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1. HENSIKT
Sikre forsvarlig håndtering og observasjon av pasienter med tunnelert spinal (intratekal)- og epiduralkateter. 
Observasjoner og håndtering av spinal (intratekal) - og epiduralkateter er i stor grad like, og beskrives derfor i 
samme prosedyre.

Omfatter pasienter med kreftsmerter og pasienter med kroniske smerter (spesiell indikasjon).

2. MÅLGRUPPE
Leger og sykepleiere som håndterer pasienter med tunnelert spinal (intratekal) - og epiduralkateter til 
smertebehandling hos voksne palliative pasienter.

3. ANSVAR
Anestesilegen har ansvar for innleggelse av epidural- eller intratekalkateteret. Pasientansvarlig lege har ansvar 
for dosering av medikamenter. Sykepleier har ansvar for daglig observasjon, stell og skifting på og rundt 
epidural- eller intratekal kateteret. Observasjonsskjemaet finnes som eget vedlegg i prosedyren.

4. LINK TIL PROSEDYREN
Sykehuset Telemark har besluttet å benytte prosedyren som er utarbeidet ved Haukeland sykehus (tidligere 
Haraldsplass diakonale sykehus) i Bergen. 

Se link:

Tunnelert spinal- (intratekal) og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter
(https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/dok59538.pdf)

Vi bruker også observasjonsskjema utarbeidet ved Haukeland sykehus (tidligere Haraldsplass diakonale 
sykehus) i Bergen. 

Observasjonsskjema ved bruk av tunnelert spinal-/epiduralkateter (https://kvalitet.helse-
bergen.no/docs/pub/DOK59556.pdf)

5. KONTAKT
Palliativ enhet, Sykehuset Telemark, Skien, kan kontaktes ved spørsmål om stell og observasjon av tunnelert 
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spinal (intratekal) - og epiduralkateter.

Enheten er bemannet alle dager fra kl. 07.00 - 22.30, Telefon 35 00 54 36/35 00 36 93.

Teamkoordinator på Palliativ enhet kan kontaktes (mandag - fredag) mellom kl. 07.30 - 15.30 på telefon 912 
45 731.

Relaterte dokumenter
 CADD 6300 Smertepumpe - kontroll og dokumentasjon ved bruk

 Blødningsrisiko og tromboseprofylakse ved epidural og spinal
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