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Forord
Børn som er indlagt på en intensiv afdeling med henblik på respiratorbehandling behandles med
sederende lægemidler som benzodiazepiner og opioider. Ved ophør med respiratorbehandling og
overflytning til børneafdeling er der behov for langsom udtrapning af disse lægemiddelstoffer for
at undgå abstinenser. Abstinenser er en yderst ubehagelig oplevelse for både barn og familie og
kan være medvirkende til at forlænge hospitalsindlæggelsen.
Baggrunden for dette projekt er et samarbejde mellem Anæstesi- og Operationsklinikken og
BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet omkring revidering af nuværende
interne behandlingsvejledning for ”Abstinenser hos børn efter respiratorbehandling på intensiv
afdeling”. I forbindelse med en omfattende revidering af vejledningen blev det synligt, at der
manglede et fælles redskab til at vurdere abstinenssymptomer. Vurdering af graden af
abstinenssymptomer er særdeles vigtig for justering af behandlingen og hermed om barnet er
velbefindende.
En systematisk litteraturgennemgang resulterede i to mulige abstinensscoringsskalaer, som er
valideret til brug hos børn (WAT-1 og Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale). Vores valg
blev Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale (SOS-abstinensscore) (bilag 1), som er
udviklet til vurdering af abstinenser hos børn og publiceret på engelsk (1). Forud for
implementering af SOS-abstinensscoringsskala i klinikken krævedes dog en valideret oversættelse
af skalaen til dansk. Processen omkring oversættelse af SOS-abstinensscoren til dansk er
opsummeret i denne rapport.
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Oversættelse fra engelsk til dansk (forward translation)
Oversættelse af den originale Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale fra engelsk til dansk
blev udført af UN og BNN i henhold til WHO’s ”Process of translation and adaption of instruments”
(2). Ved oversættelsen blev der lagt vægt på, at meningen med ordet/sætningen var den samme
på engelsk og dansk, mere end at det var en ordret oversættelse. Den endelige udgave af
oversættelsen fra engelsk til dansk fremgår af bilag 2.

Ekspertpanel
Til at indgå i ekspertpanelet blev KL og LH inviteret til at kommentere på oversættelsen af SOSabstinensscoren fra engelsk til dansk og kommentarerne til den danske version blev samlet
sammen på et fælles møde.
Kommentar til oversættelsen af SOS abstinensscore til dansk (bilag 2) inkluderede følgende
kommentarer:



Punkter: Takypnø, Takykardi: ”Måles I hvile/søvn? Værdier/grænser for puls og
respirationsfrekvens udregnes og ordineres af læge sammen med abstinensscore”.
Punkt (Bagside af SOS-abstinensskala): Trin 1. Bestem udgangsværdier for hjerteaktion (puls) og
respirationsfrekvens: ”Beskriv udregning”.

Oversættelse fra dansk til engelsk (back-translation)
Oversættelsen fra dansk til engelsk blev udført af et eksternt konsulentfirma med erfaring inden
for oversættelse af medicinske tekster (Easytranslate.dk). Den engelske version (back-translation)
af SOS-abstinensscoren fremgår af bilag 3. Ud fra oversættelsen tilbage til engelsk blev
problematiske ord og udtryk identificeret og tilrettet.

Præ-testning af SOS-abstinensscore
Prætestning blev udført på afdeling 5061, BørneUngeKlinikken, den tilrettede danske version af
SOS-abstinensscoren blev introduceret til plejepersonale og læger på morgenmøder. Herefter var
SOS-abstinensscoren den eneste abstinensscore, som blev anvendt på afdelingen til børn 0-16 år,
som modtages fra en intensivafdeling og skal udtrappes af benzodiazepin og/eller opioider efter
længerevarende sedation. Prætestning blev opstartet ultimo september 2014 og minimum 15
konsekutive patienter skulle indgå inden prætestningen kunne evalueres ved et
fokusgruppeinterview med plejepersonale og læger.
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Prætestning af den danske version af SOS-abstinensscoren blev udført september 2014 til februar
2016, hvor i alt 20 børn blev modtaget fra en intensivafdeling og abstinensvurderet via SOSabstinensscoren. Patientkarakteristika for de patienter, som indgik i prætestningen, fremgår af
tabel 1.

