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Internasjonale studier viser at insidens 
og prevalens av atrieflimmer øker. Antall 
pasienter med atrieflimmer vil antakelig mer 
enn fordobles mot 2040 (1). For pasienter 
uten annen kjent hjertesykdom, og der 
tilstanden er svært plagsom og vanskelig å 
holde under kontroll tross medikamentell 
behandling, er kateterablasjon en aktuell 
behandling for å bedre livskvaliteten (2-6). I 
de siste retningslinjene fra ESC har atrie-
flimmmerablasjon klasse 1A-anbefaling hos 
pasienter med paroksysmal atrieflimmer 
som tross medikamentell behandling har 
plagsomme symptomer (4). 

Inngrepet er teknisk krevende, tar 
lang tid og kan medføre alvorlige kompli-
kasjoner (hjertetamponade, hjerneslag, 
spiserørsskade). Om lag 70-90 % opplever 
behandlingen som vellykket selv om den 
ikke er kurativ eller reduserer dødeligheten 
(3,5,6). I 2011 ble kapasiteten for ablasjons-
behandling for atrieflimmer i Norge økt. 
Tidligere utførte man et fåtall behandlin-
ger med ventetider opp mot tre år, mens 
nå er ventetiden redusert til om lag seks 
måneder ved de fire regionsykehusenes 
arytmienheter og Feiringklinikken (7,8). Ved 
Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssyke-
huset Nord-Norge har en siden 2009 utført 
atrieflimmerablasjoner for pasienter med 
paroksysmal atrieflimmer (2).

Ved de norske sentrene har kardio-
logene valgt å gjøre prosedyren på våkne 
pasienter for å kunne observere eventuelle 
tegn på komplikasjoner så raskt som mulig 
og forhindre disse. Mange opplever inter-
vensjonen som smertefull (9,10). Ved vår 

avdeling besluttet vi derfor i 2011 å fokusere 
på smertelindring under behandlingen. Vi 
utarbeidet en standardprosedyre for smer-
telindring ved atrieflimmerablasjon gjennom 
et systematisk forbedringsprosjekt som vil 
bli beskrevet i denne artikkelen. 

bakgrunn
I vår tidligere prosedyre ble smertestillende 
medikamenter først ordinert etter interven-
sjonsstart og ut fra den enkeltes pasients 
behov. Sykepleierne som assisterte legen 
under intervensjonen, erfarte ofte å komme 
på etterskudd med smertelindring og måtte 
derfor gi morfin hyppig når ablasjonene 
startet. Dette resulterte flere ganger i 
tendens til respirasjonssvikt og sirkulatorisk 
labilitet. Dette bidro til at intervensjonen tok 
lengre tid. 

Det var ingen rutine for premedika-
sjon, men en del pasienter fikk diazepam 
som sedasjon i tillegg til smertestillende. En 
del pasienter ble svært påvirket av dette i 
flere timer etter behandlingen.

Vi benyttet trinnene fra ”Forbe-
dringsmodellen i praksis” som inkluderte 
Demnings kvalitetshjul PDSA (Plan-do-
study-act) (figur 1) i arbeidsprosessen med 
å heve kvaliteten (11). Prosessen innebærer 
å identifisere problemet og utarbeide en 
handlingsplan (plan), iverksette planen (do) 
og så evaluere og kontrollere at planen har 
resultert i ønskede endringer, deretter iden-
tifisere avvik om en ikke oppnår ønskede 
endringer (study) og til sist korrigere avvik 
og standardisere ny rutine (act) (11). 
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identifisere problemet
Før vi utviklet ny prosedyre for smerte-
lindring ble journal og sykepleierapporter 
på de siste 17 pasientene gjennomgått i 
detalj for å se hvordan situasjonen hadde 
vært dokumentert. For alle pasientene var 
intervensjonen rapportert som smertefull 
uten at det var benyttet noe instrument eller 
verktøy i smerteregistreringen. Vi fant at 
mer enn halvparten hadde vært sirkulatorisk 
labile under behandlingen; i mange tilfeller 
antakelig på grunn av bolusdoser analgetika. 
Totalt 13 pasienter hadde fått morfin intra-
venøst under behandlingen, i gjennomsnitt 
13,6 mg. De resterende 4 fikk ketobemidon, 
i gjennomsnitt 9,5 mg intravenøst. Om 
lag halvparten av pasientene hadde vært 
kvalme, kastet opp under behandlingen 
og fått kvalmestillende legemidler. I flere 
tilfeller var også ekkokardiografi gjort for 
å utelukke hjertetamponade. Erfaringene 
fra praksis med å være på etterskudd med 
smertelindring slik at pasientene måtte få 
smertelindring når ablasjonsbehandlingen 
startet med etterfølgende kvalme og sirku-
latorisk labilitet, ble bekreftet ved gjennom-
gang av pasientdokumentasjon.

