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Behandling av smärta  

Smärta som inte behandlas tar mycket energi och kan försämra din livskvalitet.  

Vid behandling av smärta är det viktigt att veta var och när du har ont, och hur du upplever 

smärtan. Det finns olika typer av smärta, och beroende på typen fungerar olika behandlingar 

bättre eller sämre. Smärtstillande läkemedel finns i många olika former, exempelvis tabletter, 

plåster, nässprej och sprutor.  

För att få maximal smärtbehandling kombineras ofta flera olika smärtstillande läkemedel, till 

exempel opioider, paracetamol och antiinflammatoriska läkemedel. Det är även vanligt att 

kombinera läkemedel som lindrar smärtan under en längre period och läkemedel som lindrar 

snabbt en kort period.  

Du bör ta det smärtstillande läkemedlet på regelbundna tider, för att hålla en jämn nivå i 

kroppen och undvika plötslig smärta.  

Biverkningar 

I början av en regelbunden smärtstillande behandling kan du känna dig tröttare än vanligt. Det 

går över och beror på att kroppen slappnar av efter att ha varit spänd av smärtan. 

Biverkningar av opioider 

Alla opioider har liknande biverkningar, men olika mycket. Muntorrhet, illamående och dåsighet 

är vanligt i början av behandlingen. Andra vanliga biverkningar är yrsel, förvirring, buksmärta 

och problem med att kissa. 

Opioider gör att tarmarna rör sig långsammare. Därför är det mycket vanligt att bli förstoppad. 

När du får en starkare opioid ska du alltid få behandling med laxermedel. 

Undvik att dricka alkohol när du får opioider, eftersom det kan göra att du får svårt att andas. 

Biverkningar av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAID eller cox-hämmare 

NSAID kan ge magbesvär som illamående, ont i magen och diarré. Läkemedlen kan också öka 

risken för magsår. Risken för magsår kan minskas om du också tar magsårsmedicin, till 

exempel omeprazol eller ezomeprazol. 

NSAID kan även öka risken för hjärt-kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke. Andra 

biverkningar kan vara huvudvärk, hudutslag och yrsel. 

Även om en del biverkningar är gemensamma för alla NSAID, kan det vara olika hur stor risken 

är. Därför tar läkaren hänsyn till om du har eller har haft andra sjukdomar vid valet av NSAID. 

Risken för biverkningar ökar med åldern.  

Biverkningar av paracetamol 

Om du använder paracetamol på rätt sätt, i rätt doser, är det ovanligt att få biverkningar. 

Stolpiller kan ge irritation i ändtarmen och har långsammare effekt. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Läkemedel vid långvarig smärta.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Receptfria läkemedel vid tillfällig smärta - vad ska jag välja?  