Tabel 1
Patientkarakteristika (n=20)
Alder (median, spændvidde)
Dreng/pige)
Antal respiratordage på intensivafdeling:
<5 dage
5-9 dage
≥10 dage
Ved modtagelse, i behandling med:
- Benzodiazepin (IV, PO)
- Opioid (IV, PO)
- Benzodiazepin (IV, PO) + Opioid
(IV, PO)
- Adjuverende behandling*
SOS-abstinensscoring

2 år (2 mdr. – 11 år)
9 / 11
0
9
11

3
1
15
1

20

*clonidin

Fokusgruppeinterview (evaluering af prætestning)
Formålet med fokusgruppeinterviewet var at evaluere SOS-abstinensscoringsskemaets
forståelighed og brugbarhed, som led i oversættelsesprocessen og den sproglige validering.
Deltagerne i fokusgruppeinterviewet meldte sig frivilligt via et opslag på afdeling 5061 og kriteriet
for at deltage i fokusgruppeinterviewet var praktisk erfaring med brug af SOS-abstinensscoren i
det kliniske arbejde.
Fokusgruppeinterview blev afholdt 18. marts 2016 med deltagelse af læge fra team 2, læge fra
team 3, sygeplejerske fra team 1, sygeplejerske fra team 2 samt LH og BNN fra
Abstinensarbejdsgruppen. Rapport fra fokusgruppeinterview fremgår af bilag 4 og et kort resumé
af punkter til opfølgning fremgår af tabel 2.
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Tabel 2
Resumé fra fokusgruppeinterview
-Forslag til opfølgning i abstinens-arbejdsgruppen
-SOS-abstinensscore, lay-out:
 Skal lay-out ændres med lodrette streger mellem hver observation?
 Skal design med grå/hvid for rækker ændres (nuværende svarer til design for
original)?
 Skal der være separate felter til dato, tidspunkt og initialer (teknisk svært) eller
eksempel på udfyldes?
 Skal tekst omkring ”se bagsiden af skemaet” gøres større og markeres med en pil?
 Skal overskriften ændres fra original titel ”SOS – Sophia Observation Withdrawal
Symptoms Scale” til Abstinensscore?
-SOS-abstinensscore, indhold:
 Skal skemaet gennemgås for symptomer som indeholder ”en vurdering” f.eks. om
”diarre” skyldes ændringer i ernæring med henblik på at fjerne disse subjektive
vurderinger og registrere rådata?
 Hvordan tages højde for aldersrelaterede forskelle i skemaet f.eks. at det for større
børn er normalt ikke at sove længere end 1 time i træk i dagstiden?
-Generelt for brug af SOS-abstinensscore:
 Skal der være undervisning i brug (registrering af symptomer, sygeplejersker) og
fortolkning (læger) af abstinensskemaet?
 Hvis ”ja”, hvilken form skal denne undervisning have?
 Skal forældrene inddrages i abstinensscoringen?

Abstinensarbejdsgruppens overvejelser
Arbejdsgruppens overvejelser og kommentarer til ”Forslag til opfølgning i forbindelse med
fokusgruppeinterview” (tabel 2) er opsummeret her.

SOS-abstinensscore, lay-out

I lay-out ændres feltet ”dato, tid og initialer” til
separate felter, overskrift ”Abstinensscore” tilføjes
og tekst omkring ”se bagsiden af skemaet”
forstørres og pil tilføjes. Disse ændringer med
henblik på øget forståelighed og brugbarhed.
Arbejdsgruppen vurderede ud fra et udkast til layout ændringer at tilføjelse af ”lodrette streger
mellem hver observation” og ”omfarvning af grå
felter til hvid” ikke havde den ønskede virkning
omkring øget forståelighed og/eller brugbarhed af
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SOS-abstinensscore, indhold

Generelt for brug af SOS-abstinensscore

SOS-abstinensskemaet.
Abstinensgruppen er enige om kun at fortage
sproglige/forståelsesmæssige ændringer og hermed
ikke ændringer i nuværende indhold, som afspejler
den validerede originale udgave af SOSabstinensskemaet.
 Punkt. 12 Søvnløshed tilføjes ”(OBS vanligt
søvnmønster)”.
 Punkt 15 Diarré ændres ikke, da forklarende
tekst omkring ”vandtynde afføringer” vurderes
at være entydig.
 Punkt. 8 Motoriske symptomer som inkluderer
milde muskelkontraktioner og ukontrollerede
større bevægelser er der to afkrydsningsbokse,
men der skal kun sættes ét kryds, hvorfor
antallet af afkrydsningsbokse reduceres til én.
Undervisning af fagpersonale:
Abstinensgruppen vil arbejde videre med
undervisning af både læger og plejepersonale i brug
og tolkning af SOS-abstinensscoren f.eks. vil den
blive præsenteret ved ”Intro af nye læger” og til
morgenmøder for sygeplejersker.
Forældreinddragelse:
Ved abstinensscoring skal forældre inddrages i
scoringen i videst muligt omfang, da de er hos
barnet hele tiden og vil kunne svare på flere af
punkterne f.eks. søvn, gråd osv.

