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Vad är nytt i vårdprogrammet kring smärta?

• Kapitlet är baserat på det sammanfattande avsnittet om 

smärta i Läkemedelsverkets informationsskrift nr 6, 2010

• Fokus på farmakologisk behandling

• Mindre revision av några avsnitt i smärtkapitlet:

• Preparatgenomgång opioider

• Vanliga biverkningar vid opioidbehandling

• Konkreta råd vid opioidinducerad hyperalgesi

• Utökat avsnitt om läkemedel mot neuropatisk smärta

• Tydligare med vad som inte tas upp:

• Strålbehandling i smärtlindrande syfte

• Icke-farmakologiska behandlingsmetoder
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Grund för lyckad smärtbehandling

• Försök förstå smärtmekanismen innan du väljer 

behandling

• Bas för att förstå smärtmekanismen:

• Anamnes

• Använd ett smärtskattningsinstrument

• Klinisk undersökning

• Ev röntgen, andra tester.

• Välj en behandlingsstrategi

• Informera, utvärdera och justera

• Vid svår smärta – rådfråga en smärtspecialist!



Smärta i livets slutskede

Smärta

Fysiologisk Psykologisk

SocialExistentiell

“Total pain”
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Nociceptiv smärta

Kontinuerlig Intermittent

Visceral VisceralSomatisk Somatisk

Svårloka-

liserad, 

djup, 

refererad

Vällokaliserad,
konstant

Intervall-

mönster, hög 

intensitet, 

refererad

Aktivitets-

relation, 

muskelspasm
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Nociceptiv smärta

Kontinuerlig Intermittent

Visceral VisceralSomatisk Somatisk

Djup vävnad Ytlig vävnad

Paracetamol + + ++ + +

COX-hämn + ++ ++ ++ ++

Opioid ++ ++ (-) (-) (-) använd kortverkande

Adjuvans Steroider Bisfosfona-

ter

Lokal-

anestetika

Antikolinergika Bisfosfonater, steroider, 

bensodiazepiner

Annat Strål-

behandling

Morfingel i

såret

Antisekretorisk

behandling

Strålbehandling

Farmakologisk smärtbehandling i livets slutskede. LMV 2010 (21) 6:14-50
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+ Kan ha effekt

++ Ofta god effekt

(-) Ofta bristande effekt



• Många listor över landet rekommenderar (i första hand):

• Naproxen – startdos 125-250 mg x 1-2, max 1000 mg/d

• Ibuprofen – startdos 200 mg x 1-3, max 1200 (2000) mg/d

• COX-2 hämmare - vid:

• Ulcusproblematik

• Låga trombocyter

• Samtidig behandling med antikoagulantia 

• Parenteral behandling:

• Ketorolak (Toradol 30 mg/ml), max 90 (120) mg/24h, kan ges sc. 

Analgetisk effekt inom 30 – 60 min, duration 4 – 6 timmar

• Parecoxib (Dynastat 40 mg), COX-2 hämmare, max 80 mg/24h. 

Max analgetisk effekt efter 30 min (iv)

Inflammatorisk smärta hos den palliativa patienten
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Antikolinergika

• Vid kramptillstånd i glatt muskulatur

• Vid ökad slemsekretion, rossel

• För att minska sekretionen från GI-kanalen

• Buscopan:

• Inj 20 mg/ml, 1 – 2 ml sc vb, max 100 mg/24h

• Passerar inte blod/hjärnbarriären – ringa sedation

• Robinul:

• Inj 0,2 mg/ml, 1/2 – 1 ml sc

• Effekt upp till 8h

• Mer potent än Morfin-Skopolamin

• Passerar inte blod/hjärnbarriären – ringa sedation

Tytgat GN. Hyoscine butylbromide: a review of its use in the treatment of abdominal cramping and pain. 

Drugs. 2007;67(9):1343-57.
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• Kortikosteroider:    

Har ofta god smärtstillande effekt vid:

• skelettsmärta

• leversmärta

• huvudvärk vid hjärntumörer

• buksmärta vid utbredd metastasering

• neurogen smärta pga inflammation och tumöröverväxt.

