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Smärta

nociceptiv
neurogen – neuropatisk

nociplastisk – centralt modifierad smärtmodulation

funktionell



Smärta

akut

procedurrelaterad

långvarig intermittent återkommande > 1g/v

kontinuerlig > 3 månader











Nociceptor
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perception

limbiska systemet



Nociceptor

Smärttransmision

sensorisk and affektiv tolkning

central hyperalgesia
gliacells aktivering

nociception
perifer hyperalgesia



smärtbedömning
_________________

genes

smärta och intensitet

smärta i vila och vid mobilsering

effekt av behandling



Rädsla

Rädsla - förstärker smärtupplevelsen 

Rädsla - ökar nociceptivt inflöde
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Nedåtgående 
faciliterande bansystem 
som ökar det 
nociceptiva inflödet



behandlingsstrategi 

• smärtanalys

• förebygg smärta  (regular dosing around the clock)

anti-nociceptiv & anti-hyperalgesi

• kombination (multimodal behandling)

• individanpassad 

• begränsa sidoeffekter



behandlingsmål 

• acceptabel smärtintensitet

• utifrån situation maximal mobilisering



analgetika – multimodal smärtbehandling

PAIN
lokal anestetika

paracetamol

Cox–hämmare/NSAIDs opioider

gabapentin
adenosin
tramadol
TCA

klonidin
dexmedetomidin

s-ketamine



paracetamol (central effekt )

iv. paracetamol i mannitol – ex. Perfalgan ®

dose 15 – 20 mg/kg x 4

po/pr. 
dos 100 mg/kg/d 

initial bolus dos 40 mg/kg

reducerad dos neonatala barn &  > 3 dagar



paracetamol koncentration

tid

intravenös

oral

rektal



Cox-hämmare /NSAIDs

periferal och central mekanism

från ~ 3-6 månaders ålder

inflammatorisk smärta

skelettsmärta

ok även till astmapatienter



inga kliniska hinder att behandla frakturer 
under en begränsad period hos barn 

astma ingen kontraindikation



alfa-2 agonister (klonidin, dexmedetomidin)

Vakenhetscentrum 
sedation, anxiolys

Vasomotorcentrum
dämpat sympatikusutflöde

vasodilatation
hjärtfrekevens

Ryggmärg
aktiverar  smärttransmissionen
alfa-2 receptorer pre/postsynaptiskt



alfa-2 agonister

klonidin Catapresan®

dexmedetomidine   Dexdor®
- mer selektiv
- kortare t 1/2

påverkar smärttransmissionen 
inom CNS

minskar windup

minskar postanestesi agitation

ingen direkt andningspåverkan
eller g-i effekt



opioider

morfin
ketobemidon
oxikodon
hydromorfon
metadon
kodein ska inte ges till barn

buprenorphin

alfentanil
fentanyl
sufentanil
remifentanil



Opioider - bieffekter 

Possibilities for better management 



NMDA antagonist

s- ketamin ketamin

ketobemidon

metadon

petidin

lustgas

inhalations anestetika
Dorsalhorns neurone

AMPA

NK

NMDA

P

P



Chronic pain after surgery in children.

Nikolajsen L1, Brix LD.    Curr Opin Anaesthesiol. 2014



Långvarig smärta hos barn och ungdomar 

Huvudbudskap

• Långvarig, icke-malign smärta är vanligt förekommande 
bland barn och ungdomar. Huvudvärk, buksmärta och 
muskuloskeletal smärta är vanligast. 

• Multimodal (multidiciplinär) behandling bör eftersträvas.

• Bakomliggande behandlingsbar sjukdom som orsak till 
långvarig smärta ska vid behov utredas och/eller 
behandlas på adekvat vårdnivå. 

Barn och ungdomar



Huvudbudskap (fortsättning)

Oavsett om orsaken till långvarig smärta är känd eller inte 
är det viktigt att:

• Bekräfta att smärtan är verklig och förklara att långvarig 
smärta saknar funktion som varningssignal, för att 
barnet och familjen ska våga ändra fokus.

• Uppmuntra patienten och familjen till hanterings-
strategier som bidrar till att öka eller behålla fysiska och 
sociala aktiviteter även i närvaro av smärta.