Den endelige danske udgave af SOS-abstinensscore
Som opfølgning på evaluering af prætestning og arbejdsgruppens overvejelser blev SOSabstinensscoren tilrettet og den endelige udgave godkendt i Abstinensarbejdsgruppen. Den
endelige udgave af SOS-abstinensscore er afbilledet på næste side.
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ABSTINENSSCORE
SOS - Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale

Patientlabel

(Børn 0 – 16 år)

Dato
Tidspunkt
Initialer

Symptomer fra det autonome nervesystem

Afkryds hvis ”ja”

1. Takykardi (hvile): Værdi > ______________/min. (lægeord.)*
2. Takypnø (hvile): Værdi > _______________/min. (lægeord.)*
3. Feber

0

Ja, ved temperatur >38.5 C i løbet af de sidste 4 timer

4. Svedtendens
Årsag ej høj rumtemperatur, for varmt tøj, svøbning eller lignende

Symptomer fra centralnervesystemet
5. Agitation
Ja, hvis barnet ≥1 af symptomerne: Irritabel, urolig, agiteret, rastløs

6. Angst
Urolig eller anspændt ansigtsudtryk (vidt åbne øjne, anspændte og
løftede øjenbryn).
Adfærd kan variere fra panik til tilbagetrukkethed

7. Tremor
Mindre ufrivillige rytmiske bevægelser af hånd og/eller fod

Spontane eller ved stimuli fra omgivelser**

8. Motoriske symptomer (Spontane eller ved stimuli fra omgivelser)**
Milde muskelkontraktioner
Ufrivillige bevægelser af underarm/underben, muskeltrækninger

Ukontrollerede større bevægelser
Choreoatetose: Ukontrollerede kastende bevægelser af arme, ben og/eller hoved

9. Øget muskeltonus
Knyttede hænder eller krummede tæer

10. Utrøstelig gråd
Ja, hvis barnet ikke kan trøstes af forældre eller afledes med f.eks. sut,
mad, eller leg for større børn. For intuberede børn vurder ”stille gråd”

11. Grimassering
Sammentrukne og sænkede øjenbryn, synlige nasolabiale furer

12. Søvnløshed
Sover ikke mere end én time i træk (OBS: vanligt søvnmønster)

13. Hallucinationer
I løbet af de sidste 4 timer synes barnet at se, høre eller reagere på ting som
ikke er der

Gastrointestinale symptomer
14. Opkast
Mindst én gang i løbet af de sidste 4 timer. Opkast er ikke relateret til
ændringer i ernæring

15. Diarré
Vandtynde afføringer som ikke er relateret til ændringer i ernæring. Medtag ikke
hvis diarré skyldes amning

Antal afkrydsede punkter: Maksimum score er 15. Score ≥4 skal
medføre intervention***

© Copyright Dutch and English version: E. Ista, M. van Dijk, M. de Hoog and D. Tibboel version 1, October 2007. Reproduced in Danish with permission..
Oversættelsen er sprogligt valideret af BørneUngeKlinikken og Anæstesi- og Operationsklinikken, Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet. Kontaktperson Bettina NygaardNielsen tlf. 35459546
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Målgruppe:
Børn op til 16 år, som har været i behandling med benzodiazepiner og/eller opioider i mere end 4 dage.
U n d t a g e t er b ør n s o m :
- Er i fast behandling med muskelrelaxantia
- Er indlagt pga. status epilepticus og i behandling med midazolam
- Udviser betydelig ændret adfærdsmønster på baggrund af en neurologisk sygdom.
Til vurdering af abstinenssymptomer i nyfødte børn af misbrugsmødre anbefales ”the Neonatal Abstinence
Score” (NAS) af L.P. Finnegan (1975).

Fremgangsmåde:
Observer barnet:
Kl. 04, 14 og 20 (eller én gang i vagten)
Ved mistanke om abstinenssymptomer
2 timer efter indgift af medicin mod abstinenssymptomer.
- Efter observation af barnet, udfyld venligst skemaet grundigt;
- Udfyld hvert punkt ud fra de værste symptomer igennem de sidste 4 timer;
- Hvis et punkt er uklart, så tjek/læs tilhørende forklaring.
Punkt 1 og 2

*Bestem udgangsværdier for puls og respirationsfrekvens og beregn ≥15 % af
udgangsværdi:
Udgangsværdien er middelværdien over de sidste 24 timer. Afhængig af overvågningsudstyr kan
værdien beregnes automatisk.
Eksempel: Udgangsværdien for puls er 100. Udregn “udgangsværdi forhøjet med 15 %” på følgende
måde: 100 x 1.15 = 115. Den højst observerede værdi igennem de sidste 4 timer er 124. Dette er højere
end 115, så afkryds ”ja” for takykardi.
Punkt 7 og 8

**Vejledning for scoring af tremor og motoriske symptomer:
Tremor og motoriske symptomer kan ses på to måder:
1. spontant, ikke relateret til stimuli fra omgivelserne eller berøring af barnet.
2. som response på stimuli fra omgivelserne (ved plejeopgaver, støj mm.).