Utarbeide ny prosedyre
I arbeidet med utvikling av ny prosedyre 
benyttet vi aktuelle lærebøker, vitenskape-
lige artikler og internasjonale retningslinjer 
for å innhente informasjon om hva som fan-
tes om temaet, for å sikre at vår prosedyre 
i så stor grad som mulig ble kunnskapsba-

sert. I litteraturen fant vi kun én studie 
med konkrete forslag til peroperativ 
smertelindring og sedasjon på våken 
pasient under atrieflimmerablasjon. 
Denne studien fra Kina sammenlignet 
to prosedyrer med sovende pasienter 
versus våkne og kontinuerlig sederte og 
smertelindrete pasienter under atrie-
flimmerablasjon (12). Gruppen som var 
sovende, fikk propofol mens den våkne 
gruppen fikk fentanyl og midazolam. 
Resultatene viste at propofolgruppen 
skåret signifikant lavere på smerte og 
hadde mindre kvalme, men hadde økt 
tendens til hypotensjon, hypoksi og 
hoste sammenlignet med midazolam/
fentanyl-gruppen. Operatørene var mest 
tilfreds med sedering med fentanyl/

midazolam (12).
Adekvat sedasjon er viktig for å 

sikre pasientkomfort, samtidig som en må 
unngå oversedasjon som vanskeliggjør 
observasjon med tanke på komplikasjoner 
(13). På et nordisk møte som ble arran-
gert i København i 2010, ble erfaringer fra 
ablasjonsvirksomheten oppsummert (14). 
Rutiner for smertelindring og premedikasjon 
varierte. Noen benyttet generell anestesi 
mens andre hadde våkne, sederte pasienter. 
Det ble poengtert at viktige momenter er 
å forberede pasientene på smerten under 
inngrepet, ikke la pasienten ligge alene, tilby 
en hånd å holde i og eventuelt avslappende 
musikk (14). Tilsvarende viser internasjo-
nale rapporter at man i hovedsak benyt-
ter generell anestesi og lett anestesi som 
inkluderer propofol (10,15).

I prosjektet har vi utviklet en ny 
prosedyre som tar utgangspunkt i WHOs 
”smertetrapp” (16). Medikamentene som 
benyttes i den nye prosedyren, fremkommer 
i tabell 1. De viktigste prinsippene i prose-
dyren er: 
1. Premedikasjon med perifert virkende 

smertestillende
2. Kontinuerlig tilførsel av sentralt 

virkende smertestillende under 
prosedyren

3. Tillegg av bolusdoser med sen-
tralt virkende smertestillende ved 
smertetopper

4. Sederende legemiddel gis tidlig slik at 
pasienten slapper godt av

Figur 1. Kvalitetshjul (11)
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Tabell 1. Medikamenter i gammel og ny prosedyre 

iverksette ny prosedyre
For å evaluere om vi ved den nye prosedyren 
oppnådde de ønskede virkninger, utviklet vi 
et eget registreringsskjema for prosjektet. 
Smerter var det største problemet på bak-
grunn av pasientfortellinger og lærebøker 
(9). Vi brukte et smertekartleggingsverk-
tøy med en numerisk bedømmelsesskala 
(numeric rating scale) fra 0-10 hvor 0 var 
ingen smerte og 10 var verst tenkelige 
smerte i kartleggingen (16). Etter inngrepet 
og før pasienten ble kjørt til sengeposten 
stilte vi spørsmålene: ”Når du ser hele 
inngrepet under ett, hvor smertefullt syntes 
du det var på en skala fra 0 til 10 hvor 0 
er ingen smerte og 10 er verst tenkelige 
smerte?” og ”Dersom du syntes det var 
noen ”smertetopper”, hvor vonde var de 
verste på den samme skalaen fra 0 til10, 
hvor 0 er ingen smerte og 10 er verst tenke-
lige smerte?”. Videre spurte vi om de hadde 
vært kvalm under inngrepet. Dagen etter 
besøkte vi pasientene på sengeposten, og 
postoperativ kvalme og smerte ble kartlagt 
på samme måte. Vi spurte også: ”Alt i alt, 
med hensyn til smerter, hvordan opplevde 
du inngrepet i forhold til hva du hadde 
forventet på forhånd; var det mer smerte-
fullt enn forventet, akkurat som forventet 

