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sid 9

Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer
i hälso- och sjukvård – nytt kunskapsdokument
Barn kommer från födseln att behöva genomgå mer eller mindre smärtsamma medicinska
procedurer. Att förebygga och behandla smärta är självklart av humanitära skäl, men det är
också viktigt för att undvika framtida problem med ökad rädsla och smärtkänslighet. Läkemedelsverket publicerar här ett kunskapsdokument om behandling av så kallad procedursmärta hos barn. Dokumentationen vad gäller effekt, säkerhet och dosering är för många läkemedel otillräcklig när det gäller barn, och evidens för användning saknas ofta. Det gäller även
detta område, och dokumentet vilar i hög grad på beprövad erfarenhet.

sid 4

E-cigaretter med nikotin faller normalt under läkemedelslagen
Försäljningen av e-cigaretter har ökat dramatiskt på senare år. Tobakslagen omfattar inte
produkter som innehåller renframställt nikotin, och Läkemedelsverkets bedömning är att
e-cigaretter och nikotinvätskor normalt ska klassificeras som läkemedel. Som alla läkemedel
ska de godkännas innan försäljning får ske, och i dagsläget är inga e-cigaretter godkända som
läkemedel.

sid 5

Namnändring av oxikodonpreparat på gång
Läkemedelsverket har beslutat att ordet ”depot” ska ingå i läkemedelsnamnet på alla långverkande oxikodonpreparat för att minska risken för förväxlingar med kortverkande beredningar. Det är viktigt med förhöjd vaksamhet vid förskrivning, expediering och användning
tills de nya förpackningarna finns på apoteken.
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L EDARS I DA

Förebygga och behandla smärta hos barn
Välkommen till ett nytt nummer av Information från
Läkemedelsverket, även denna gång fullmatat med informativ läsning.
Sedan 2011 har Läkemedelsverket ett regeringsuppdrag med fokus på barn och läkemedel. Under förra
året hölls bland annat två expertmöten angående allvarliga neonatala infektioner och behandling av barn i
samband med smärtsamma procedurer. Det här är ett
viktigt arbete som vi tidigare har tagit upp i denna tidning
och som vi nu återkommer till.

Barn och läkemedel
Inom sjukvården är det ofrånkomligt att patienter ibland
utsätts för olika former av smärta och obehag vid olika behandlingar. Det kan handla om allt från ett nålstick vid vaccination i skolan, till procedurer vid allvarligare tillstånd.
Det är viktigt att, så långt det går, se till att de här procedurerna medför så lite obehag som möjligt och att förebygga
smärta och oro.
I detta nummer kan du läsa mer om behandling av barn i
samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård,
ett viktigt område som behöver uppmärksammas.

Växtmonografier
Inom EMA upprättas EU-gemensamma växtmonografier,
vilka enklast kan beskrivas som produktresuméer för växter.
Syftet med monografierna är att skapa en gemensam kunskapsbas som leder till harmoniserade bedömningar inom
EU. Monografierna är fritt tillgängliga och det finns en tillhörande utredningsrapport för den intresserade. Till dags
dato har fler än 100 monografier upprättats. Vissa av dessa
kommer att omarbetas till svensk version för publikation i
Information från Läkemedelsverket och på Läkemedelsverkets webbplats. I detta nummer presenteras monografin för
hästkastanj. Mer om det gemensamma EU-arbetet och skapandet av monografierna kommer i nästa nummer.

EU-samarbetet
Många av de beslut som fattas inom läkemedelsområdet sker
i samarbete mellan EU-ländernas läkemedelsmyndigheter
och EMA (European Medicines Agency). Nu kan du enkelt
hitta sådan aktuell information genom Läkemedelsverkets
snabbguide (www.lakemedelsverket.se/ema). Läs mer om
detta på sidan 5.

E-cigaretter
Försäljningen av e-cigaretter har ökat inom EU och Sverige
under de senaste åren. Samtidigt avråder WHO från all
användning i nuläget. Läkemedelsverket har bedömt att
e-cigaretter och tillhörande vätskor som innehåller nikotin ska betraktas som läkemedel. Läs mer om e-cigaretter
och Läkemedelsverkets bedömning på sidan 4.
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Nyheter och rapporter
Söker du nyheter om bristsituationer, indragningar eller säkerhetsfrågor? På vår webbplats, www.lakemedelsverket.se,
publicerar vi löpande information om detta, men även om större utredningar, lagändringar och mycket annat.
Här följer artiklar om aktuella frågor vi vill informera om.

E-cigaretter – en starkt växande trend

E-cigaretter är ofta avsedda att efterlikna cigaretter och
innehåller ofta nikotin. E-cigaretter innehåller däremot inte
tobak, utan en vätska med koncentrerat nikotin och smaktillsatser. En e-cigarett är avsedd att räcka längre än en vanlig
cigarett och kan innehålla tio gånger mer nikotin. Eftersom
e-cigaretter inte innehåller tobak lyder produkterna inte
under tobakslagen och den kontroll som den innebär. Att
dessa produkter ändå säljs är bekymmersamt, inte minst med
tanke på att nikotin i de mängder som finns i e-cigaretter och
påfyllnadsvätskor är starkt giftigt. Produkterna är avsedda
att långsamt frisätta nikotin, men det finns flera exempel på
att felhantering eller produktfel lett till överdoser. Giftinformationscentralen tog emot 34 rapporter om förgiftningsfall
under år 2013, flera av dem gällande barn under 5 års ålder.

Precis som övriga nikotinläkemedel på marknaden måste ecigaretter med nikotin först godkännas innan de får säljas.
Vid tid för tryck är ingen e-cigarett ett godkänt läkemedel,
och de är alltså inte utvärderade vad gäller effekt, säkerhet
eller kvalitet.
Med stöd av läkemedelslagen har Läkemedelsverket utfärdat saluförbud mot nikotininnehållande e-cigaretter och
vätskor, och ett av saluförbuden har överklagats. Förvaltningsrätten har bland annat att ta ställning till om dessa
produkter är att klassificera som läkemedel. Rättens beslut
väntas komma under våren 2014 men försäljningen får i
väntan på detta fortsätta.

Foto: Shutterstock.

Försäljningen av e-cigaretter har vuxit explosionsartat
inom EU de senaste åren. Läkemedelsverket bedömer
vanligtvis att läkemedelslagen gäller för e-cigaretter och
påfyllnadsvätskor innehållande nikotin. Verket utfärdade ett saluförbud rörande e-cigaretter redan år 2008,
och har varit aktivt i sin tillsyn av marknaden sedan dess.
Antalet e-cigarettanvändare inom EU uppskattas för
närvarande till cirka 10 miljoner.

WHO avråder från all användning
i dagsläget
Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar i ett uttalande på sin webbplats från 2013 att konsumenter starkt
ska avrådas från att använda e-cigaretter innehållande nikotin fram tills att de har bedömts som säkra, effektiva och av
acceptabel kvalitet av en nationell myndighet (1). Statens
folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyndigheten) rekommenderar i en skrivelse från 2013 att de områden som enligt
lag är rökfria även ska vara fria från e-cigaretter (2).

Läkemedelsverkets bedömning
av e-cigaretter
Läkemedelsverket bedömer vanligtvis att läkemedelslagen
ska tillämpas på e-cigaretter och tillhörande vätskor som
innehåller nikotin, eftersom de klassificeras som läkemedel
utifrån deras funktion. Med detta menas att nikotin påverkar
kroppsliga funktioner på samma sätt som läkemedel gör. Ecigaretter marknadsförs och används också ofta för rökavvänjning, och syftet måste då också ses som medicinskt.
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Nya tobaksdirektivet tydliggör synen
på e-cigaretter
Under år 2013 har det inom EU pågått ett arbete med ett
nytt tobaksdirektiv. I det slutliga direktivet inkluderas även
nikotininnehållande e-cigaretter och vätskor. Direktivet
ställer upp tydliga bestämmelser vad gäller innehåll, marknadsföring och försäljning av dessa produkter, men framhåller att det är fritt för ett enskilt medlemsland att klassificera
produkterna som läkemedel. I de fall detta sker ska läkemedelsdirektivet gälla. Det nya tobaksdirektivet träder i kraft
under år 2016.

Referenser
1. WHO. http://www.who.int/tobacco/communications/statements/eletronic_cigarettes/en/
2. Folkhälsomyndigheten. http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/projektwebbar/handbok-tobakslagen/tobakslagens-omfattning/reglering-elektroniska-rokverk.pdf

n yh e t e r o ch r a pp o r t e r

Hitta aktuell information från EU-samarbetet
En stor del av de utredningar som görs och beslut
som fattas inom läkemedelsområdet sker i samarbete
mellan EU:s läkemedelsmyndigheter. Sedan en tid
finns en snabbguide på Läkemedelsverkets webbplats
(www.lakemedelsverket.se/ema) med länkar direkt till
aktuella rekommendationer och beslut från EMA,
CHMP, PR AC och CMDh. Information som har särskild betydelse för svenska förhållanden översätts och
publiceras som tidigare som nyheter på Läkemedelsverkets webbplats och i Information från Läkemedelsverket. Nedan följer en kort beskrivning av EMA och
de olika kommittéerna.
EMA (European Medicines Agency), den europeiska läkemedelsmyndigheten, samordnar EU:s nationella läkemedelsmyndigheters vetenskapliga utredningar av läkemedels effekt, säkerhet och kvalitet. Inom EMA finns en rad olika
arbetsgrupper och kommittéer där experter från Europas
läkemedelsmyndigheter, inklusive Läkemedelsverket, deltar.
CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use)
är EMA:s vetenskapliga kommitté som ansvarar för att ta
fram förslag på EU-gemensamma beslut om centralt god-

kända humanläkemedel, till exempel nya godkännanden
eller ändrade indikationer. De formella besluten fattas av
EU-kommissionen. På Läkemedelsverkets webbplats hittar
man via snabbguiden sammanfattningar av rekommendationer från kommitténs möten, samt länkar till EMA:s
kommunikationer.
PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee)
är EMA:s kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel. PR AC ger rekommendationer i
frågor om läkemedelssäkerhet till CHMP respektive CMDh.
På Läkemedelsverkets webbplats hittar man via snabbguiden
utöver sammanfattningar av de viktigaste rekommendationerna även minnesanteckningar och agendor för mötena,
samt länkar till EMA:s kommunikationer.
CMDh (The Co-ordination Group for Mutual Recognition
and Decentralised Procedures – Human) granskar frågor som
rör godkännande för försäljning och säkerhet inom de decentrala och ömsesidiga procedurerna. CMDh består av
representanter från de nationella läkemedelsmyndigheterna.
Beslut och rekommendationer som CMDh fattar kan lätt
nås via snabbguiden på Läkemedelsverkets webbplats.

Namnändring av läkemedel med oxikodon för att
undvika förväxling
Namnändringar för oxikodonläkemedel kommer att
genomföras för att minimera förväxlingsrisk mellan
kortverkande beredningar och depotberedningar. Fortsatt förhöjd vaksamhet krävs dock tills namnändringarna är fullt genomförda.
Oxikodon är godkänt för användning vid långvarig, svår
opioidkänslig smärta, såsom smärta vid cancer. Läkemedelsverket skrev i juni 2013 att förväxlingsrisk föreligger mellan
kortverkande beredningar och depotberedningar med oxikodon, en förväxling som kan ge allvarliga konsekvenser. Se
www.lakemedelsverket.se.
Efter att ha utrett vilka möjligheter som finns för att
minska risken för förväxling har Läkemedelsverket beslutat
att alla oxikodonläkemedel i form av perorala depotberedningar (depottabletter och depotkapslar) behöver byta namn
så att ordet ”Depot” läggs till i läkemedelsnamnet.