***Samlet score:
Intervention kan være:
o Farmakologisk (pn opioid eller benzodiazepin)
o Non-farmakologisk
o Lægevurdering
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Bilag 1

SOS - Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale
(Children 0 – 16 years)

Sticker with
patient’s name

Date
Time
Observer
Step 1

Explanation

Heart rate

/min.

Enter highest rate in past 4 hours if present, otherwise read the monitor first or feel pulse.

Breathing rate (tachypnoe)

/min.

Enter highest rate in past 4 hours if present, otherwise read the monitor first or count breathing.

Baseline value heart rate

/min.

Please turn over for instruction on determining baseline value.

Baseline value breathing rate

/min.

Please turn over for instruction on determining baseline value.

Tick if yes

Step 2
Autonomic dysfunction
1 Tachycardia

Yes if heart rate exceeds baseline value by ≥ 15%.

2 Tachypnea

Yes if breathing rate exceeds baseline value by ≥ 15%.

3 Fever

Yes if body temperature exceeded 38.4 °C in past 4 hours.

4 Sweating

Not caused by room temperature, clothing, swaddling e.g.

Central nervous system irritability
5 Agitation

Yes if child shows at least one of these signs: irritable, restless, agitated, fidgety.

6 Anxiety

Unrest or anxious face (eyes wide open, eyebrows tense and raised). Behavior can vary from
panicky to draw back.

7 Tremors: (pick one)

Slight, involuntary rhythmic movements of hand and/or feet.

Spontaneous

Note: please turn over for instructions.

In response to environmental stimuli
8 Motor disturbance: (pick one of four)
Slight muscle jerks:

Involuntary, of forearms/lower legs, muscle twitching.

Spontaneous
In response to environmental stimuli
Uncontrolled, robust movements:

Choreoathetosis of arms, legs and/or head.

Spontaneous
In response to environmental stimuli
9 Increased muscle tension

Clenched fists or tense clenched toes.

10 Inconsolable crying

Yes if child cannot be consoled by parents or by offering distraction, e.g. pacifier, food; or game playing for
older children. Score silent crying in intubated children.

11 Grimacing

Eyebrows contracted and lowered, nasolabial fold visible.

12 Sleeplessness

Sleeps not more than 1 hour at a stretch.

13 Hallucinations

During the past 4 hours child seems to see, hear or feel things that are not there.

Gastrointestinal dysfunction
14 Vomiting

At least once in past 4 hours, not related to feeding changes.

15 Diarrhea

Watery stools, not related to feeding changes (do not score e.g. when the result of breastfeeding).

Count ticked boxes

Maximum score is 15

© Copyright Dutch and English version: E. Ista, M. van Dijk, M. de Hoog and D. Tibboel version 1, October 2007. Do not reproduce without permission.

Please turn over for further instructions

SOS - Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale
Instructions

Target group:
Children, up to 16 years old, who have received benzodiazepines and/or opioids for more
than 4 days, start from the 5th day.
Excluded are children who:
- Receive neuromuscular blocking agents continuous;
- Have been admitted with status epilepticus (and therefore receive midazolam);
- Show severely disturbed behavioral pattern on account of underlying neurological disease.
For assessing abstinence in infants of drug-dependent mothers, we recommend the Neonatal Abstinence
Score (NAS) of L.P. Finnegan (1975).
Procedure:
- Observe the child:
At 4 a.m., 2 p.m. and 8 p.m.
At suspicion of withdrawal syndrome.
2 hours after an intervention for treatment of withdrawal symptoms.
- Please fill in the form carefully after observation;
- Please score for each item the most extreme/ worst moment during the past 4 hours;
- Check the explanation if a particular item is not clear.

Step 1
Determining baseline values for heart rate and breathing rate:
The baseline value is the mean value over the past 24 hours. Dependent on type of ‘patient data
management system’ it could be automatically generated, otherwise it must be computed by hand.
For example:
The baseline value of heart rate is 100. Compute baseline “exceeded by 15 %” as follows:
100 x 1.15 = 115. The highest rate observed in the past 4 hours is 124. This is higher than 115, so
tick yes for tachycardia (step 2).