eller mindre smertefullt enn forventet?”. 
Dersom pasientene bekreftet opplevelse av 
annet ubehag under eller etter inngrepet, 
ba vi dem beskrive dette. Til slutt spurte vi 
om det var noe vi kunne ha gjort annerledes 
for at de skulle ha fått det bedre under eller 
etter inngrepet. Medikamenter og prosedy-
redetaljer ble også kartlagt for alle. Prosjek-
tet ble godkjent av personvernombudet ved 
UNN som et kvalitetsforbedringsprosjekt. 

evaluere prosedyren 
Den nye prosedyren er prøvd ut på totalt 
45 pasienter; 4 kvinner og 41 menn. Alder 
varierte fra 37 til 73 år med gjennomsnitts-
alder 58,8 år (standarddeviasjon (SD) 8,0 
år). Høyden var i gjennomsnitt 179 cm (SD 
7,4 cm) og kroppsmasseindeks 29,2 kg/m2 
(SD 7,1). Samtlige pasienter fikk premedika-
sjon som planlagt.

Vi prøvde først ut den nye prose-
dyren på 10 pasienter. Vi fant da at flere 
rapporterte kvalme i det postoperative 
forløpet, selv om det var få som opplevde 
dette under selve inngrepet. Generell 
smerteskåre var i gjennomsnitt 3,7 (SD 1,9), 
og verste smerteskåre under inngrepet var 
6,6 (SD 1,6) på skalaen fra 0 til 10, og hvor 
10 er verst tenkelig smerte. Basert på disse 
resultatene gjorde vi følgende justeringer i 
prosedyren: Deksametason ble inkludert i 
premedikasjonen, og vi økte morfindosen på 
sprøytepumpen slik at pasienten totalt sett 
fikk mer morfin ved ablasjonsstart. Etter 
denne justeringen ble prosedyren prøvd ut 
på de neste 35 pasientene. Gjennomsnittlig 
smerteskåre hele inngrepet under ett var 
her på 3,1 (SD 1,4) og verste smerteskår 6,2 
(SD 1,9). 

I tabell 2 fremkommer karakteristika 
ved prosedyren, medikamenter gitt perope-
rativt og smerteskåre per- og postoperativt. 
Prosedyren er langvarig, og total tid inne på 
laboratoriet var i gjennomsnitt i underkant 
av fem timer. Erfaringsvis ser det ut som 
25-30 mg morfin er en god dose for de 
fleste under en slik prosedyre. Det tilstrebes 
å komme opp i en dose på ca. 15 mg morfin 
før ablasjonen starter slik at pasienten slip-
per smertetoppene. Da kan man redusere 
dosen på sprøytepumpa til kun en liten 
vedlikeholdsdose den siste tiden. Kun tre 
pasienter totalt av alle 45 rapporterte at de 

Den gamle prosedyren:
Premedikasjon:
• Diazepam po. ved behov
Peroperativt:
• Morfin og diazepam iv. ved behov

Den nye prosedyren:
Premedikasjon:
• Paracet 1 g, Diclofenac 50 mg po
• Deksametason 8 mg po
Peroperativt:
• Morfin 6-12 mg/t infusjon 
• Midazolam 1- 2 mg iv.
• Perfalgan 1 g iv.