•

I de fall en produkt har ett så kallat fantasinamn ska
”Depot” placeras efter fantasinamnet.
• I de fall som produkten har ett generiskt läkemedelsnamn ska ”Depot” placeras mellan substansnamnet och
företagsnamnet, exempelvis ”Oxikodon Depot Företagsnamn”.
De företag som innehar marknadsföringstillstånd för
depotberedningar av oxikodon eller är ombud för innehavaren har därför anmodats att komma in med ansökan om
namnändring, enligt denna princip.
Läkemedelsverket uppmanar dock fortfarande till ökad
vaksamhet vid förskrivning, receptexpediering och användning av oxikodonläkemedel, eftersom det kommer att dröja
en tid innan namnändringarna är genomförda och nya förpackningar finns tillgängliga på apoteken.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se
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Läkemedelsverket fick i december 2013 regeringens uppdrag att:
Utveckla en årlig rapportering till svensk hälso- och sjukvårdspersonal och berörda beslutsfattare för att på ett lättillgängligt sätt
tydliggöra vikten av arbetet med läkemedelssäkerhet och främja ett systematiskt lärande.
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Läkemedelssäkerhet 2013 – en rapport för dig inom
hälso- och sjukvården
Läkemedelssäkerhet är en gemensam angelägenhet för användare, tillverkare, myndigheter och hälso- och sjukvårdsorganisationer.
Tillsammans kan vi bidra till att läkemedel gör mer nytta
och att förebygga eventuella risker genom samverkan och
kontinuerlig uppföljning.
Rapporten är tänkt att stimulera till ökad kunskap och
förståelse för att säkerhetsarbete i samverkan bidrar till en
säkrare vård och därmed till en bättre folkhälsa. Rapporten
finns i sin helhet på Läkemedelsverkets webbplats,
www.lakemedelsverket.se/lakemedelssakerhet.

Läkemedelssäkerhet 2013 ger en sammanfattande bild av
Läkemedelsverkets arbete med läkemedelssäkerhet och händelser under 2013, med exempel på biverkningar, förväxlingsrisker, bristsituationer och olaglig läkemedelsanvändning,
se Faktaruta 1. Rapporten handlar också om Läkemedelsverkets långsiktiga och förebyggande arbete inom området
läkemedelssäkerhet.

Faktaruta 1. Exempel på områden som tas upp i Läkemedelssäkerhet 2013.
Läkemedel för smärta

Bristsituationer

En granskning av inkomna säkerhetssignaler för kodein ledde
fram till nya rekommendationer om begränsad användning till
barn och vissa vuxna.

Bristsituationer för några akutpreparat, exempelvis adrenalin,
uppkom under året. Läkemedelsverket informerade om
tänkbara behandlingsalternativ och att tillgängligheten
beräknades vara begränsad under några månader.

Barnvaccination

Olagliga läkemedel

Läkemedelsverket övervakar säkerheten för alla vacciner i
Sverige. Baserat på tillgänglig information bedöms vaccinerna i
det nationella vaccinationsprogrammet, liksom tidigare, ha en
positiv nytta/riskbalans.

Olagliga läkemedel är ett växande problem där produkterna
kan sakna eller innehålla fel aktiv substans eller vara
förorenade. Läkemedelsverket har gjort en kartläggning som
visar att omkring 20 % av Sveriges befolkning kan tänka sig
att köpa receptbelagda läkemedel utan recept eller läkarkontakt.

Enklare biverkningsrapportering

Förväxlingsrisk mellan läkemedel

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra system som möjliggör enklare elektronisk rapportering av
läkemedelsbiverkningar från hela hälso- och sjukvården.

Likheter mellan olika förpackningars utseenden och mellan
läkemedelsnamn är kliniskt viktiga problem i sjukvården.
Läkemedelsverket arbetar aktivt med förbättringsåtgärder.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se
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Frågor till Läkemedelsverket
Läkemedelsverket tar emot och besvarar frågor som rör våra ansvarsområden. Här tar vi upp några
frågor och svar som vi tror att fler än frågeställaren kan vara intresserade av.
Har du en fråga? Vi nås via e-post registrator@mpa.se eller telefon 018-17 46 00. Växeln är öppen
helgfria vardagar 8.00–16.30. Allmänheten kan ringa direkt till Läkemedelsupplysningen på telefon
0771-46 70 10, helgfria vardagar 08.00–20.00.

Jag har besvär med nickelallergi på mina händer och
är ibland i behov av kortisonkräm. Jag har förundrats
över varför starkt verkande kortikosteroider endast
finns förpackade i metalltuber. Tänk om jag får en
allergisk reaktion av metallrester i krämen. Varför
har man inte tänkt på detta?
De metalltuber som vanligtvis brukar användas är av aluminium. Plast är ett så kallat semipermeabelt (halvgenomsläppligt) material som inte är lika tätt som aluminium, och en
plasttub skulle därmed kunna ge sämre/kortare hållbarhet
för läkemedlet. Vanligtvis finns någon form av lack- eller
plastskikt på insidan av aluminiumtuben, och då är metallen
inte i direkt kontakt med läkemedlet.
Om du får en reaktion när du behandlas med kortisonkräm är det viktigt att du kontaktar din läkare för att utreda
vad reaktionen beror på. För att få mer information om man
under utvecklingen av dessa produkter beaktat valet av material i tuber utifrån allergiaspekten, kan du kontakta respektive
företag.

Det är så besvärligt att det ständigt kommer nya fantasinamn på läkemedel. Det komplicerar både vid
förskrivning och för patienter. Varför kan inte alla
läkemedelsnamn bestå av generiskt substansnamn
tillsammans med företagsnamnet?
Namngivning av läkemedel kan ske på två olika sätt, antingen
generisk namngivning eller med fantasinamn. Det är företagen själva som bestämmer på vilket sätt de vill namnge sina
läkemedel, men alla namn måste godkännas av Läkemedelsverket eller av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
om läkemedlet är centralt godkänt.
När det gäller namngivning av läkemedel kan företagen
enligt det gällande EU-regelverket välja antingen ett fantasinamn eller ett namn bestående av det verksamma ämnet följt
av namnet på företaget som innehar försäljningsgodkännandet. Läkemedelsverket kan inte tvinga ett företag att välja
det ena eller det andra. På alla läkemedelsförpackningar ska
också namnet på det verksamma ämnet anges tydligt i direkt
anslutning till produktnamnet. Du kan läsa mer om namngivning av läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats
www.lakemedelsverket.se.
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Hur gör jag när jag ska kasta mina mediciner och
samtidigt vill värna om miljön? Går de att återvinna?
Man kan själv källsortera tomma läkemedelsförpackningar
utan läkemedelsrester hemma. Om man vill så kan man istället lämna tillbaka dem till apoteket för förstöring. Det kan ju
till exempel sitta en etikett kvar på medicinburken, där det
står ens namn och varför man har fått medicinen. Av den
anledningen kanske man inte vill slänga den i plast-, kartongeller glasåtervinningen.
Om det finns läkemedelsrester kvar i förpackningen ska
man lämna in den till ett apotek, som skickar den vidare för
förbränning. Apoteken är skyldiga att ta hand om alla medicinförpackningar som lämnas tillbaka, både när de innehåller
mediciner och när de inte gör det. Det spelar heller ingen roll
var man har köpt ett läkemedel. Vare sig man köpt det i
dagligvaruhandeln eller på apotek så kan överblivna läkemedel lämnas tillbaka till vilket apotek som helst.

Är det inte farligt med alla dessa produkter som vi
använder som innehåller fluor? Fluor är väl ett av
världens giftigaste grundämnen?
Det råder vetenskaplig samsyn om att de låga halter av fluor
som förekommer i till exempel tandkräm, mineralvatten och
dricksvatten i Sverige inte orsakar skador i människokroppen
vid normal förbrukning. Ibland kan man se små vita fläckar
på tandemaljen hos personer som är uppväxta i områden med
hög fluorhalt i dricksvattnet, men deras emalj är som regel
inte försvagad på annat sätt. Nyttan av tillsatt fluor i exempelvis tandkrämer (i detta fall bättre skydd mot karies)
anses alltså klart överstiga eventuella risker vid den mycket
låga exponering som är aktuell.
Extra fluortillförsel, till exempel fluorsköljning eller fluortabletter, rekommenderas inte till dem som bor i områden
med naturligt hög fluorhalt i dricksvattnet. Det finns också
fluorfria tandkrämer för dem som så önskar.
Kemiskt sett kan fluor förekomma i många olika former.
Det finns till exempel som grundämne, i salter och i kolväten
(även kallade organiska föreningar). Att det är skadligt i
vissa former innebär inte nödvändigtvis att fluor per definition alltid är skadligt, eller att ett ämne är skadligt just på
grund av att det innehåller fluor. Om ett ämne är giftigt,
och hur giftigt det då är, handlar också om hur stor dos
man får i sig.
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Behandling av barn i samband med
smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård
– kunskapsdokument
Bakgrund

Inledning
Som ett led i regeringsuppdraget att ”Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning” anordnade Läkemedelsverket 2011 ett möte med läkare,
apotekare och sjuksköterskor med speciellt intresse för
barns läkemedel. Syftet var att identifiera kunskapsluckor samt föreslå speciella läkemedelsområden för
barn där det fanns behov av att sammanställa kunskap.
Behandling av procedurrelaterad smärta hos barn var
ett av de angelägna områden som prioriterades. Ett
möte med experter på smärtbehandling till barn genomfördes i november 2013 varvid detta kunskapsdokument togs fram. Expertmötet, liksom framtagandet
av dokumentet, har skett med medverkan från Socialstyrelsen.