Step 2 Items 7 and 8
Instructions for tremors and motor disturbance:
Tremors and motor disturbance can present in two ways:
1. spontaneous, not related to environmental stimuli or touching of the child;
2. in response to environmental stimuli (caretaking, noise, etc.).
Please take this into account when completing the form.
Example: a child show tremors when you attend to it. The tremors stop when you have finished.
In this case, please tick yes for ‘tremors – in response to environmental stimuli’.

For clarification and questions please send email to w.ista@erasmusmc.nl

Bilag 2

SOS - Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale
(Børn 0 – 16 år)

Patientlabel

Dato
Tidspunkt
Observatør

Forklaring

Trin 1
Hjerteaktion (HR)

/min.

Angiv højeste værdi i de sidste 4 timer, hvis dokumenteret, hvis ikke aflæs monitor eller mærk/mål puls

Respirationsfrevens (takypnø)

/min.

Angiv højeste værdi I løbet af de sidste 4 timer, hvis dokumenteret aflæs monitor eller tæl respirationsfrekvens

Udgangsværdi hjerteaktion (HR)

/min.

Se venligst bagsiden for vejledning til bestemmelse af udgangsværdi.

Udgangsværdi respirations frekvens

/min.

Se venligst bagsiden for vejledning til bestemmelse af udgangsværdi

Trin 2

Afkryds hvis ”ja”

Symptomer fra det autonome nervesystem
1 Takykardi

Ja hvis hjerteaktion/puls er forhøjet ≥ 15 % i forhold til baseline.

2 Takypnø

Ja hvis respirationsfrekvens er forhøjet med ≥ 15 % i forhold til baseline.

3 Feber

Ja ved kropstemperatur højere end 38,4 °C i løbet af de sidste 4 timer.

4 Svedtendens

Årsag ej høj rumtemperatur, for varmt tøj, svøbning eller lignende.

Symptomer fra central nervestystemet
5 Agitation

Ja hvis barnet har mindst et af symptomerne: Irritabel, urolig, agiteret, rastløs..

6 Angst

Uroligt eller anspændt ansigtsudtryk (vidt åbne øjne, anspændte og løftede øjenbryn.
Adfærd kan variere fra panik til tilbagetrukkethed.

7 Tremor: (vælg type)

Mindre ufrivillige rytmiske bevægelser af hånd og/eller fod.

Spontan

Bemærk:Se venligst bagsiden for vejledning
.

Ved stimuli fra omgivelser
8 Ufrivillige bevægelser: (vælg type)

Ufrivillig bevægelse af underarm/underben, muskeltrækninger.

Mindre muskeltrækninger
Spontane
Ved stimuli fra omgivelser
Ukontrollerede bevægelser:

Uregelmæssige vridende bevægelser af arme, ben og/eller hoved.

Spontane
Ved stimuli fra omgivelser
9 Øget muskeltonus

Knyttede hænder eller krummede tæer.

10 Utrøstelig gråd

Ja, hvis barnet ikke kan trøstes af forældre eller afledes med f.eks. sut, mad eller leg for større børn. For
intuberede børn vurder “stille gråd”.

11 Grimassering

Sammentrukne og sænkede øjenbryn, synlige nasolabial furer.

12 Søvnløshed

Sover ikke mere end én time i træk.

13 Hallucinationer

I løbet af de sidste 4 timer synes barnet at se, høre eller reagere på ting som ikke er der.

Gastrointestinal symptomer
14 Opkast

Mindst én gang i løbet af de sidste 4 timer. Opkast er ikke relateret til ændringer i ernæring.

15 Diarré

Vandtynde afføringer, ikke relateret til ændringer i ernæring (medtag f.eks. ikke hvis diarré skyldes amning).

Antal afkrydsede punkter

Maksimum score er 15

© Copyright Dutch and English version: E. Ista, M. van Dijk, M. de Hoog and D. Tibboel version 1, October 2007. Reproduced in Danish with permission..

