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Barnveckan 2016 Smärta hos barn och ungdomar

Emla®-kräm som smärtlindring vid pneumokockvaccination
Beatrice Olsson Duse

När paracetamol och NSAID/coxhämmare inte räcker för 
tt å t dk ä tli d iatt åstadkomma smärtlindring. 

Stefan Lundeberg

Utredning blank-vad ska jag säga??? 
Ulla CaveriusUlla Caverius

Vad kan fysioterapeuten bidra med vid smärttillstånd 
hos barn och ungdomar?g
Eva Gåve



Smärtanalys

nociceptiv, neuropatisk, funktionell smärta

Sammanhang

procedur, akut, långvarig smärta

Analgetika

rätt/a analgetika optimal administrering & dosrätt/a analgetika, optimal administrering & dos



Procedursmärta

ofta ett relativ kraftigt och kortvarig
nociceptivt smärtinflöde

analgetika i kombination med 
komplementära metoder och
adekvat bemötande

paracetamol och cox-hämmare
l ti t ff ktrelativt svag effekt

optimera administration och dos



Paracetamol

optimera dos och administrationsväg

ska ges regelbundet

i kombination med cox-hämmare



Paracetamol koncentration

intravenös

oral

rektal

tid



Paracetamol

maximal analgetisk effekt  
intravenöst 1 timme
oralt 2 timmar
rektalt 3-4 timmar

laddningsdos per oralt för att åstadkomma bättre effekt

toxisk engångsdos för friska barn < 12 år 175 mg/kgtoxisk engångsdos för friska barn < 12 år 175 mg/kg



Paracetamol (central effekt )Paracetamol (central effekt )

iv paracetamol i mannitol – ex Perfalgan ®iv. paracetamol i mannitol – ex. Perfalgan ®

dos 60-80 mg/kg/d
15 20 mg/kg x 4 iv15 - 20 mg/kg x 4 iv.

po/pr. 
d /k /ddos 80-100 mg/kg/d

20 -25 mg/kg x 4 

initial bolus dos 40 mg/kg

reducerad dos leversjuka, neonatala barn &

behandling mer än 3 dagar reducera med 25 %behandling mer än 3 dagar reducera med 25 %



Cox-hämmare /NSAIDs

perifer och central mekanism

från ~ 3-6 månaders ålder

regelbunden eller vb administreringregelbunden eller vb administrering

kombinera med paracetamol

inflammato isk smä tainflammatorisk smärta

skelettsmärta

ok även till astmapatienter



Cox-hämmare / NSAIDs/

ibuprofen 4 10 mg/kg x 4ibuprofen 4-10 mg/kg x 4

diklofenak 1- (2) mg/kg x 2-3( ) g/ g

ketolorak (iv) 0.3 mg/kg x 4

COX-2

celecoxib 2-4 mg/kg x 1

parecoxib (iv) 0.5 mg/kg x 1-2



När det inte räcker med paracetamol och cox-hämmare

SmärtanalysSmärtanalys

Komplettera analgetikag

alfa-2 receptor agonister klonidin
opioideropioider



alfa-2 agonister (klonidin, dexmedetomidin)

Vakenhetscentrum 
sedation, anxiolys

Vasomotorcentrum
dämpat sympatikusutflöde

dil t tivasodilatation
hjärtfrekevens

Ryggmärg
aktiverar  smärttransmissionen
alfa-2 receptorer pre/postsynaptiskt



adrenerga alfa-2 agonister (klonidin, dexmedetomidin)

1974 antinociceptiv effekt visat på djur

1984 epidural effekt, ej neurotoxiskt Tamsen, Gordh

1993 premedicinering1993 premedicinering
1994 blockader, kinetik barn

2010 tfö d 32 RCT t di b l ti k ff kt2010 utförda 32 RCT studier, barn analgetisk effekt

2012 neuroprotektiv effekt 

2014 FASS text inaktuell och delvis felaktig, saknar indikation för g,
smärtbehandling



alfa-2 agonister- säkerhetg

påverkar inte andningsdriven

ger ej obstipation jmf opioiderg j p j p

stor teurapeutisk bredd, sedering IVA

bradykarditendens mindre spädbarn mest uttalat för dexmedetomidin

hypotensionhypotension
försiktighet i situationer med redan befintlig hypotension
ex hypovolemi

kan kombineras med sympatikometika typ Concerta, Ritalin !!

kontraindicerat vid kända bradyarrytmier



Klonidin

indikation nociceptiv & neurogen smärta (visceral)

dosrekommendation 1-3 mikrog/kg x 3 p o / i vdosrekommendation 1 3 mikrog/kg x 3 p.o. / i.v.

bi ill ä li h id l illfö l 60 %biotillgänglighet vid oral tillförsel ca 60 %

ges långsamt  intravenöst som för opioider
10 15 i t10-15 minuter 



Klonidin

mixtur klonidinhydroklorid 20 mikrogram/ml 100 ml
(extempore beredning)

tablett (Catapresan® 75 mikrogram) 100 st
(licenspreparat, klinik eller enskild)(licenspreparat, klinik eller enskild)

injektionslösning (Catapresan® 150 mikrog/ml)injektionslösning (Catapresan® 150 mikrog/ml)
(registrerat preparat) 



Opioider 

god analgetisk och sederande effekt och
bör användas vid procedurer och nociceptiv smärta där 
en svårare grad av smärta förväntas

kombineras med paracetamol och cox-hämmarep

risk för andningsdepression vid den initiala behandlingen
(störst risk vid opioider med snabbt tillslag och intravenös tillförsel)(störst risk vid opioider med snabbt tillslag och intravenös tillförsel)

korta behandlingsperioder

den som sätter in behandlingen ansvarar för uppföljning 



Opioider 

medellångverkande preparat bör väljasmedellångverkande preparat bör väljas

(morfin, oxikodon, ketobemidon)

Kodein ska inte användas till barn !!!

metabolismberoende effekt

kombinationspreparat



Opioider 

Morfin per-oralt (tabletter, mixtur) max effekt 30–40 minuterMorfin per oralt (tabletter, mixtur) max effekt 30 40 minuter

< 1 månad 0,075 mg/kg (75 mikrogram/kg)

1–3 månader 0,075–0,15 mg/kg (75–150 mikrogram/kg)

 3 månader 0 15 0 25 mg/kg (150 250 mikrogram/kg) 3 månader 0,15–0,25 mg/kg (150–250 mikrogram/kg)

O ik d l (k l i ) ff k 30 iOxikodon per-oralt (kapslar, mixtur) max effekt 30 minuter

1–3 månader 0,05–0,1 mg/kg (50–100 mikrogram/kg)

> 3 månader 0,1–0,2 mg/kg (100–200 mikrogram/kg)



Opioider 

minsta mängd alternativt skicka med 
medicin med patienten

mixtur morfin (Oramorph®) 2 mg/ml 100 ml

tablett morfin (Morfin®) 10 mg 25 st

mixtur oxikodon (OxyNorm®) 1 mg/ml 100 mlmixtur oxikodon (OxyNorm ) 1 mg/ml 100 ml

kapsel oxikodon (flertal®) 5 mg 14 st


