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Smärta

 Obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som vi förknippar med 

vävnadsskada

 Komplext, subjektivt fenomen som upplevs unikt av varje patient



 64-91% av patienter med venösa sår har ont av sina sår

 83% av arteriella

 48-54% multifaktoriella

 48% diabetesfotsår 

 59% trycksår

 38% maligna sår

 Många har inte fått fråga om de har ont



Smärta

 Har en skyddande funktion, varnar för skada

 Postoperativ och kronisk smärta har skadliga effekter genom ökat 

stresspåslag, nedsatt immunförsvar, låg syremättnad, nedsatt 

genomblödning, perifer vasokonstiktion och vävnadshypoxi

 Kan öka spasticitet hos patienter med pares

 Hyperalgesi kan leda till ”wind up” fenomenet dvs extrem ömhet och 

överkänslighet





Bakgrundssmärta

Genombråttssmärta



Intermittent smärta korrelerad till 

omläggning



Nociceptiv smärta

Neuropatisk smärta



Smärtanalys

 För bedömning av aktuell smärta

 Strukturerad dokumentation

 Möjlighet för uppföljning och utvärdering över tid



Smärtanalys

 smärtans karaktär – fråga, observera, lyssna och lär

 smärtans varaktighet – Hur länge? När på dygnet? Korrelation till omläggning?

 smärtans lokalisation 

 smärtans intensitet – VAS/ och NRS

 rörelse- och lägespåverkan

 neurologisk påverkan 

 felställningar i leder och extremiteter

 korrelation till ytbelastning och tryck

 Hur brukar du hantera din smärta? Vad hjälper?

 etc





Bedömning av smärta

 VAS

 Beskriv i ord

 Verbal smärtskattningsskala

 Smärtdagbok

 Klinisk observation

Denna bedömning måste få ta tid



Smärttyper

Nociceptiv (vävnadsskada)

Neuropatisk (perifer nervskada)

Nociplastisk (förändrad 

smärtsinne)

Bakgrundssmärta
(grundsjukdom, vävnadsskada, 

nervskada)

Genombråttssmärta
(mobilisering, omläggning)

Postoperativ/postinterventio

nell smärta (efter 

omläggningar)



Innan man börjar med sårvård…

Skapa förtroende genom verbal och ickeverbal kommunikation



Förbandsbyte upplevs ofta som mest smärtsamt moment

 Kroppsvarm vätska

 Fuktighetsbevarande behandling

 Använd skonsamma atraumatiska metoder

 Smärtlindring inför omläggning

 Avlastning

 Avled, gör pauser, hitta på något! 

https://www.molnlycke.com/education/wound-areas/wound-healing/how-to-look-after-your-wound/





Lokal bedövning

 Xylocain 2% gel i såret

 Lidokain/prilokain (EMLA) 45 min innan. Obs! bedöva 

sårkanterna! Effekten finns även en stund efter omläggningen

 Morfin gel

 Morfinhydrokloridgel kan beställas på apoteket

 Alt blanda 1 ml Morfin 10 mg/ml med 9 ml Xylocain 2% hydrogel

 Låt verka 15 min



Systemisk farmakologisk behandling

Nociceptiv smärta

• Paracetamol

• (NSAID)

• Opioder

Neuropatisk smärta

• Antiepileptika 

• Tricykliska antidepressiva

• Selektiva 

serotonin/noradrenalinhämmare



Paracetamol

 Verkningsmekanismen är inte känd

 Febernedsättande och smärtlindrande med mycket begränsad 

antiinflammatorisk effekt

 Nyttan av långvarig behandling med paracetamol i maximal dos, som 

inte ska överskridas, är inte utredd

 Utsättningsförsök med utvärdering kan göras



NSAID

 Användning är mycket begränsad och ska ej användas som 

långtidsbehandling pga:

 kontraidikationer såsom hög ålder, allergi, hjärtkärlsjukdom, njur-och 

leverinsufficiens

 bieffekter såsom ökad blödningsrisk, njurpåverkan, vätskeretention 



Opioider

Mindre potenta

Tramadol, kodein 

 Vid måttlig till svår smärta bristande analgetisk effekt, risk för interaktioner 

och den komplicerade farmakologin



Opioider

Potenta

- Buprenorfin (Norspan)