Se bagsiden for vejledning

SOS - Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale
Vejledning i brug

Målgruppe:
Børn op til 16 år, som har været i behandling med benzodiazepiner og/eller opioider i mere end 4
dage. Opstart af abstinensscoring på dag 5.
Un d ta ge t e r b ø rn so m :
- Er i fast behandling med muskelrelaxantia
- Er indlagt pga. status epilepticus og i behandling med midazolam
- Udviser betydelig ændret adfærdsmønster på baggrund af en neurologisk sygdom.
Til vurdering af abstinenssymptomer i nyfødte børn af misbrugsmødre anbefaler vi ”the Neonatal
Abstinence Score” (NAS) af L.P. Finnegan (1975).
Fremgangsmåde:
- Observer barnet:
kl. 04, 14 og 20 (eller én gang i vagten)
ved mistanke om abstinenssymptomer
2 timer efter indgift af medicin mod abstinenssymptomer.
- Efter observation af barnet, udfyld venligst skemaet grundigt;
- Udfyld hvert punkt ud fra de værste symptomer igennem de sidste 4 timer;
- Hvis et punkt er uklart, så tjek/læs tilhørende forklaring.
Trin 1

Bestem udgangsværdier for hjerteaktion (puls) og respirationsfrekvens:
Udgangsværdien er middelværdien over de sidste 24 timer. Afhængig af
overvågningsudstyr kan denne værdi beregnes automatisk ellers må den beregnes manuelt.
For eksempel:
Udgangsværdien for puls er 100. Udregn “udgangsværdi forhøjet med 15 %” på følgende måde:
100 x 1.15 = 115. Det højst observerede værdi igennem de sidste 4 timer er 124. Dette er
højere end 115, så afkryds ”ja” for takykardi (trin 2).

Trin 2 Punkt 7 og 8

Vejledning for scoring af tremor og ufrivillige bevægelser:
Tremor og bevægeforstyrrelser kan ses på to måder:
1. spontant, ikke relateret til stimuli fra omgivelserne eller berøring af barnet;
2. som response på stimuli fra omgivelserne (ved
plejeopgaver, støj mm.). Tag venlist dette med i
overvejelserne, når skemaet udfyldes.
Eksempel: Hos et barn observer du tremor i forbindelse med udførerelse af
plejeopgaver. Tremor stopper dog når du er færdig med at udføre plejeopgaven. I det
tilfælde, afkryds venligst ”ja – som respons på stimuli fra omgivelserne”.

For uddybende forklaring og spørgsmål send venligst en email til w.ista@erasmusmc.nl
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SOS - Sophia Observation withdrawal Symptoms scale
(Children aged 0 – 16 years)

Patient label

Date
Time
Observe

Step 1

Explanation

Heart rate (HR)

per min State highest value within the last 4 hours if documented. If not, read off monitor or take pulse manually

Respiration frequency (tachypnoea

per min State highest value within the last 4 hours if documented read off monitor or count respiration frequency.

Baseline value Heart rate (HR)

per min. Please see the back of the guide to determine baseline value.

Baseline value respiration frequency

per min. Please see the back of the guide to determine baseline value.

Step 2

Check if “Yes”

Symptoms from the autonomic nervous system
1 Tachycardia

Yes if heart action/pulse are accelerated ≥ 15% in relation to baseline value.

2 Tachypnoea

Yes if respiration frequency is accelerated by ≥ 15% in relation to baseline value.

3 Fever

Yes for a body temperature increase higher than 38.4 °C over the last 4 hours.

4 Tendency to sweat

When not caused by high room temperature, warm clothing, swaddling or the like.

Symptoms from the central nervous system
5 Agitation

Yes if the child has at least one of the following symptoms: Irritability, distressed, agitated, restless.
Distressed or tense facial expression (wide-open eyes, tense and raised eyebrows. Mood
can vary from panic to being withdrawn.

6 Angst
7 Tremor: (Select type)

Minor involuntary rhythmic movements of the hand and/or foot.

Spontaneous

NB: Please see back page for guidance
.

From external stimuli
8 Involuntary movements: (Select type)

Involuntary movement of forearm/lower leg, muscle contractions.

Minor muscle contractions
Spontaneous
From external stimuli
Uncontrolled movements:

Irregular twisting movements of arms, legs and/or head.

Spontaneous
From external stimuli
9 Enhanced muscle tone

Clenched fists or curled toes.

10 Inconsolable crying

Yes, if the child cannot be comforted by its parents or distracted by dummy, food or play for older children. Assess
"quiet weeping" for intubed children.

11 Grimacing

Knitted and lowered eyebrows, visible nasolabial grooves.

12 Sleeplessness

Will not sleep more than one hour at a time.

13 Hallucinations

The child has seemed to see, hear or react to things that are not there over the last 4 hours.

Gastrointestinal Symptoms
14 Vomiting

At least once during the last 4 hours. Vomiting is not related to changes in nutrition.

15 Diarrhoea

Liquid faeces, not related to changes in nutrition(including for example if the diarrhoea is not due to
breastfeeding).