Det är välkänt att många av de läkemedel som ges till barn är
ofullständigt dokumenterade vad gäller effekt, säkerhet och
dosering för barn och förskrivs utanför godkänd produktinformation (off-label; Tabell I). Ofta saknas också barnanpassade administreringsformer och styrkor. Att läkemedel saknar
godkänd indikation för barn, och det vill säga används offlabel, behöver inte betyda att kunskapen om dem är otillräcklig eftersom det kan finnas såväl stor klinisk erfarenhet
som vetenskapligt stöd för användning. Även för godkända
läkemedel som använts under många år kan nya säkerhetsrisker dyka upp och påverka deras lämplighet för olika patientgrupper. Vissa smärtläkemedel som används till barn utanför
godkänd indikation har använts kliniskt under mycket lång
tid och har relativt gott vetenskapligt stöd, medan evidensen
för andra smärtläkemedel, trots lång klinisk användning, är
bristfällig. Expertgruppen har ändå gjort bedömningen att

Tabell I. Förekomst eller avsaknad av information i produktinformationen* om dosering vid smärta till barn för de
läkemedel i de former som föreslås i detta kunskapsdokument. Vad gäller nasal användning saknas information
för samtliga läkemedel. Informationen kan skilja sig mellan olika preparat med samma aktiva substans.
Substans/
Substansgrupp

Dosering för barn
i produktinformation

Ålder för dosering eller annan relevant information
i produktinformation

Lidokain/prilokain

Ja

Kräm/plåster
Ej till underburna barn eller till barn med ökad risk för methemoglobinemi

Lidokain/tetrakain

Ja

Plåster: Barn > 3 år

Lidokain

Ja

Injektionslösning: Barn > 1 år

Glukos 300 mg/mL

Nej

Indikation för behandling av smärta saknas

Paracetamol

Ja

Fullgångna nyfödda

Ibuprofen

Ja

Barn > 3 månader eller > 5 kg

Diklofenak

Ja

Barn > 6 år
Gel: Kontraindicerad till barn < 14 år

Morfin

Nej

Ketobemidon

Nej

Oxikodon

Ja

Tabletter för barn > 12 år
Oral lösning: Inte godkänd för barn

Fentanyl

Ja

Dosering för barn > 2 år finns för i.v. bruk

Dexmedetomidin

Nej

Godkänt för sedering av vuxna på intensivvårdsavdelning

Ketamin

Ja

Lustgas

Ja

Klonidin

Nej

Smärta/sedering är inte godkända indikationer för någon åldersgrupp

Midazolam

Ja

Barn < 5 år kan behöva högre doser (mg/kg) än äldre barn

Diazepam

Ja

Barn > 1 år rektalt
Barn kan behöva högre doser (mg/kg) än vuxna

Naloxon

Ja

* Produktinformation (Summary of Products Characteristics) för alla godkända läkemedelssubstanser finns på www.lakemedelsverket.se
eller www.fass.se.
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den akuta effekt- och säkerhetsprofilen för dessa preparat
motiverar användning.
Eftersom evidens för flera smärtbehandlingar till barn
saknas, vilar flera av rekommendationerna på beprövad erfarenhet och speglar nationella och lokala behandlingsrutiner
från centra med stor erfarenhet av smärtbehandling av barn.
Kunskapssammanställningen och rekommendationerna har
tagits fram gemensamt av experterna och bygger på konsensus i gruppen. Som stöd för kunskapsdokumentet finns
bakgrundsdokument som respektive författare ansvarar för.
I bakgrundsdokumenten finns, förutom detaljerad information om varje ämnesområde, även referenser.

Behandling av procedurrelaterad smärta
hos barn
Att förebygga och behandla smärta är självklart av humanitära skäl men också viktigt för att undvika framtida problem.
Ett bristande smärtomhändertagande kan ha omedelbara
negativa medicinska konsekvenser och även medföra ökad
smärtkänslighet och högre nivå av ångest och rädsla inför
framtida procedurer, vilket kan leda till onda cirklar.
Samtidigt finns akuta risker vid användning av potenta
smärtläkemedel till barn, till exempel andningsdepression.
För att optimera läkemedelsbehandlingen och undvika
onödig användning av riskfyllda läkemedel har även rekommendationer för icke-farmakologisk behandling tagits med i
detta dokument, som en bas för omhändertagande i samband med procedurer.
Det finns ett mycket brett spektrum av procedurer som
utförs på barn, från PKU-prov, som tas på alla nyfödda, till
stor hjärtkirurgi. Avsikten är att detta dokument ska innehålla råd som kan användas vid enklare procedurer på BVC,
till exempel vaccinationer, men också stöd för mer avancerade procedurer, som på barnonkologisk specialavdelning.

”Grundläggande behandling” bör kunna användas av
alla som utför procedurer på barn och kan utökas med
ytterligare icke-farmakologisk behandling efter behov och
möjlighet.

”Utökad farmakologisk behandling” (med grå
bakgrund) avser metoder som kräver en högre säkerhetsnivå och lämpar sig enbart för verksamheter som har
adekvata resurser (se avsnittet Planering och Säkerhet).

Fokus i detta dokument ligger på behandling av smärta,
men en stor del av metoderna passar även för procedurer
som inte är smärtsamma men som kan innebära oro och
ängslan, till exempel MR och andra radiologiska undersökningar. Procedurer som utförs inom operation, anestesi och
intensivvård, där speciell expertis finns, ingår inte, även om
det grundläggande omhändertagandet kan vara detsamma.
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Barns smärtupplevelse
Smärtfysiologi
Smärta är en komplex, flerdimensionell upplevelse som inte
bara är relaterad till typ eller omfattning av vävnadsskada.
De fysiologiska förutsättningarna för att känna smärta utvecklas redan tidigt under fosterlivet. Smärtsystemet präglas
av en uttalad plasticitet under de första levnadsåren och når
full mognad först i tonåren. Barn, i synnerhet spädbarn, har
jämfört med vuxna ett känsligare nervsystem avseende ingående smärtimpulser och samtidigt ett sämre utvecklat endogent försvar mot smärta.
Den smärta som uppstår vid medicinska procedurer är vanligtvis av nociceptiv natur, och signalen överförs i huvudsak av
A-deltafibrer. Dessa fibrer förmedlar en snabb och kraftig
smärtupplevelse och smärtan är därför svårbehandlad.
Smärtsystemet är dynamiskt och kan moduleras i både
hämmande och förstärkande riktning, till exempel förstärks
smärttransmissionen av rädsla, oro och stress.

”Smärta är en komplex,
flerdimensionell upplevelse”
Smärtskattning
Grunden för smärtbehandling är en strukturerad skattning
av smärtupplevelsen. Smärtbehandlingen bör utgå ifrån
barnets egen upplevelse varför självskattning är förstahandsval. När barnet inte själv kan förmedla sin smärtupplevelse
är en observationsskala ett bra alternativ.
Målet med skattning av smärta är att styra smärtbehandlingen så att upplevelsen blir så lindrig som möjligt samtidigt
som mätvärdet är lågt och stiger så lite som möjligt under
behandlingen.
• Smärtskattning bör ske vid smärtsamma procedurer.
• Vid kortvariga procedurer används smärtskattning mer
för utvärdering av given behandling, och vid mer långvariga procedurer används smärtskattning för att kunna
modifiera behandlingen med upprepade skattningar.
De instrument som används bör vara validerade och
enkla att använda. Nedanstående skattningsskalor uppfyller
dessa krav. Alla rekommenderade skattningsskalor nedan
har samma rangordning, det vill säga att ett lågt värde
innebär ingen/låg grad av smärta och ett högt värde innebär
svår/outhärdlig smärta. Förändringen mellan två mättillfällen är viktigare än ett specifikt värde. Som vägledning kan
dock nämnas att vid postoperativ smärta brukar ett värde
över tre på skattningsskalor med graderingen 0–10 innebära
att smärtan bör behandlas.
Självskattningsskalor
Från 5–6 års ålder kan barn vanligen själva skatta sin smärta
med en självskattningsskala. Det är värdefullt med tillägg av
observationsskala, men självskattning är basen för smärtskattningen.
Man kan till exempel använda FPS-R (Faces Pain Scale –
Revised; Figur 1) eller CAS/FAS (Coloured Analogue Scale/
Facial Affective Scale; Figur 2).
Barn från sex år kan använda NRS (Numeric Rating Scale)
då barnet verbalt anger smärtan på en skala från 0 till 10.
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Figur 1. FPS-R.
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Printed with permission by International Association for the Study of Pain (IASP).

Figur 2. CAS.
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McGrath, P., Seifert, C., Speechley, K. N., Booth, J. C., Stitt, L., & Gibson, M. C. (1996). A new
analogue scale for assessing children’s pain: an initial validation study. Pain, 64(3), 435-443.
Översatt av Ulla-Britt Jansson, Anneli Jörnvik-Karlsson.

Observationsskalor
FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) kan användas från nyföddhetsperioden och av barn med flerfunktionsnedsättning. Varje parameters värde summeras och summan
blir mellan 0 och 10 (Tabell II).
Observera barnets ansikte, ben, aktivitet, gråt och tröstbarhet i några minuter. Bestäm vilken poäng (0; 1; 2) barnets
beteende överensstämmer med. Poängen summeras.
Barnet kan få max 10 poäng. Dokumentera!
Smärtskalor speciellt för nyföddhetsvård:
• NIPS (Neonatal Infant Pain Scale),
• PIPP (Premature Infant Pain Profile),
• BIIP (Behavioral Indicators of Infant Pain),
• ALPS Neo (Astrid Lindgren Children’s and Lund Hospital Pain Assessment Scale for preterm and sick newborn
infants).

Smärtskalor speciellt för barn med flerfunktionsnedsättning:
• NCCPC-PV (Non Communicating Children Pain
Checklist – Postoperative Version) kallas även BOSS (BeteendeObservation och Skattning av Smärta).

Grundläggande behandling vid procedurer
Planering
Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Barn och
föräldrar/vårdnadshavare ska, efter grundlig information,
vara delaktiga i beslut som gäller behandling och vård av
barnet.
Psykologiska faktorer som känsloläge, upplevd kontroll,
förväntningar, uppmärksamhet och temperament kan i grunden förändra styrkan i smärtupplevelsen och påverka såväl
genomförandet av proceduren som efterföljande beteende.
Barnets utvecklingsnivå påverkar dess förmåga att förstå och
hantera smärtsamma situationer. Faktorer som föräldrars och
vårdpersonals beteende påverkar också barnets upplevelse.
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Tabell II. FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability), smärtskattning av barn 0–7 år.
0

1

2

Ansikte

Neutralt ansiktsuttryck eller ler

Bister uppsyn, rynkar pannan av
och till, tillbakadragen, ointresserad

Frekvent eller konstant rynkad
panna, darrande haka, hopbitna käkar

Ben

Normal ställning eller avslappnad

Oroliga, rastlösa eller spända ben

Sparkar eller uppdragna ben

Aktivitet

Ligger lugnt, normal position, rör
sig obehindrat

Skruvar sig, ändrar ofta ställning,
spänd

Sprättbåge, rycker till eller stel

Gråt

Ingen gråt (vaken eller sover)

Gnäller eller jämrar sig, klagar av
och till

Gråter ihållande, skriker eller
snyftar, klagar ofta

Tröstbarhet

Nöjd, avslappnad

Kan lugnas med beröring, kramar
eller prat, avledbar

Svår att trösta eller lugna

Printed with permission © 2002, The Regents of the University of Michigan.
Original validation article; Merkel, S. Voepel-Lewis T. Shayevitz J. & Malviya S. The FLACC: A behavioral scale for scoring postoperative pain
in young children. Pediatric Nursing 1997, 23:293-297.
Översatt av Hanna Lindblad, Pernilla Westerlind och Berit Finnström, 2003-09-17, Drottning Silvias BoUS, Göteborg. Reviderad 2004-02-23
av Berit Finnström.

Med rätt bemötande och förberedelse ökar möjligheten att
genomföra en planerad procedur på ett bra sätt för alla inblandade. Behandlingen ska alltid planeras, förberedas och
genomföras med syfte att minska rädsla, genom att förbereda barnet på vad som kommer att hända innan och under
proceduren och därigenom låta barnet känna kontroll och
trygghet.

Analys
Se även avsnittet Planering och säkerhet nedan.
Planering av behandlingen inför en procedur kan göras
via stegvis analys av barnets behov (Figur 3). Alla barn ska
erbjudas ”Grundläggande behandling” som i många fall
kan vara tillräcklig. Vid behov kompletteras den med distraktion, fysikaliska metoder och farmakologisk behandling.
De åtgärder i form av förberedelser, distraktion och fysikaliska metoder som ingår i grundläggande behandling presenteras utifrån ålder/mognad i Tabell III.