5. Multimodal tilnærming (informasjon, 
oppmuntring, støtte, kald klut på panna, 
fukte munnen, avledning osv.)

6. En sykepleier er til stede under hele 
prosedyren
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peroperativt hadde vært kvalme og hadde 
fått kvalmestillende legemiddel, mens 
totalt 16 pasienter (36 %) var kvalme i det 
postoperative forløpet og fikk kvalmestil-
lende legemidler. Etter endring av prosedy-
ren etter de 10 første pasientene fant vi at 
andelen som rapporterte at de var kvalme 
postoperativt, gikk fra 5 av 10 (50 %) 
pasienter til 11 av 35 (31 %) uten at denne 
forskjellen var statistisk signifikant ved 
Fisher’s exact test (p = 0,46). Sammenlig-
net med data fra før vi innførte ny prosedyre 
er pasientene mindre kvalme nå enn tidli-
gere peroperativt. Før innføring av prose-
dyren hadde 8 av 17 (44 %) pasienter fått 
kvalmestillende medikamenter peroperativt, 
mens etter innføringen var andelen 4 av 45 
(9 %), og endringen var statistisk signifikant 
ved Fisher’s exact test (p= 0,002). Med 
hensyn til sirkulatorisk labilitet var det i 3 av 
45 tilfeller blodtrykksfall som nødvendig-
gjorde ekkokardiografi for å utelukke alvorlig 
komplikasjon. Det var ikke tegn til komplika-
sjon i noen av ablasjonsbehandlingene, og 
behandlingen ble gjennomført som planlagt 
for alle pasientene. 

Dagen etter behandlingen spurte vi 
hvor smertefullt inngrepet var i forhold til 
forventningene på forhånd. For alle 45 pasi-
entene svarte 35 % at det var mer smerte-
fullt, 22,5 % som forventet og 43,5 % at det 
var mindre smertefullt. Da vi sammenlignet 
de 10 første med de 35 siste pasientene, 
synes det å ha skjedd en tendens til lærings-

effekt og bedring i pro-
sedyregjennomføringen 
ved at en mindre andel 
etter prosedyrejustering 
opplevde at prosedyren 
var mer smertefull og at 
en større andel opplevde 
at den var mindre smer-
tefull eller som forventet, 
jfr. figur 2, selv om denne 
forskjellen ikke var signi-
fikant (p= 0,23, Fisher’s 
exact test). 

På det åpne spørs-
målet om annet ubehag 
under eller etter inngrepet 
nevnte 3 pasienter at de 
hadde hatt vannlatings-
trang på bordet og pro-
blemer med vannlatingen 

under inngrepet. Totalt 6 pasienter sa at de 
hadde hatt ubehag i lysken med hematom, 
smerte eller blødning, 4 pasienter nevnte 
svimmelhet, 3 pasienter hadde ømhet i 
brystet og 2 pasienter sa at det å ligge på 
benken lenge hadde vært ubehagelig. 

På spørsmål om vi kunne gjort noe 
annerledes fikk vi flere kommentarer. I 
hovedsak hadde pasientene vært godt for-
nøyd, men det var også rom for forbedring. 
En pasient hadde fått for lite informasjon på 
forhånd, en annen pasient savnet informa-
sjon om viktigheten av at man måtte ligge 
rolig, en pasient opplevde at informasjonen 
på forhånd hadde vært litt skremmende 
og en pasient hadde ønsket å vite mer om 
smerteskalaen for å kunne brukt denne mer 
aktivt under behandlingen. 

diskusjon
Basert på resultatene fra de første 45 
pasientene som vår nye prosedyre er prøvd 
ut på, ser vi at pasientene har det bedre, 
de er mer hemodynamisk stabile og de har 
mindre smerter enn tidligere. Legen som 
utfører ablasjonene, opplever også at gjen-
nomføring av behandlingen går bedre og 
mer uavbrutt enn tidligere. 

Mer enn 30 % er kvalme postope-
rativt selv om kun en liten del er kvalme 
under inngrepet. Fra litteraturen finner vi at 
postoperativ kvalme og oppkast forekom-
mer hos mellom 20-80 % av alle nyope-

Tabell 2. Prosedyrekarakteristika og smerteskår (n = 45)

 
Gjennom

snitt SD Minmaks.