Ge ordentlig dos under 1 – 2 veckor, hellre i kurer än tills 

vidare behandling (gäller ej vid hjärntumörer).

T Betapred 0,5 mg, 8-10 tabl på morgonen.

Kortikosteroider

Leppert W, BussT. The role of corticosteroids in the treatment of pain in cancer patients.

Curr Pain Headache Rep. 2012 Aug, 16(4):307-13



Starka opioider

• Morfin oftast förstahandsval

• Behandlingen kan inledas med långverkande preparat

• Oxikodon är ett alternativ vid nedsatt njurfunktion

• Transdermalt fentanyl vid stabil opioidkänslig smärta när 

patienten har svårt att ta tabletter, osäkert upptag.

• Vid behovs dosen av en opioid är 1/6 (-1/10) av 

dygnsdosen

• Subkutan/intravenös dos = (1/3) - 1/2 av peroral dos

• I specialiserad palliativ vård används ofta subkutana 

smärtpumpar i livets slutskede
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Biverkningar vid opioidbehandling

• Vanliga biverkningar:

• Muntorrhet – munvård!

• Förstoppning – förebygg!

• Illamående – förebygg!

• Trötthet – dosjustering?

• Mindre vanliga biverkningar:

• Vattenkastningsbesvär

• Svettningar

• Klåda

• Myoklonier

• Kognitiv påverkan



Opioidinducerad hyperalgesi

• Ett tillstånd där opioidbehandlingen förvärrar smärtan 

istället för att lindra den

• Vid höga opioiddoser

• Smärtsystemet är i obalans, NMDA-receptoraktivering, 

ökad aktivitet av endogena opioidantagonister

• Behandling:

• Byt till annan opioid och sänk samtidigt opioiddosen 

• NMDA-receptorblockad – metadon eller ketamin

• Annan smärtmekanism?

• Kontakta gärna en smärtspecialist
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Opioidbehandling i livets slutskede

• Svår smärta förkortar livet

• Leder till svår stress

• Nervsystemet och endokrina funktioner påverkas

• Immobilisering och passivitet

• Höga opioiddoser förkortar INTE livet, snarare tvärtom…
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Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta

• Cancerrelaterad neuropatisk smärta
• Gabapentin

• Amitriptylin (Saroten)

• Duloxetin (Cymbalta)

• Opioider (oxikodon, metadon)

• Fokal perifer neuropatisk smärta med allodyni
• Lidokainplåster (Versatis)

• Samtidig depression
• Amitriptylin (eller duloxetin)

• Samtidig ångest
• Pregabalin (Lyrica)

• Kortikosteroider, ketamin, TENS, nervblockader, spinal 
smärtbehandling
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Se också: Eisenberg E, Suzan E. Drug combinations in the treatment of neuropathic pain.

Curr Pain Headache Rep. 2014;18(12):463.



Klinisk beslutsprocess vid behandlingssvikt

Pågående smärtbehandling fungerar dåligt

Ny smärtanalys. Ny utvärdering av pågående behandling

Analysen visar exempelvis:

- Bristande compliance

- Ny smärtorsak

- Ny smärtmekanism

- Opioidinducerad hyperalgesi

- Toleransutveckling

Eventuellt konsultera 

smärtläkare

Åtgärder exempelvis:

- Opioidrotation

- Spinalbehandling

- Kortikosteroider

- Strålbehandling
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Klinisk beslutsprocess vid behandlingssvikt

Åtgärder leder till

God smärtkontroll

Ny smärtanalys. Konsultera 

smärtläkare

Ny analys leder inte till resultat

Palliativ sedering kan övervägas

Oacceptabel smärtkontroll

16



17

Tills slut…

• En bra smärtanalys är avgörande för resultatet!

• Lägg upp en behandlingsstrategi och gör ditt 

preparatval.

• Informera, utvärdera och justera.

• Våga fråga någon annan när du inte lyckas.