Föräldrars/vårdnadshavares roll vid procedurer
• Barn upplever mindre stress och rädsla om en förälder/
vårdnadshavare är närvarande.
• Föräldrar/vårdnadshavare kan behöva information om
hur de bäst kan stödja sitt barn.
• Föräldrar/vårdnadshavare ger extra trygghet om de är
välinformerade och om samspelet mellan dem och
sjukvårdspersonalen fungerar.
• Även initialt mycket oroliga föräldrar/vårdnadshavare
kan oftast med stöd och information lugnas så att de
kan stödja sitt barn. I extrema fall kan annars ersättare
som barnet accepterar, till exempel en känd person i
vårdteamet övervägas, då med enda uppgift att stötta
barnet.
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Figur 3. Stegvis analys och behandling vid procedurer.

Utökad
farmakologisk
behandling

Distraktion/
Fysikaliska metoder
Se film, läsa saga
Blåsa såpbubblor
Värme-kyla

Grundläggande behandling
Förberedelse:
Individuell och åldersanpassad
Hudbedövning/topikal anestesi
Nyfödda och späda barn:
Vara mätt, napp, söta lösningar,
hud mot hud, stödjande sammanhållning
Planering
Analys:
Risk-fördel av proceduren
Barnets tidigare erfarenheter
Personal- och materiella resurser
Anpassa proceduren till barnets
sov/mat tider

Stödjande sammanhållning innebär att barnet hjälps till en
hopkrupen kroppsställning, där händerna förs mot ansiktet
och benen böjs. Det kan med fördel utföras av en förälder
(Figur 4).
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Figur 4. Stödjande sammanhållning.
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Fotograf: Ann-Cathrine Berg.

Grundläggande behandling
Förberedelse och förhållningssätt
Syftet är att förbereda barnet på vad som kommer att hända.
Ett förtroende mellan barn, föräldrar/vårdnadshavare och
vårdpersonal ökar förutsättningarna för att proceduren ska
kunna genomföras på bästa sätt.
Förbered barnet i rätt tid med utgångspunkt från barnets
ålder, utveckling och individuella förutsättningar. En strukturerad beskrivning utifrån ålder och kognitiv utveckling
ges i Tabell III.
Generellt gäller dock att:
• Nyfödda och späda barn ska vara mätta. Amning/matning innan proceduren har en smärtlindrande effekt.
• Skapa trygghet och kontroll för att minimera rädsla och
obehag.

Ge kunskap om vad som ska hända innan ingreppet. Förklara på barnets nivå genom samarbete och delaktighet.
Förklara ärligt och empatiskt.
Äldre barn och tonåringar har ett stort behov av att
förstå och bearbeta situationer genom att söka information själva och diskutera med vänner och andra vuxna.
Låt barnet visa att det har förstått den givna informationen.
Låt barnet känna delaktighet och bevarad autonomi.
Om barnet känner att det hanterar situationen kan det
växa med erfarenheten inför framtida procedurer.
Om man under en procedur märker att barnet låser sig
och blir mer än normalt rädd bör proceduren om möjligt
senareläggas.

Hudbedövning/topikal anestesi
Topikal anestesi rekommenderas på intakt, begränsat hudområde (nålsättning, hudbiopsi, punktion etc.). Lidokainprilokainkräm är enbart godkänt för fullgångna barn på
grund av risken för methemoglobinemi. Denna risk har i
studier visats vara minimal, varför bruk av lidokain-prilokainkräm ner till 30 gestationsveckors ålder används i klinisk
praxis. Dos och applikationstid måste dock anpassas utifrån
ålder och ingrepp. Längre applikationstid ger djupare effekt,
till exempel inför intramuskulär vaccination (Faktaruta 1).

Söta lösningar
Peroralt tillförd sockerlösning bör ges som smärtbehandling
till barn upp till 12 månaders ålder vid lätt till måttlig procedurrelaterad smärta. Den smärtstillande effekten kvarstår
efter nyföddhetsperioden men är avtagande för barn i åldern
1–12 månader. Beroende på procedur och ålder bör söta
lösningar kombineras med andra metoder.

Faktaruta 1. Topikal anestesi.
Läkemedel

Ålder

Maximal dygnsmängd

Applikationstid

Max gånger/dygn

Lidokain-prilokain
Kräm 25 + 25 mg/g
(appliceras 1 g/10 cm2)
Plåster 25 + 25 mg
(EMLA/Tapin)

> 30 gestationsveckor
– fullgångna

0,5 g (0,5 mL)
max 5 cm2

Högst 1 timme

1 gång /dygn

0–3 månader

1 g (1 mL)

Högst 1 timme

1 gång /dygn

3–12 månader

2 g (2 mL)

Högst 1 timme

Maxdosen kan spridas
över dygnet

1–6 år

10 g

1–5 timmar

Maxdosen kan spridas
över dygnet

6–12 år

20 g

1–5 timmar

Maxdosen kan spridas
över dygnet

> 3 år

1–2 plåster

30 minuter

1–2 gånger/dygn

Lidokain/tetrakain
70 + 70 mg/plåster
(Rapydan)
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1 mL 30 % glukoslösning ges per os:
• Ge halva dosen cirka två minuter före ingreppet och
resten uppdelat i mindre portioner som kan administreras av en förälder eller assistent, samtidigt som barnet
får suga på napp eller annat.
• Dosen kan upprepas 1–2 gånger.

Distraktion och fysikaliska metoder
Distraktion
Distraktion är en effektiv metod för att minska procedurrelaterad smärta hos barn och ungdomar vid mindre smärtsamma procedurer. Distraktion innebär att barnet fäster sin

uppmärksamhet på något annat än den smärtsamma och
skrämmande situationen. Den kan vara passiv (till exempel
musik/film) eller aktiv (till exempel att blåsa såpbubblor).
Från cirka sju års ålder kan barnet engagera sig i andningsövningar, progressiv muskelrelaxation och fantasi istället för
yttre distraktion. En sådan metod är Guided Imagery (”vägledd dagdröm”). Förslag ges i Tabell III.
Fysikaliska metoder
Fysikaliska metoder som kan vara effektiva för att lindra
smärta och rädsla vid procedurer är till exempel hud mot
hud, kyla, värme eller massage. Förslag ges i Tabell III.

Tabell III. Schema över lämpliga förberedelser och icke-farmakologiska behandlingsmetoder utifrån ålder
och kognitivt stadium.
Kvalitetsgradering av evidens efter Oxford-Centre for Evidence Based Medicine, 2001;
http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp#levels

Kognitivt stadium

Förberedelse

Evidens

Distraktion

Evidens

Fysikaliska metoder

Evidens

0–2 år
Sensomotoriska stadiet
Inlärning via sinnena, uttalad
främlingsrädsla, begränsad
föreställningsförmåga.

Fokus på föräldrar.
Nyfödda och späda barn vara
mätta.
När? Direkt innan proceduren
eller samma dag.

A

Nyfödda och späda
barn bör suga på
napp, egen hand el.
förälders finger.

A

Använd hud-mot-hudvård eller stödjande
sammanhållning till
nyfödda barn. (Se
Figur 4).

B

Rädsla för mörker, djur och
separation.

Undvik separation från föräldrar. Från cirka 2 års ålder visa
och lek proceduren med barnet. Använd docka eller nalle.

B

Massage kan minska
stress/obehag.

B

2–7 år
Preoperationella stadiet
Egocentriskt, konkret tänkande, inlärning till stor del via
”trial and error”, begränsade
copingstrategier och tidsuppfattning.

Fokus på barnet.
När? Samma dag eller dagen
före.
Lek proceduren med barnet.
Ge konkret kort information.
Använd autentiskt material
och dockor. Förtydliga vilken
kroppsdel som ska undersökas. Enkelt språk.

Massage kan minska
obehag (starta före
proceduren).

B

Kylspray/is från 6 år

B

Värmekudde eller likn.
(inte nödvändigtvis vid
stickstället).

B

Massage kan minska
obehag (starta före
proceduren).

C

Kylspray/is

B

Massage minskar
obehag (starta före
proceduren).

B

Kylspray/is

B

Rädsla för främmande människor, främmande situationer,
kroppsskada och separation.
7–11 år
Konkreta operationernas
stadium
Logiskt tänkande utvecklas,
begrepp om då och nu, medvetenhet om inre organ och
funktion, rädsla för förlust av
kroppsdelar och förlust av
kontroll.
Stress av att vara utan vänner,
samband och tillhörighet samt
att inte veta och förstå. Ritualer
viktiga. Dödsångest finns.
11–12 år – uppåt
De formella operationernas
stadium
Abstrakt och logiskt tänkande,
frigörande från föräldrar börjar.
Kroppsuppfattning och kamratgrupp mycket viktigt.
Stress av att veta och att förstå
långsiktiga följder samt av att
bli beroende av andra, att vara
annorlunda ex. oro för fula ärr.
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Fokus på barnet.
När? Några dagar till 1 vecka
före.
Lek proceduren i detalj med
barnet genom konkret men
kort information. Använd autentiskt material och dockor.
Visa fotografier, bilder, eller
material via webb. Förtydliga
vilken kroppsdel som ska
undersökas.

Fokus på tonåringen.
Ge även möjlighet till förberedelse utan föräldrar.
När? Flera dagar till veckor
före.
Visa foton, anatomisk skiss,
film eller webb. Låt tonåringen
känna på sakerna som ska
användas samt ställa frågor.
Ev. kan de träffa en annan
tonåring som genomgått
samma sak eller visa momenten på en docka.

C

B
C

B
C

Öka distraktion ju närmare barnet blir 1 år
och övergå sedan helt
till distraktion.
Distraktion är effektivt.
Kan vara föräldraledd.
Ex. Blåsa såpbubblor
Sjunga, Läsa saga, Se
film, leka med handdockor.
Försäkringar om att
barnet är duktigt, att
det går bra osv. kan
öka ”krav” och förvärra
smärta och oro.

A

Distraktion.
Kan vara föräldraledd.
Ex. läsa bok, se film,
spela dataspel,
lyssna på musik.

A

Guided Imagery
Avspänning

C
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Utökad farmakologisk behandling
Planering och säkerhet
God planering och noggranna förberedelser är grunden
för ett säkert omhändertagande.
En behandlingsstrategi som utgår från barnets ålder,
erfarenhet och önskemål ska alltid eftersträvas (se Figur
3).
Farmakologisk behandling utöver topikal anestesi,
paracetamol, cox-hämmare och söta lösningar, medför
ökad risk för allvarliga biverkningar som andningsdepression, förlust av skyddsreflexer och kramper. Det gör
att ytterligare beredskap krävs för att riskerna säkert ska
kunna hanteras. Bland annat krävs särskild utbildning av
vårdpersonal, skärpt riskbedömning och planering inför
varje ingrepp, liksom möjlighet att övervaka barnet både
under och efter det att medicinering givits.

Risken för komplikationer gör att sederande läkemedel till
barn bara rekommenderas till verksamheter med tillräcklig
kompetens att hantera möjliga komplikationer.