Number of points checked

Maximum score 15

© Copyright Dutch and English version: E. Ista, M. van Dijk, M. de Hoog and D. Tibboel version 1, October 2007. Reproduced in Danish with permission..

See back page for guidance

SOS - Sophia Observation withdrawal Symptoms scale
Guide to use

Target group:
Children up to the age of 16 who have been in treatment with benzodiazepines and/or opioids for
more than 4 days. Start of abstinence scoring on day 5.
Ch ildre n ex c ep ted :
- In regular treatment with muscle relaxants
- Hospitalised due to status epilepticus and in treatment with midazolam
- Exhibiting clearly altered behaviour patterns due to a neurological disease.
For the assessment of abstinence symptoms in the new-born children of addict moths, we
recommend "the Neonatal Abstinence Score" (NAS) by L.P. Finnegan (1975).
Procedure:
- Observe the child:
4 am, 2 pm and 8 pm (or once per shift)
if abstinence symptoms are suspected
2 hours after infusion of medicine against abstinence symptoms.
- After observing the child, please fill in the form in detail.
- Fill in every point based on the worst symptoms over the last 4 hours.
- If any point is unclear, check/read the related explanation.
Step 1

Determine the baseline values for heart action (pulse) and respiration
frequency
Baseline value is the mean value over the last 24 hours. Depending on monitoring
equipment, this value can be automatically or manually calculated. For example:
Baseline pulse value is 100. Calculate the "baseline value increased by 15%" as follows:
100 x 1.15 = 115. The highest observed value over the last 4 hours is 124. This is higher than
115, so check "Yes" for tachycardia (step 2).

Step 2 Points 7 and 8

Guide to scoring for tremors and involuntary movements:
Tremors and disruptive movements can be seen in two ways:
1. spontaneous, non-related to external stimuli or touching the child;
2. as response to external stimuli (from nursing activities,
noise etc.). Please include in your deliberations when filling in
the form.
Example: You observe a tremor in a child when performing nursing activities. The
tremor stops when you complete your activities. In this instance, please check "Yes" – as
response to external stimuli".

For a more detailed explanation and questions, please send a mail to w.ista@erasmusmc.nl
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Version 01

Rapport over resultater fra fokusgruppeinterview d. 18. marts 2016, afdeling 5061
Formål:
At evaluere SOS-abstinensscoringsskemaets forståelighed og brugbarhed, som led i oversættelsesprocessen
og den sproglige validering.
Deltagere:
Kriteriet for at deltage i fokusgruppeinterviewet er praktisk erfaring med brug af SOS-abstinensscoren i det
kliniske arbejde.
Deltagere: Læge, Team 2; Læge, Team 3; Sygeplejerske, Team 2; Sygeplejerske, Team 1; Lise Hvidt,
abstinensarbejdsgruppe; Bettina Nygaard, abstinensarbejdsgruppe.
Spørgsmål 1 og konklusioner:
1) Er SOS-skemaet forståeligt?
a. Hvad kan gøre skemaet lettere at forstå?
b. Hvad kan gøre skemaet lettere at udfylde?
Sygeplejerske 1: Skemaet er svært at bruge/forstå de første ca. 3 gange. Tvivl om i hvilken udstrækning
skemaet bliver brugt i afdelingen. Forslag til ændret layout med henblik på mere ensartet udfyldning af
skema 1) Separate felter til dato, tidspunkt og initialer, 2) opdeling med streger imellem hver observation
for at indikere at det er separate observationer, 3) grå/hvid farve kan virke forvirrende. Hvorfor er
overskriften på skemaet ”SOS-score” og ikke ”Abstinensscore”?
Sygeplejerske 2: Scoring af abstinenser via skemaet bliver ofte meget subjektivt, hvor en sygeplejerske
måske vurderer at et symptom måske ikke skyldes abstinenser og derfor ikke registrer dette på skemaet,
hvorimod en anden sygeplejerske måske registrerer alle symptomer uden at vurdere om de er
abstinensrelaterede eller ej.
Læge 1: Skemaet giver et fint overblik over patients abstinensscore over tid. Godt med forklarende tekst på
bagsiden af skemaet, når værdier for ”takykardi” og ”takypnø” skal ordineres. Tekst omkring ”se bagsiden
af skemaet” kan måske gøres større og markeres med en pil for at signalere at der også er en side 2.
Læge 2: Skemaet giver et godt overblik over symptomer, som kan skyldes abstinenser eller andet f.eks.
infektion. Hvorvidt symptomerne kan relateres til abstinenser skal vurderes for den enkelte patient fra gang
til gang.