Total prosedyretid (minutter) 288,5 50,6 200-465

Total ablasjonstid (minutter) 87,7 49,7 31-225
Antall ablasjoner 77,4 24,0 31-126
   

Peroperativ morfin (mg) 23,5 6,8 9,4 - 38,0
Peroperativ midazolam (mg) 1,3 0,6 0 - 3

Generell smerteskår peroperativt 3,2 1,5 0,2-6,0

Verste smertetopp peroperativt 6,3 1,8 1,5-9,0

Generell smerteskår postoperativt 0,3 0,9 0-4

SD= standarddeviation/standardavvik
Smerteskala 0 (ingen smerte) - 10 (verst tenkelig smerte)
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rerte (17). Årsaken til kvalme kan være både 
prosedyre- og medikamentrelatert samt 
skyldes pasientbetingede faktorer. I en nylig 
publisert studie fra England rapporteres at 
kvalme er det vanligste problemet hos 38 
% av pasientene etter atrieflimmerablasjon 
(18). For om mulig å bidra til å redusere 
kvalmen vil vi videre vektlegge generelle råd 
for forebygging av postoperativ kvalme, slik 
som gradvis mobilisering når pasienten får 
stå opp og at han/hun starter forsiktig med 
spising, både i pasientinformasjon og i infor-
masjon til personalet ved sengeposten.

Andel som rapporterer at inngrepet 
er mer smertefullt enn forventet er blitt 
redusert fra 60 % til 27 % den tiden vi har 
prøvd ut den nye prosedyren. Internasjo-
nalt rapporteres det at inngrepet mange 
steder utføres på sederte pasienter eller 
i generell anestesi. Dette reduserer eller 
eliminerer smerteopplevelsen, men bidrar 
til økt ”hangover” og redusert mulighet for 
å oppdage tidlige tegn på komplikasjoner. 
Skillet mellom hvordan vi kan bidra med 
realistisk, men samtidig ikke skremmende 
og angstskapende informasjon, kan være 
hårfint. En av de første deltagere uttrykte 
dette i det vedkommende sa: ”Det var mye 

verre enn jeg hadde trodd på 
forhånd. Men på den andre siden, 
hvis dere hadde sagt at det skulle 
gjøre så vondt, så vet jeg ikke om 
jeg hadde turt å gjennomgå inn-
grepet” . Vi fikk noen få innspill fra 
pasientene vi vil ta med i arbeidet 
videre, i tillegg til at vi vil vektlegge 
den multimodale tilnærmingen fra 
WHOs smertetrapp og hele tiden 
ha en sykepleier tilstede. 

Betydningen av kompe-
tansen til sykepleiepersonalet 
som gjennomfører den smertelin-
drende og sederende prosedyren 
på våken pasient er trukket frem 
av flere (10,15). I vårt prosjekt er 
det dedikerte sykepleiere med 
lang erfaring og/eller spesialsyke-
pleierkompetanse som har deltatt. 
Vi er overbevist om at dette, 
sammen med godt samarbeid 
med kardiolog og anestesilege, 
har bidratt til prosjektets positive 
resultat.

konklusjon
Etter å ha arbeidet systematisk har vi kom-
met frem til en ny prosedyre som er innført 
som standard behandling ved atrieflimmer-
ablasjon. Evalueringen så langt viser at 
pasientene virker mer fornøyde, har det 
bedre, har mindre smerte og kvalme og er 
hemodynamisk mer stabile enn tidligere. 
Pasientforløpet blir bedre, medarbeiderne er 
mer fornøyde og ikke minst pasientene som 
har vært gjennom prosedyren synes å ha 
det bedre enn tidligere. Tilbakemeldinger fra 
pasienter som tidligere har vært gjennom 
atrieflimmerablasjonsbehandling, bekrefter 
våre resultater ved at de sier at behand-
lingen denne gang var mindre ubehagelig 
enn det de hadde forventet. 

Arbeidet har også bidratt til økt 
fokus på å bedre praksis, dokumentasjon 
av praksis og er et eksempel på hvordan 
arbeide systematisk og kunnskapsbasert. 
Prosedyren danner også utgangspunkt for 
smertelindring under annen ablasjonsbe-
handling i hjerte og i nyrearterier. Prosjektet 
har vært presentert på nasjonale og nor-
diske fagkonferanser som postere og fore-

Figur 2. Smerter ved ablasjonsinngrepet i forhold til forventet fordelt 
på før og etter justering av prosedyren (i prosent).
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drag, og ble 27. februar 2013 tildelt Helse 
Nords pris for utmerket forbedringsarbeid.
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