Såväl smärtstillande läkemedel, till exempel opioider och
alfa-2-agonister, som läkemedel för sedering påverkar
medvetandet och kan ge andningspåverkan. Olika sederingsgrader övergår utan skarpa gränser i varandra, men
delas ändå in i:
• Minimal sedering (minska oro utan påverkan på
medvetandet)
• Medveten (måttlig) sedering (kontrollerat tillstånd
som tillåter att skyddsreflexer, spontanandning och
fri luftväg bibehålls och att patienten kan svara på
och följa uppmaningar eller motsvarande)
• Djup sedering
• Generell anestesi
Djup sedering och generell anestesi kräver speciell expertis och behandlas ej i detta dokument. Barn i nyföddhetsperioden som kräver sedering inför smärtsamma procedurer ska behandlas av personal med specialkompetens
för detta och inkluderas inte heller i detta dokument.
Oavsett vilken typ av procedur och smärtbehandling
som används, bör det finnas lokala riktlinjer anpassade till
verksamheten. När man på sin vårdenhet introducerar nya
metoder och rutiner för smärtlindring i samband med
procedurer bör det ske i samverkan med berörd barnklinik
och/eller anestesiklinik.
Verksamheter som utför procedurer på barn bör säkerställa:
• Att nödvändiga rutiner finns samlade och lättillgängliga.
• Planering för att hantera komplikationer, till exempel
plan för att tillkalla anestesikompetens och/eller
transport till högre vårdnivå.
• Att personalen har ändamålsenlig utbildning för
smärtlindring och sedering i samband med de
procedurer som de utför.
• Att fortlöpande kompetensutveckling av berörd
personal genomförs.
• Att resultatet av smärtlindringsrutinerna följs upp på
ett systematiskt sätt.

Grunden för kompetensutveckling när sederande läkemedel används kan innefatta:
• Regelbundet uppdaterad kompetens i avancerad
HLR (barn) inklusive praktisk kunskap i att hålla fri
luftväg och ventilera.
• Möjlighet till kunskapsinhämtning via utbildningsmaterial, föreläsningar och interaktiva workshops
om sedering vid procedurer.
• Praktiska övningar, till exempel i administrering av
lustgas.
För varje procedur finns tre specifika delmoment –
före procedur, under procedur/genomförande och efter
procedur. Varje delmoment kräver specifika åtgärder
(Faktaruta 3).
För specifika detaljer rörande logistik och utrustning, se bakgrundsdokument ”Sedering av barn utanför intensivvårds-/anestesiavdelningen”.

Smärtstillande läkemedel
Smärtupplevelsen är individuell och målet med behandlingen
är att uppnå en för individen godtagbar smärtnivå med så få
biverkningar som möjligt. Bäst effekt uppnås oftast genom
användning av kombinationer av analgetika och/eller andra
metoder. Alla nedanstående läkemedelsbehandlingar går att
kombinera, men man bör vara försiktig med kombinationer
till nyfödda barn.

Topikal anestesi
Se avsnitt Grundläggande behandling ovan.
Lokalanestetika
Lokalbedövning är, oavsett barnets ålder, förstahandsval vid
procedurer.
Infiltrations- och ledningsanestesi är ofta smärtsam på
grund av att lokalbedövningsmedlet (till exempel lidokain) är
en sur lösning. Genom buffring med natriumbikarbonat
minskar smärtan vid injektionen (Faktaruta 2). Samtidigt
förkortas anslagstiden, det vill säga effekten kommer snabbare, vilket är en fördel.
Faktaruta 2. Buffring av lidokain.
Blanda 2 mL natriumbikarbonat (0,6 M) med 10 mL
lidokain oavsett styrka.
Observera att inga andra lokalanestetika än
lidokain kan buffras på detta sätt.
Maxdos lidokain är 4 mg/kg hos barn.

På öppna sårytor kan kompresser med buffrad lidokain
appliceras under minst 15 minuter innan såret behandlas.
För dosering av lidokain gäller samma maxdos (mg/kg)
vid kompressbehandling av sår som vid infiltration.
Lidokaingel bör användas vid ytanestesi av slemhinnor, till
exempel vid uretrakateterisering och sondsättning.
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Faktaruta 3. Utökad farmakologisk behandling – utökade ställningstaganden.
Före procedur

Riskbedömning:
•
Specifika risker för procedur/patient/typ av sedering?
•
Behövs proceduren? Påverkas fortsatt behandling eller hälsa?
•
Finns alternativ till farmakologisk sedering?
•
Finns kontraindikationer?
•
Fastetid enligt riktlinjer.
•
Samordna om möjligt flera procedurer.
Kommunicera med patient och familj om proceduren.
Smärtskattning
Behandlingsplan:
•
Läkemedel och metod
•
Hantering av komplikationer och/eller otillräcklig effekt
•
Observation och övervakning efter genomförd procedur
Kontrollera utrustning, lokaler och läkemedel.
Säkerställ att personal med adekvat utbildning/erfarenhet finns tillgänglig för hela genomförandet. Bör inkludera minst en vårdpersonal avdelad endast för övervakning och omhändertagande av patienten.
Gå igenom behandlingsplanen med teamet.

Under proceduren

Patientövervakning - utifrån riskbedömning:
•
Minst en vårdpersonal avdelad endast för övervakning/omhändertagande av patienten
•
Identifiera och åtgärda tillbud och negativa händelser
•
Smärtskattning
Läkemedelsadministrering:
•
Administreringstid
•
Anslagstid
•
Förväntad duration av effekt
•
Antidot
Journalföring:
•
Ansvarsfördelning
•
Använda läkemedel
•
Förlopp (i lämpliga tidsintervaller)
– vitalparametrar
–
–

Efter proceduren

smärtskattning och sederingsgrad
komplikationer

Övervakning tills:
•
Stabila vitalparametrar
•
Habitualtillstånd
Utvärdering; patient/anhörig/team:
•
Smärtskattning
•
Journalför förslag inför senare procedurer
•
Informera barn och föräldrar om procedur och behandling
Definierade utskrivningskriterier
Checklista utskrivning, till exempel:
•
Råd vid utskrivning (förväntat förlopp, möjliga komplikationer)
•
Telefonnummer för direktkontakt

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se
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Paracetamol
Paracetamol har en ringa analgetisk effekt vid procedursmärta, men har sin plats vid procedurer med förväntad
kvarstående smärta. Paracetamol bör inte ges till leversjuka
barn. Maximal analgetisk effekt inträder efter cirka två timmar vid oral tillförsel, vilket bör beaktas vid vårdplanering
(Faktaruta 4).
Faktaruta 4. Paracetamol.
På läkarordination rekommenderas engångsdos av
paracetamol peroralt:
•
Barn < 2 månader: 20 mg/kg
•
Barn > 2 månader: 40 mg/kg
•
Maxdos till barn över 50 kg är 2 g oralt (1 g i.v.)
Om venös infart finns kan paracetamol ges intravenöst som
engångsdos 20 mg/kg för alla åldrar (maxdos i.v. 1 g). Om
oralt intag inte är lämpligt och infart saknas kan paracetamol ges rektalt i samma dos som oralt.
Vid fortsatt medicinering med paracetamol måste
efterföljande doser minskas.

Cox-hämmare (NSAID)
Cox-hämmare (till exempel ibuprofen och diklofenak) har en
måttlig analgetisk effekt vid olika typer av procedursmärta,
huvudsakligen vid förväntad kvarstående smärta. Vid inflammation eller vid smärtor från skelettet kan cox-hämmare ha
en måttlig till god effekt. Maximal analgetisk effekt inträder
efter cirka två timmar vid oral/rektal tillförsel, vilket bör
beaktas vid vårdplanering.
Dessa läkemedel ska inte ges till barn yngre än tre respektive sex månader (Faktaruta 5).

Faktaruta 5. Cox-hämmare.
Rekommenderad engångsdos:
• Ibuprofen
	Från 3 månader: 7 mg/kg oralt eller rektalt, oavsett ålder
Maxdos 600 mg
eller
•	Diklofenak
	Från 6 månader: 1 mg/kg oralt eller rektalt, oavsett
ålder.Maxdos 75 mg

Alfa-2 (-adrenoreceptor)-agonister
Klonidin
Klonidin har en omfattande användning vid pediatrisk
smärtlindring och sedering på sjukhus trots att läkemedlet inte är godkänt på denna indikation vare sig hos barn
eller vuxna.
Klonidin har en måttlig till god analgetisk effekt vid
procedursmärta och är samtidigt sederande utan egen
andningsdeprimerande effekt. Klonidin kan ges som intravenös injektion eller som peroral mixtur (apoteksberedd) eller tabletter (licenspreparat). Även lösning avsedd
för injektion används peroralt i klinisk praxis (Faktaruta
6).
Observera att injektionslösningen har koncentration
150 mikrogram/mL. Till barn rekommenderas spädning till
15 mikrogram/mL. Riskerna för felspädning bör beaktas.
Klonidin ska inte ges till barn med känd hjärtarytmi
eller till cirkulatoriskt instabila barn.
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin är en alfa-2-agonist som är godkänd för
indikationen ”sedering av vuxna intensivvårdspatienter”.
Ännu finns endast begränsad erfarenhet av användning
till barn.

Opioider
Opioider har en god analgetisk och sederande effekt och
bör användas vid procedurer där en svårare grad av smärta
förväntas. Andningsdepression kan förekomma, varför
kontinuerlig övervakning och beredskap för andningsunderstöd och antidotbehandling krävs.
Medellångverkande preparat bör väljas eftersom det
snabba tillslaget på kortverkande opioider kan öka risken
för andningsdepression.
På sjukhus och i prehospital miljö med tillgång till
personal med vana att ge andningsunderstöd kan även
kortverkande preparat för nasal eller intravenös tillförsel
väljas (Faktaruta 7).
Vid intravenös administration ska opioider ges långsamt för att minska biverkningar (särskilt andningsdepression) och för titrering av dos. Morfin intravenöst bör
ges under 10–15 minuter.
Kombination med andra analgetiska metoder/läkemedel kan reducera opioidbehovet.

Faktaruta 6. Klonidin.
Doseringsförslag (alla åldrar)

Maximal analgetisk effekt

Klonidin engångsdos intravenöst
Ges långsamt i.v. under 10–15 minuter

1 mikrogram/kg

10–15 minuter (effekt ses direkt)

Klonidin peroralt

2 mikrogram/kg

60–90 minuter

Maxdos

150 mikrogram
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Faktaruta 7. Opioider.
Doseringsförslag
Ålder

Dos

Tid till max effekt/ny dos

Morfin engångsdos intravenöst
Ges långsamt intravenöst under 10–15 minuter
< 1 månad

0,025 mg/kg (25 mikrogram/kg)

1–3 månader

0,025–0,05 mg/kg (25–50 mikrogram/kg)

> 3 månader

0,05–0,1 mg/kg (50–100 mikrogram/kg)

20 minuter/20 minuter

Ketobemidon intravenöst – kan doseras på samma sätt som morfin
Morfin peroralt (tabletter, mixtur)

30–40 minuter/ca 1 timme

< 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)

Oxikodon peroralt (tabletter, mixtur)
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)

Fentanyl administrerat nasalt i sprayform

30 minuter/ca 1 timme

20–30 minuter/50–60 minuter
(anslagstid 10 minuter)

Bör ej ges till barn under 1 månad.
> 1 månad

0,0005–0,0015 mg/kg (0,5–1,5 mikrogram/kg)
Den högre doseringen ökar risken för biverkningar.
Specifik antidot för opioider är naloxon (se Antidoter)

Ketamin/S-ketamin
Ketamin (racemiskt) och S-ketamin (S-isomeren) har en
måttlig till god smärtlindrande och sederande effekt utan
andningsdepression.
S-ketamin lösning för injektion saknar konserveringsmedel och har en högre analgetisk effekt än racemiskt
ketamin. Lösning för intravenöst bruk kan användas till
nasal såväl som peroral administrering.
Vid intravenös tillförsel är risken för hallucinationer
påtaglig även i låga doser. Därför rekommenderas oral
eller nasal tillförsel vid planerade procedurer. Även vid
nasal och oral tillförsel kan hallucinationer/perceptuella
biverkningar förekomma, framför allt av racemiskt ketamin, då högre dos behövs på grund av en lägre analgetisk
potens jämfört med S-ketamin. Nasal tillförsel är till viss
del begränsad till patienter under 15 kg på grund av att
volymen annars blir för stor. Vid oral tillförsel bör läkemedlet blandas i saft då smaken av S-ketamin och race-
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misk ketamin kan upplevas som obehaglig (Faktaruta
8).
Då ketamin har ringa negativ effekt på andning och
cirkulation används det i akutsituationer även intravenöst,
framför allt till instabila patienter. Behandling av akut
sjuka, instabila patienter vid procedurer eller vid svår
smärta kräver specialkunskap och ligger utanför detta
kunskapsdokument.