Spørgsmål 2 og konklusioner:
2) Er SOS-skemaet brugbart ved vurdering af abstinenssymptomer?
a. Hvad kan øge brugbarheden af skemaet?
b. Hvordan kan skemaet bruges til at justere den farmakologiske abstinensbehandling?

Version 01

Sygeplejerske 1: Nogle af symptomerne i abstinensscoringsskemaet vil afhænge af alder f.eks. søvnløshed,
hvor det f.eks. for en teenager vil være normalt ikke at sove mere end 1 time i træk i dagstiden – skal her så
sættes et kryds / gives 1 point? Det samme for symptom ”diarre”, hvor det vil være en subjektiv vurdering
om diarre kan skyldes ændringer i ernæring. Kommentar omkring hvorfor skemaet er på papir og ikke
elektroniske f.eks. i den nye sundhedsportal? Ens lay-out for alle afdelingens scoringsskemaer kunne
overvejes.
Sygeplejerske 2: Betydelig bedre end det gamle abstinensscoringsskema. Sygeplejerskernes vurdering af
symptomer bliver ofte subjektiv og forskellig fra sygeplejerske til sygeplejerske. En måde at gøre
vurderingen af abstinenser mindre subjektiv på kunne være i højere grad at inddrage forældrene i
scoringen, lige som for GCS-score. Kommentar omkring at det er vigtigt at skemaet er tilgængeligt på
patientens stue, hvor patientens abstinenssymptomer vurderes/registreres.
Læge 1: Bruger skemaet til at få overblik over symptomer. Registrerede symptomer danner grundlag for
vurdering af om symptomerne er abstinensrelaterede eller måske relaterede til infektion. Vil foretrække en
”råscore”, hvor alle symptomer registreres af sygeplejerske, dvs. hvor sygeplejersken ikke vurdere om f.eks.
feber skyldes abstinenser eller ej. Har overvejet om det kunne være en ide med en ”kroniske score” a la
PEWS, hvis barnet f.eks. scorer på ”takykardi” m.fl. ved hver vurdering, og om denne score så skal trækkes
fra den samlede score. Konkluderer, at en ”råscore” vil være at foretrække.
Læge 2: Kigger efter samlet score og hvilke symptomer som er registreret, vil også foretrække en ”råscore”,
og at vurderingen af om symptomerne er relateret til abstinenser eller ej ske i fælleskab mellem læge og
sygeplejerske ved stuegang.

Spørgsmål 3 og konklusioner:
3) Eventuelt: Er sedationsscoren (udleveres til mødet) forståelig og brugbar?

Sygeplejerske 1: Har ikke prøvet at anvende sedationsscoren – umiddelbart ingen kommentarer.
Sygeplejerske 2: Har heller ikke anvendt sedationsscoren i praksis og har umiddelbart ingen kommentarer.
Læge 1: Har anvendt sedationsscoren på 1 patient. Forslag om at der kun er 1 række observationer på 1
side og ikke 2 rækker observationer, som nu, da det kan forvirre og man kan tro at mere skal udfyldes. Ved
sedationsscoring skal tages hensyn til nat/dag og at børn i henhold til alder har forskelligt søvnmønster.
Læge 2: Har umiddelbart ikke kommentarer og har ikke anvendt sedationsscoren.

Forslag til opfølgning i abstinens-arbejdsgruppen
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-SOS-abstinensskema, lay-out:






Skal lay-out ændres med lodrette streger mellem hver observation?
Skal design med grå/hvid for rækker ændres (nuværende svarer til design for
original)?
Skal der være separate felter til dato, tidspunkt og initialer (teknisk svært) eller
eksempel på udfyldes?
Skal tekst omkring ”se bagsiden af skemaet” gøres større og markeres med en pil?
Skal overskriften ændres fra original titel ”SOS – Sophia Observation Withdrawal
Symptoms Scale” til Abstinensscore?

-SOS-abstinensskema, indhold:



Skal skemaet gennemgås for symptomer som indeholder ”en vurdering” f.eks. om
”diarre” skyldes ændringer i ernæring med henblik på at fjerne disse subjektive
vurderinger og registrere rådata?
Hvordan tages højde for aldersrelaterede forskelle i skemaet f.eks. at det for større
børn er normalt ikke at sove længere end 1 time i træk i dagstiden?

-Generelt for brug af SOS-abstinensscoringsskema:
 Skal der være undervisning i brug (registrering af symptomer, sygeplejersker) og
fortolkning (læger) af abstinensskemaet?
 Hvis ”ja”, hvilken form skal denne undervisning have?
 Skal forældrene inddrages i abstinensscoringen?
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