eftirlit í tengslum við ópíóíðagjafir á sjúkrahúsum. Þannig væri hægt að vinna með 

hjúkrunarfræðingum til að bæta núverandi starfshætti og auka öryggi sjúklinga. 
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