Kodein och tramadol
Kodein och tramadol ska inte användas till barn och
ungdomar!
Kodein metaboliseras i varierande grad till morfin
(aktiva substansen) med risk för både underbehandling
och överdosering.
Tramadol rekommenderas inte vid behandling av nociceptiv smärta hos barn.
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Faktaruta 8. Ketamin/S-ketamin.
Doseringsförslag ( > 3 månader)

Anslagstid

S-ketamin (Ketanest)
Oralt

1,5–2,5 mg/kg

35–45 minuter

Nasal spray (< 15 kg)

1–1,5 mg/kg

20–30 minuter

Oralt

3–5 mg/kg

35–45 minuter

Nasal spray (< 15 kg)

2–3 mg/kg

20–30 minuter

Ketamin (Ketalar)

Lustgas vid procedursmärta
Lustgas är användbart vid kortvariga procedurer som
medför lätt till måttlig smärta och ger en smärtstillande
och sederande effekt utan andningsdepression. Lustgas
har snabbt insättande effekt som snabbt avtar då tillförseln
avslutas. Vid smärtsamma procedurer är användning av
lustgas blandad i syrgas upp till 50 % en säker och tillförlitlig metod för barn över fyra år och biverkningsfrekvensen är då låg. Sjuksköterskor med särskild utbildning kan
därför med god säkerhet självständigt administrera lustgas
upp till 50 % till barn över fyra år. Lustgas kan då kombineras med icke-sederande farmakologiska och/eller psykologiska behandlingar. För kombination med andra sederande läkemedel eller till yngre barn krävs anestesiutbildning eller motsvarande kompetens. Lustgas kan
användas på akutmottagningar, barnkliniker och mottagningar utanför sjukhus under förutsättning att medicinsk
kompetens och specifik utrustning för administration och
utsug för att avlägsna lustgas ur närmiljön finns.

Sedativa
•

•

•

Sedering kan aldrig ersätta gott omhändertagande
och god smärtlindring, men kan bidra till att en
procedur kan genomföras på ett bra sätt.
Vid all sedering är säkerhet av största vikt (se ovan).
Detta på grund av den sederande effekten, påverkan
på andningsfunktionen och interaktion mellan läkemedel som kan innebära potentiering av biverkningar,
till exempel andningsdepression.
Framför allt vid smärtsamma procedurer kan läkemedel med smärtstillande och sederande effekt vara att
föredra (alfa-2-agonister eller opioider) framför enbart sederande (till exempel bensodiazepiner). Se
Faktaruta 9.

•

•
•

Midazolam kan ge amnesi vilket negativt påverkar
barnets förmåga att bearbeta positiva och negativa
upplevelser och växa med erfarenheten.
Midazolam bör ges långsamt och dosen titreras.
Midazolam kan ge paradoxala reaktioner med oro
och agitation vilket kan behandlas med antidot
(flumazenil).

Antidoter
Naloxon, specifik antidot för opioider
För att bryta biverkningar i form av andningsdepression
och djup sedering:
• bolus 1–10 mikrogram/kg intravenöst
• infusion 2,5–5 (–10) mikrogram/kg/h.
OBS! Vid andningsdepression är första åtgärd
andningsunderstöd.
Naloxon har en kortare effektduration än morfin, ketobemidon och oxikodon. En intravenös dos naloxon kan
därför sluta verka och andningsdepression återkomma.
Upprepade doser eller kontinuerlig infusion kan behövas.
Man kan även ge samma dos som gavs intravenöst intramuskulärt, då det långsammare upptaget ger en fördröjd
effekt. Kontinuerlig övervakning krävs tills risk för andningsdepression inte längre föreligger.
Om infart saknas kan naloxon ges intramuskulärt eller
nasalt (10–20 mikrogram/kg) av den starkare lösningen
(0,4 mg/mL). Vid nasal tillförsel väljs i första hand spray
då droppar är mindre tillförlitligt.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se
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Faktaruta 9. Sederande läkemedel.
Doseringsförslag

Admin. sätt/ålder

Dos (mg/kg)

Max dos
(mg)

Anslagstid
(minuter)

Duration
(minuter)

1–3

45–60

Klonidin och opioider: se Faktaruta 6 och 7.
Midazolam
Intravenöst
< 5 år

0,05–0,1

> 5 år

0,025–0,05

5

Peroralt

0,3–0,75

10

15–30

60–90

Rektalt

0,25–0,5

10

10–30

60–90

4–5

60–120

Diazepam
Intravenöst

0,05–0,1

Peroralt

0,2–0,4

10

15–30

60–180

Rektalt

0,2–0,4

10

5–15

60–180

Specifik antidot för bensodiazepiner: flumazenil.

Flumazenil, specifik antidot för bensodiazepiner
För att bryta biverkningar i form av djup sedering, andningspåverkan eller agitation:
• bolus 3–5 (–10) mikrogram/kg i.v.
• infusion 1–5 mikrogram/kg/h i.v.
OBS! Upprepade doser kan behövas (max 40 mikrogram/kg totalt)

Läkemedelssäkerhet och biverkningar
Bristen på läkemedel utprövade och anpassade för barn ökar
risken för felanvändning och läkemedelsrelaterade problem,
till exempel genom att spädning måste utföras.
Biverkningar hos barn kan vara svåra att tolka varför läkemedelsbiverkningar ska övervägas vid ovanliga symtom.
Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket för att
öka kunskapen om läkemedelssäkerhet för barn. Detta är
särskilt viktigt vid användning av läkemedel utanför godkänd indikation: www.lakemedelsverket.se/rapportera
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Behandling av barn i samband med
smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård
– bakgrundsdokumentation
Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript.
Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet.

Smärtbehandling vid procedurer hos barn – kort historik och dagsläget
Ulla Caverius, Gustaf Ljungman

Klassificering av smärta och smärtfysiologi
Stefan Lundeberg

Psykologiska aspekter av barns upplevelse vid smärtsamma och obehagliga procedurer
och vikten av bemötande
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Grundläggande behandling vid procedurer
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Smärtbehandling vid procedurer hos barn
– kort historik och dagsläget
Ulla Caverius, Gustaf Ljungman

Sammanfattning
Smärta är ett av våra starkaste överlevnadssystem. Alla
människor oavsett ålder upplever smärta, som är en
obehaglig upplevelse. I sjukvården utsätter vi våra patienter för en mångfald procedurer som led i utredningar och behandling. Procedurerna kan vara både
smärtsamma och för barn ofta skrämmande, och få
konsekvenser för barnets sätt att hantera smärta även
framöver. Därför är det viktigt att så långt det går förebygga och behandla obehag vid smärtsamma och ofta
skrämmande procedurer.

Definition av smärta
”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada
eller beskriven i termer av sådan skada. Oförmåga att kommunicera utesluter inte att individen känner smärta eller kan
vara i behov av adekvat smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet genom egen
erfarenhet av vävnadsskada tidigt i livet.”
International Association for the Study of Pain (IASP),
reviderad 2008.

Historik och myter
Smärta är ett varningssystem vars funktion är att varna för
faktisk eller förväntad skada för att möjliggöra undvikande
eller flykt. I samband med smärtsamma ingrepp inom sjukvården berövas barnet möjlighet att agera efter varningssignalen eftersom barnet varken kan eller bör fly. Syftet med ingreppen är ju att säkra diagnostik, behandla sjukdom och
ytterst att återställa hälsa. Oro och rädsla är starkt kopplat till
smärta och en naturlig reaktion på något vi inte har tidigare
erfarenhet av eller tidigare obehagliga upplevelser av. Ju
mindre barnet är desto svårare har det att förstå nödvändigheten av en ibland smärtsam procedur och reagerar med
rädsla och oro. Det gör det angeläget att optimera smärtbehandlingen för att orsaka så lite smärta och oro som möjligt.
Smärta, ett av de mest fruktade symtomen på sjukdom,
har tidigare inte uppmärksammats tillräckligt mycket inom

sjukvården. Många studier har visat att smärta hos barn har
underskattats och underbehandlats (1–3). Det har funnits
ett flertal myter och vanföreställningar om barns upplevelse
av smärta och dess behandling som har förhindrat en god
smärtvård. En sådan myt är att barn tål smärta och obehag
bättre än vuxna. Det har ofta hävdats att barn inte kan
uppleva smärta på samma sätt som vuxna eftersom deras
nervsystem är omoget (4). De senaste 30 årens barnsmärtforskning har kommit till slutsatsen att dessa uppfattningar
är helt felaktiga (5). Det har också hävdats att små barn inte
har något smärtminne och att det inte finns några skadliga
långtidseffekter, vilket också visat sig vara felaktigt. Kanske är
det till och med så att de allra minsta och prematura barnen
upplever mer smärta? De smärtökande inåtgående nervbanorna utvecklas redan i graviditetens första trimester,
medan de smärtdämpande nedåtstigande banorna utvecklas
sent i sista trimestern.
Förutom dessa myter om smärta finns det också ett antal
individuella och samhälleliga attityder som har förhindrat
en förbättrad smärtbehandling. De är ännu mer problematiska eftersom de inte kan bevisas eller motbevisas. Det är
möjligt att öka kunskapsnivån hos vårdpersonal relativt
snabbt, men att förändra attityder tar betydligt längre tid.
En inte ovanlig attityd är att smärta är karaktärsdanande
och att det har en härdande effekt att klara av smärta, vilket
stärker personligheten och tävlingsförmågan. Vidare har det
visats att många läkare anser att procedurer som utförs inom
andra specialområden än deras eget är mer smärtsamma och
mindre väl hanterade (6).