Barn och ungdomar





Huvudbudskap (fortsättning)

• Läkemedelsbehandling bör prövas när det finns en 
underliggande nociceptiv eller neuropatisk etiologi och 
ska utvärderas avseende effekt på smärta, funktionsnivå 
och biverkningar. Ineffektiv behandling avslutas.

• Nociceptiv smärta behandlas i första hand med 
paracetamol och/eller COX-hämmare (NSAID).

Barn och ungdomar



Huvudbudskap (fortsättning)

• Vid långvarig smärta finns ytterst sällan indikation för 
opioider. De få fall då indikation föreligger ska alltid 
skötas av specialist med vana av långvarig smärta hos 
barn och/eller i samråd med smärtspecialist.

• Läkemedelsbehandling vid neuropatiska smärttillstånd 
hos barn bör initieras av och handläggas i samråd med 
smärtspecialist eller annan specialist med vana av 
behandling av neuropatisk smärta hos barn.

Barn och ungdomar



Bakgrund

• Vanligaste smärttypen vid långvarig smärta hos barn och 
ungdomar är smärta av okänd orsak. 

• Samsjuklighet med ångest, depression, sömnsvårigheter 
och neuropsykiatriska problem förekommer ofta.

• Icke-farmakologisk behandling är grundstenen vid 
långvarig smärta hos barn.

Barn och ungdomar



Läkemedelsbehandling
nociceptiv smärta

Läkemedelsbehandling bör prövas när det finns en 
underliggande nociceptiv eller neuropatisk etiologi.

Nociceptiv smärta 
- I första hand paracetamol och/eller COX-hämmare. 
- Långvariga smärtproblem är sällan indikation för opioider.
- Om opioider används bör det ske i samråd med 
smärtspecialist. 
- Kodein ska inte användas till barn och ungdomar p.g.a. 
säkerhetsproblem och varierande effekt.

Barn och ungdomar



Läkemedelsbehandling
neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta
- Det finns inga läkemedel som är utvärderade och 
godkända för behandling av neuropatisk smärta hos barn.
- Barn behandlas i princip med samma typ av läkemedel 
som vuxna. Klinisk erfarenhet finns för amitriptylin och 
gabapentin. 

Barn och ungdomar



Frekvent och kronisk huvudvärk

• Huvudvärk är vanligt förekommande hos barn och 
ungdomar. 

• Sällan förekommande migrän och spänningshuvudvärk 
kan behandlas med COX-hämmare och/eller 
paracetamol. Dock föreligger stor risk för utveckling av 
huvudvärk till följd av läkemedelsöveranvändning. 

• Propranolol är förstahandsval vid förebyggande 
läkemedelsbehandling av migrän hos barn och 
ungdomar. 

Barn och ungdomar



Funktionell buksmärta

• Den huvudsakliga behandlingen vid funktionell 
buksmärta är icke-farmakologisk: probiotika, KBT.

• Det finns ingen evidens för farmakologisk behandling av 
funktionella buksmärtor hos barn. 

Barn och ungdomar



Muskuloskeletal smärta

• Vid muskuloskeletala smärtor utan känd orsak hos barn 
är den huvudsakliga behandlingen icke-farmakologisk.

• Vid muskuloskeletal smärta med känd orsak behandlas i 
första hand grundsjukdomen. Vid behov av smärtlindring 
används COX-hämmare.

• COX-hämmare saknar indikationen långvarig smärta hos 
barn, men ibuprofen och naproxen används (stor 
erfarenhet). Dosering: ibuprofen 20–30 mg/kg/dygn, 
naproxen 10 mg/kg/dygn. 

Barn och ungdomar



WSP, CRPS och LPOS

WSP, CRPS och LPOS bör vanligen remitteras till eller 
handläggas i samråd med smärtmottagning. 

• Generaliserad smärta, widespread pain (WSP). 
Läkemedelsbehandling rekommenderas inte i 
normalfallet. Behandling som vid smärta av okänd orsak.

• Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) type 1 är ett 
ovanligt smärttillstånd som drabbar en extremitet, hos 
barn vanligen nedre extremiteten. Behandlas med icke-
farmakologisk behandling.

• Långvarig postoperativ smärta (LPOS). Primärt 
förebyggande åtgärder bl.a. att perioperativt följa 
nationella riktlinjer för behandling av postoperativ 
smärta hos barn, www.sfai.se.

http://www.sfai.se/