- Fentanyl (Matrifen, Durogesic)

- Hydromorfon (Palladon)

- Ketobemidon (Ketogan)

- Metadon (Metadon)

- Morfin (Dolcontin, Depolan)

- Oxikodon (Oxycontin, Oxynorm Oxycodone)

- Tapendadol (Palexia)

Papaver somniferum



Potenta opioider

 Individuell dosering. 

 För opioidnaiva, barn, mycket gamla och individer som av olika skäl, t ex 

nedsatt njur- och/eller leverfunktion, kan vara särskilt känsliga för 

biverkningar, inled med kortverkande opioid i låg dos, som kan upprepas

 Långverkande beredningar av respektive kortverkande medel kan sättas 

in direkt för normalkänsliga individer och när effektiv smärtlindring 

uppnåtts med kortverkande opioider hos mer känsliga patienter.



Potenta opioider

Smärtgenombrott behandlas med snabbverkande opioider i den dos som är

adekvat för den enskilde.

Att alltid behandla med 1/6 av dygnsdosen har ingen påtaglig

dokumentation

Studier av snabbverkande fentanyl (Abstral, Ínstanyl, Actiq, Effentora) vid

genombrottssmärta visat att det inte finns någon relation mellan dygnsdosen

av opioider och den dos som ger lindring vid akut smärtgenombrott.



Opioidbiverkningar

Förstoppning Hyperalgesi Psykomotorisk påverkan

Sedering Tolerans Nedsatt kognitiv 

förmåga

Eufori/dysfori Muntorrhet Sömnstörningar

Illamående Mardrömmar Hormonell påverkan, 

impotens

Urinretention Hallucinationer Immunologisk påverkan

Gallvägsbesvär Myoklonier Klåda

Beroende Andningsdepression Delirium

Vanliga och mer ovanliga biverkningar av opioider (McNicol 2008, Inturrisi 2002, Gutstein & Akil 2006)



Antiepileptika, antidepressiva

 Start low – go slow

 Trötthet och yrsel är vanliga biverkningar 

 Kvällsdosen med fördel kan vara högre än morgondosen för att förbättra 

nattsömnen och minska sedering under dagtid.



Antiepileptika, antidepressiva

 Antiepileptika (gabapentin och pregabalin)

Obs! anpassa efter njurfunktion

 Tricykliska antidepressiva (TCA, Saroten) 

Obs! antikolinerga biverkningar som t ex muntorrhet, förvirring, arytmier och 
urinretention

 Selektiva serotonin/noradrenalin återupptags-hämmare
(SNRI, venlafaxin, duloxetin).



Tilläggsmetoder

 Pinch graft

 TENS

 Akupunktur





Några fall



Man, 77 år



Man, 77 år



Kvinna, 86 år







Man, 65 år











Kvinna, 35 år









Man, 82 år



Man, 86 år





”Tåtrycket är lätt sänkt på höger sida och normalt på 

vänster sida”!!!!







Smärta som kliniskt verktyg

 Infektion?

 Förändrad cirkulatoriskt status?

 Inflammation?

 …..



Take home message



Lokal smärtbehandling Systemisk smärtbehandling

Xylocain gel 2 % eller salva 5 %

Lidokain/Prilokain

Morfin sårgel 1 mg/ml

• Nociceptiv smärta

Paracetamol

Opioder

• Neuropatisk smärta

Antiepileptika

Tricykliska antidepressiva selektiva 

serotonin/noradrenalinhämmare.

Välj atraumatiska skonsamma metoder vid 

sårbehandling

Gör smärtanalys och dokumentera!



https://www.girlscouts.org/en/raising-girls/leadership/life-skills/how-can-girls-be-strong.html