”Oro och rädsla är starkt
kopplat till smärta”
Skäl att behandla och förebygga smärta
Det primära skälet att minimera smärta är humanitärt.
Lindring av smärta borde vara en basal mänsklig rättighet
oberoende av ålder, kön, sociala förhållanden, religion eller
etniskt ursprung i enlighet med deklarationen om mänskliga rättigheter utfärdad av Förenta Nationernas generalförsamling 1975.
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Det finns även medicinska skäl att behandla smärta. Okontrollerad smärta leder till frisättning av stresshormon vilket
kan orsaka ett katabolt tillstånd, öka infektionsrisken och
förlänga sårläkningen och vårdtiden.
Det är en utbredd föreställning att det mest effektiva sättet att behandla smärta är att blockera den innan den uppstår.
Det finns en del vetenskapliga belägg för att det skulle kunna
vara så, men begreppet “pre-emptive analgesia” har också
ifrågasatts (7). Ur kliniskt perspektiv är det viktigt att smärta
behandlas på ett bra sätt från början och därefter så länge
smärtan pågår för att undvika onödigt lidande. Dessutom
finns det uppgifter som talar för att otillräcklig smärtlindring
vid ingrepp i början av en sjukdomsperiod kan minska effekten av behandling vid senare ingrepp (8).
Förutom ovan nämnda skäl att lindra de akuta effekterna
av smärta genom behandling, finns även starka skäl att behandla smärta för att undvika smärtans långtidseffekter.
Psykosociala beteendeförändringar och starkare smärtreaktioner på senare i livet framkallad smärta, har påvisats efter att
barn utsatts för obehandlad smärta i nyföddhetsperioden
(8,9). Det är därför särskilt viktigt att bästa möjliga smärtlindring sätts in redan från början av en behandlingsperiod.
Ovanstående argument talar för att det sannolikt även
finns ekonomiska skäl att lindra smärta.

”Det är viktigt att smärta
behandlas på ett bra sätt
från början”
Behandling av barns smärta och rädsla
vid procedurer
Det finns ett stort smörgåsbord av olika procedurer som vi
utsätter barn för i sjukvården. En del är smärtsamma, till
exempel nålstick. Andra är inte smärtsamma alls, men är
obegripliga, skrämmande eller ställer krav som barnet kanske
inte kan medverka till, som exempelvis MR-undersökningar
och strålbehandlingar.
Vanliga smärtsamma procedurer i nyföddhetsperioden är
blodprover venöst, kapillärt och hälstick, sättande av PVK
och perkutana centrala infarter, ventrikelsondnedläggning,
ögonundersökningar, lumbalpunktion, urinsamling via kateter och vaccinationer. Hos äldre barn är, förutom blodprover och PVK-sättning, lumbalpunktion, benmärgsaspirationer, omläggningar av operationssår och brännskador,
dragning av dränage, K AD-sättande, rengöring och suturering av sårskador, reponering av frakturer och botox- och
ledinjektioner ett axplock av smärtsamma procedurer.
Smärta är definitionsmässigt en subjektiv upplevelse (10).
Smärtupplevelsen är beroende av många faktorer såsom
ålder, personlighet, oro, stresströskel, trötthet, tidigare erfarenheter, förväntan om smärta, illamående, hunger och
otrygghet. Vid planering för en procedur bör man försöka
skräddarsy information, förberedelse och behandling efter
barnets ålder, erfarenhet och önskemål. Många tonåringar
vill inte förlora kontrollen och föredrar att genomgå en procedur utan någon behandling alls även om den medför viss
smärta, medan hos andra kan rädslan göra att man väljer

sövning, även om proceduren i sig är smärtfri. Här följer en
checklista över punkter som bör beaktas innan man beslutar
en behandling för procedursmärta (11):
• Barn och ungdomar i alla åldrar känner smärta och behöver smärtstillande vid smärtsamma procedurer.
• Skillnader i utveckling påverkar smärtsvar och effekt av
analgetika vilket måste tas hänsyn till när man planerar
smärtlindring.
• Överväg om proceduren är nödvändig och om resultatet
av undersökningen/proceduren har något inflytande på
fortsatt handläggning. Undvik multipla procedurer.
• Samordna smärtsamma procedurer för att minimera
antalet tillfällen med smärta.
• Är lugnande läkemedel eller full narkos nödvändigt för
att säkerställa ett säkert och tillfredsställande resultat av
proceduren?
• Kan modifiering av proceduren minska smärtan? Exempelvis venpunktion istället för hälstick.
• Är den planerade miljön för proceduren lämplig? Ett
tyst, lugnt rum med möjlighet till distraktion av lämpliga leksaker är optimalt.
• Säkerställ att personal med adekvat utbildning/erfarenhet finns tillgänglig för genomförandet.
• Låt smärtstillande och lugnande läkemedel få tid att
verka.
• Ha en tydlig plan klar för vad som ska göras om proceduren misslyckas eller om smärtan blir outhärdlig med
vald teknik.
Behandling som erbjuds vid procedursmärta varierar från
farmakologisk, som analgetika i olika administrationsformer,
lustgas, fullnarkos och blockader, till icke-farmakologisk,
som olika psykologiska metoder. De kommer att behandlas i
detalj i kommande avsnitt. En enkel sammanfattande rekommendation är att (11):
• Barnet och föräldrarna förbereds psykologiskt genom
information och åldersadekvata förberedelser.
• Smärtbehandling vid procedurer inkluderar både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder.
• Lustgas övervägs för smärtsamma procedurer om barnet
vill och kan medverka i behandlingen.
• Sederande eller fullnarkos övervägs om proceduren är
invasiv, vid multipla samtidiga procedurer och ofta
återkommande procedurer.

Evidensbaserad behandling
vid procedursmärta hos barn
Det finns ökande evidens för olika typer av behandling vid
procedursmärta. Om man ser till evidensen när det gäller
smärtbehandling vid procedursmärta hos barn är den fortfarande begränsad, framför allt till äldre barn. Till prematura
och fullgångna neonatala barn finns idag god evidens för att
söta lösningar, icke-nutritivt sugande, att ”känguruvårda”
barn och ”stödjande sammanhållning” av barnet vid procedurer har god effekt vid olika typer av procedurer som
blodprovstagning, lumbalpunktion och ögonundersökningar
(11–13). Till lite äldre barn finns god evidens för att en del
icke-farmakologiska beteende- och kognitiva metoder som
hypnos, distraktion och KBT har effekt vid behandling av
smärta och stress vid nålstick (14,15). Farmakologiskt finns
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god evidens för lokalbedövningskrämer som EMLA och
Ametop som minskar smärta vid nålstick (16,17). Evidensen
är också god för buffring av lokalanestetika för att minska
smärtan vid infiltrationsanestesi (18). Även om evidensen
ibland är bristfällig av olika anledningar, finns idag god
klinisk erfarenhet och väl utarbetade riktlinjer för långt fler
behandlingar (11). Fortsättningen av detta dokument kommer att belysa evidensläget mer i detalj.
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Klassificering av smärta och smärtfysiologi
Stefan Lundeberg

Sammanfattning
Ett komplett system för smärttransmission är utvecklat
hos barn redan under fosterstadiet och förmågan att
uppleva smärta finns redan från födelsen. Det smärthämmande systemet är mindre utvecklat vid födelsen
vilket bidrar till att mindre barn (under två års ålder) har
ett sämre försvar mot smärta. Ett alltför kraftigt smärtinflöde påverkar smärtsystemet negativt med risk för
långvariga neurologiska effekter. En smärtupplevelse är
ett komplext fenomen och påverkas både av nociceptivt
inflöde och affektiva komponenter.
Ur ett förenklat perspektiv kan smärta orsakas av en
retning av smärtspecifika receptorer (nociceptiv smärta)
eller påverkan direkt på nervstrukturer (neuropatisk
smärta). Procedursmärta förmedlas till stor del av grövre
nociceptiva A-delta-fibrer vilket gör smärtan mer svårbehandlad.
Analgetika minskar smärttransmissionen på olika
nivåer i nervsystemet men vanligtvis inom det centrala
nervsystemet. För att åstadkomma en effektiv smärtlindring ska farmakologisk behandling kombineras med
komplementära metoder.

Klassificering av smärta och smärtfysiologi
En smärtupplevelse är en subjektiv upplevelse och utgår ifrån
en tolkning av smärtsamma signaler ifrån nervsystemet.
Tolkningen av en smärtstimulering sker i djupa centrala
områden i hjärnan och påverkas av ett flertal affektiva områden som ofta benämns som det limbiska systemet.
Smärta beskrivs ofta i relation till tid (akut kontra långvarig) eller underliggande etiologi som:
• nociceptiv
• inflammatorisk
• neuropatisk
• funktionell (psykogen)
• idiopatisk (utan känt ursprung).
Smärta är ofta en blandning av olika typer, som nociceptiv
och neuropatisk.
Nociceptiv och neuropatisk smärta är de två vanligaste
typerna av smärta hos spädbarn, barn och ungdomar. Akut
smärta som uppkommer vid trauma eller vid procedurer är
vanligtvis nociceptiv och förmedlas av smärtreceptorer och
specifika nervtrådar, så kallade C-fibrer och A-delta-fibrer.
Smärtreceptorer kan vara känsliga för mekanisk stimulering,
temperatur eller kemiska ämnen. Inflammatorisk smärta är
typisk för den långsamma C-fibermedierade smärtan medan
A-delta-smärtan är mer akut och kopplad till den snabba
smärtförmedlingen med medföljande försvarsmekanismer
på spinal nivå. Generellt så är den kraftiga A-delta-smärtan
mer svårbehandlad och kräver ofta högre doser och potentare analgetika jämfört med den C-fibermedierade smärtan.
Den smärta som genereras i samband med olika procedurer

är många gånger till stor del medierad via A-delta-fibrer och
därför mer svårbehandlad.
Ett komplett nervsystem för smärttransmission utvecklas
tidigt under fosterlivet och präglas av en uttalad plasticitet
under de första levnadsåren. Ur smärtsynvinkel nås full
mognad först omkring tidiga tonår. Barn har jämfört med
vuxna ett känsligare nervsystem avseende ingående smärtimpulser och samtidigt ett sämre utvecklat försvar mot smärta
under de första levnadsåren. De nedåtgående smärthämmande banorna är inte utvecklade vid födelsen utan dessa
utvecklas sannolikt till full funktion när barnet uppnår två
års ålder. Det är väl visat i djurstudier att en alltför kraftig
smärtstimulering leder till skador inom det centrala nervsystemet (1).
Aktivitet i smärtsystemet kan moduleras (ökas och minskas) av sensorisk stimulering, farmakologiska preparat och
sinnesstämning. Smärtmodulering kan ske på flera olika nivåer i nervsystemet:
• perifer nivå
• spinal nivå
• supraspinal nivå.

”En smärtupplevelse är
en subjektiv upplevelse”
I samband med en smärtstimulering uppträder det en ökad
känslighet för smärta, sensitisering (hyperalgesi) både på
lokal nivå vid skadeområdet (primär hyperalgesi) samt på
ryggmärgsnivå och i högre lokaliserade smärtcentra inom
centrala nervsystemet (sekundär hyperalgesi). De snabbaste
förändringarna uppkommer inom några minuter inom det
centrala nervsystemet och den uppkomna sensitiseringen
kan kvarstå under en längre tid (månader till år) beroende på
hur uttalad den inträffade smärtstimuleringen är. Ett fysiologiskt smärtminne kan med andra ord kvarstå och påverka
smärtupplevelsen vid upprepade smärtsamma ingrepp (1).
Det är vidare viktigt att komma ihåg att även nyfödda barn
har ett fungerande smärtminne. Att små barn inte känner
eller inte kommer ihåg en smärtupplevelse är en gammal
felaktig ”sanning” (3–5).
Perifer smärthämning vid nociceptorn eller längs axonet
kan åstadkommas med exempelvis kyla, lokalbedövningsmedel och antiinflammatoriska läkemedel (2). Kyla kan hämma
smärta via två huvudsakliga mekanismer: perifert och spinalt.
Kylbehandling minskar ledningshastigheten i de afferenta
smärtfibrerna. Nedkylningen kan också i sig leda till en lokal
köldskada varför försiktighet bör iakttas.
Den spinala smärthämningen medieras huvudsakligen
via den stora mängden interneuron som kan påverkas via
stimulering av perifera afferenter (gate-control theory) eller av
nedåtgående smärthämmande banor. Effekten av en perifer
stimulering är direkt och tämligen kortvarig. Graden av
hämning är avhängig av stimuleringens intensitet (temporal
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summation) och utbredning (spatial summation), det vill
säga ju starkare (icke-smärtsam) stimulering och ju större
område som stimuleras, desto kraftigare frisättning av hämmande signalsubstanser. En utgångspunkt är att stimulering
av A-beta-fibrer sker i det smärtande området.
De descenderande (nedåtgående) smärthämmande banorna utgår ifrån hjärnstamsnivån och aktiveras av ascenderande smärtinflöde, sensorisk stimulering och av aktivitet i
centrala strukturer (2). Ett flertal analgetika har vidare sin
smärtlindrande funktion huvudsakligen lokaliserad till
spinalregionen, exempelvis alfa-2-agonister, opioider, paracetamol (5,6).
Hos nyfödda, speciellt prematura barn, kan en smärtreaktion ta sig olika uttryck vilket innebär att smärtan blir
än mer svårtolkad. Vid en akut procedur kan till exempel
reaktionen både vara i form av en bradykardi eller takykardi.
Hos de prematura barnen ses generellt ett mindre reaktionsmönster på samma sätt som vid en obehandlad smärta som
pågått under en längre tid. En utebliven smärtreaktion behöver alltså inte betyda att en smärta inte finns (3,5).
En smärtupplevelse består inte enbart av en signalering
från smärtreceptorer utan även av en affektiv komponent
som kan variera i väsentlig grad mellan olika individer.
Rädsla, oro, tidigare upplevelser (affektivt smärtminne) och
förlust av självkontroll är faktorer som ur ett affektivt per-

spektiv på ett uttalat sätt kan förstärka smärtupplevelsen hos
den enskilda personen. Nyare forskningsrön gör gällande att
till exempel rädsla på ett fysiologiskt sätt kan öka smärta
genom att nedåtgående nervbanor minskar kroppens egen
smärthämning på spinal nivå (smärtfaciliterande nedåtgående banor) (2).
Smärta ska behandlas både med analgetika och med
komplementära metoder som minskar rädsla, skapar självkontroll och utnyttjar distraktion. Vidare bör om möjligt
fysikaliska metoder användas som exempelvis kyla och värme
(2,5).
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Psykologiska aspekter av barns upplevelse vid
smärtsamma och obehagliga procedurer och vikten
av bemötande
Camilla Wiwe Lipsker

Sammanfattning
Smärta är en komplex, flerdimensionell upplevelse som
inte bara är relaterad till typ eller omfattning av vävnadsskada. Psykologiska faktorer såsom känsloläge, upplevd
kontroll, förväntningar, uppmärksamhet och temperament kan i grunden förändra styrkan i smärtupplevelsen
och påverka efterföljande beteende. Övergripande utvecklingsnivå påverkar barnets förmåga att förstå och
hantera smärtsamma situationer och det finns också en
mycket stark koppling mellan barns upplevelse av smärta
och ångest under medicinska procedurer och omgivningsfaktorer såsom föräldrars och vårdpersonals beteende. Forskningsläget för psykologiska interventioner
vid procedurer är mycket lovande; det finns i nuläget
stark evidens för att till exempel distraktion och hypnos
är effektiva för att minska procedurrelaterad smärta och
ångest hos barn i samband med stick. Inte desto mindre
är vidare forskning på andra typer av psykologiska interventioner högst nödvändig, kanske framför allt på äldre
barn. Sammantaget illustrerar aktuell smärtforskning
överlag behovet av en djupare förståelse av hur psykologiska faktorer kan påverka barns smärtupplevelse samt
vikten av att införliva evidensbaserade psykologiska metoder vid medicinska procedurer på barn.

medicinska procedurer genom att minska deras smärta och
relaterade ångest (6). Smärta är således en komplex, flerdimensionell upplevelse som inte bara är relaterad till arten
eller omfattningen av vävnadsskada (7). Psykologiska faktorer, såsom känsloläge, uppmärksamhet, förståelse, kontroll,
förväntningar och tolkning av fara, kan i grunden förändra
styrkan i smärtupplevelsen och påverka efterföljande beteende (7,8). Dessa faktorer är i sin tur starkt påverkade av utvecklingsnivå, genetik, sociala och kulturella variabler samt
av faktorer relaterade till det yttre sammanhang där smärtan
upplevs. Till och med nyfödda barn kan uppleva olika typer
av smärta från samma stimulus till följd av skillnader i administration av detsamma (8). Förståelse för och bemötande av
procedurrelaterad smärta hos barn förutsätter följaktligen
inte bara kunskap om nociception utan också ett erkännande
av och kunskap om de många miljömässiga och psykologiska
faktorer som påverkar smärtupplevelsen hos barn som genomgår medicinska procedurer (7–9).

”Trygghet och uppmärksamhet på annat än smärtan
minskar smärtupplevelsen”
Barn och procedurer

Bakgrund
Kraftfulla forskningsinsatser har lett till omfattande framsteg för vår förståelse av smärtupplevelsen. Grindteorin har
angetts som en av de första teorierna att integrera biologiska
och psykologiska smärtkomponenter i en och samma modell
(1,2). För första gången beskrevs smärtupplevelsen som ett
resultat av ett synaptiskt ”möte” mellan nervsignaler till och
från hjärnan, där den slutgiltiga smärtupplevelsen uppstår i
ekvationen mellan de uppåtgående nervsignalerna från nociceptorerna, och de nedåtgående signalerna från hjärnan
(1,2). Oro är ett exempel på en aktivitet i hjärnan som medför
att ”grinden” hålls öppen och därigenom ökar smärtupplevelsen. Uppmärksamhet på annat än smärtan eller en känsla
av trygghet bidrar å andra sidan till att grinden hålls stängd
och att smärtupplevelsen minskar (1). Analogt med grindteorin visar studier på barn att höga nivåer av smärta och lidande under medicinska procedurer till följd av otillräcklig
smärtlindring medför ökad rädsla och ångest inför framtida
procedurer och en kraftigare akut smärtrespons (4,5). Det
har också visats att olika psykologiska insatser, särskilt distraktion, hypnos och kombinationer av kognitiva beteendeterapeutiska metoder, underlättar för barn som genomgår

Psykologiska förutsättningar
Ett flertal forskningsstudier har identifierat psykologiska
faktorer som påverkar barns respons på procedurrelaterad
smärta och obehag. Dessa inkluderar nivå av rädsla, coping
och temperament (10). Rädsla för smärtsamma procedurer i
barnaåren är så vanlig att den bör räknas som ett normaltillstånd (11). Den kan vara ett resultat av egen eller observerad
erfarenhet (TV, kompisar, föräldrar, fantasi) eller en konsekvens av den aktuella situationen beroende av smärta och
bemötande (8,11). Begreppet coping betecknar ursprungligen förhållandet mellan stress och påfrestning (12). Med
coping avses här barnets förmåga att hantera en procedur
som medför rädsla och obehag i varierande grad. Syftet med
coping är således att kunna hantera en situation, inte att behärska den. Barns copingstrategier har visat sig effektivt
kunna reducera smärta, rädsla och oro. Yngre barn har i allmänhet färre copingstrategier än äldre barn, vilket ställer
högre krav på vårdpersonal och föräldrars medverkan i barnets copingprocess (13). Känslofokuserad (passiv) coping
används i högre grad av/med yngre barn och när barnet är
mycket ängsligt. Denna typ av coping är inriktad på att
minska känslomässig stress och inkluderar strategier som
undvikande, distansering och selektiv uppmärksamhet.
Problemfokuserad (aktiv) coping används i högre grad av/
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med äldre barn och när barnet upplever sig kunna hantera
situationen. Aktiv coping är ofta inriktad på att definiera
problemet, hitta alternativa lösningar och en avvägning
mellan för- och nackdelar (11,12). Med temperament avses
en individs genetiskt baserade karaktärsdrag. Barn som beskrivs av sina föräldrar som mycket aktiva, impulsiva eller
negativa till sinnet uppvisar en högre grad av stress under
procedurer medan egenskaper som självbehärskning, att
vara social och att ha en problemorienterad inställning gynnar återhämtningsförmågan i samma situation (14). Temperament påverkar bland annat val av copingstrategier, uppfattningsförmåga och reaktion på smärtstimuli (4,15).

”De vanligaste farhågorna
är rädsla för smärta”
Utveckling och kognitiv funktion
Barnets kognitiva utveckling följer i stort sett samma turordning även om individuella variationer finns. Utvecklingsstadiet påverkar barnets förmåga att förstå och hantera
smärtsamma situationer (16). Trots viss kritik mot den
strikta stadieindelningen är utvecklingspsykologen Jean
Piagets (1896–1982) teori om kognitiv utveckling fortfarande den mest dominerande inom utvecklingspsykologin
(17). Piaget delade in utvecklingen i fyra huvudstadier.
Nedan beskrivs dessa kopplade till procedurrelaterade faktorer (18).

Det sensomotoriska stadiet (0–2 år)
Under denna period lär sig barnet om den yttre världen
genom sinnena (till exempel sugande) och genom motoriska
rörelser (till exempel skaka en skallra), i motsats till inre
mentala representationer av världen. På grund av begränsningar i barnets föreställningsförmåga fokuseras interventioner i detta utvecklingsstadium lämpligen primärt på föräldrarna. Från cirka ett års ålder och uppåt kan distraktion
som teknik dock börja användas. Minimering av smärta och
andra fysiologiska stressfaktorer (till exempel fasta inför
procedurer) och minimering av separation från föräldrarna
är emellertid av största betydelse. Ett bekant föremål, exempelvis en filt eller ett gosedjur, kan vara mycket effektivt för
att lugna barnet då separation från föräldrarna ändå är
nödvändig.

Det preoperationella stadiet (2–7 år)
Barnet minns sådant som har hänt tidigare. Det kan förstå
att maten hamnar i magen eller att hjärtat finns i bröstet men
kan inte konceptualisera inre kroppsdelar. Gör barnet sig illa
på ett föremål så är det föremålet i sig som är orsaken till
smärtan. Ofta finns endast begränsade copingstrategier att
tillgå, liksom en begränsad tidsuppfattning och uppmärksamhetsspann. Fantasier tenderar att dominera och inlärning
sker till stor del genom ”trial and error”. Separation från
föräldrarna skapar betydande ångest. Inlärningen under
denna period är främst modell- eller erfarenhetsbaserad och
uppnås bäst genom konkret lek. Barn i detta skede kan gene30
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rellt endast tillgodogöra sig en begränsad mängd information. Språket måste vara enkelt och lugnande, utan medicinsk
terminologi. Bilderböcker om att ”gå till sjukhuset” och
sjukhusleksaker är utmärkta verktyg för barn i denna åldersgrupp, i syfte att främja förståelsen för vad som kommer att
hända under proceduren, samt efter eventuell utskrivning
för att bearbeta upplevelsen. Distraktionstekniker kan också
vara mycket effektiva för att hjälpa barnet att hantera obehag
under denna period. En välbekant leksak, gosedjur eller filt
ger trygghet. Föräldrarnas löpande närvaro och aktivt deltagande i barnets vård bör uppmuntras.

De konkreta operationernas stadium (cirka 7–11 år)
Barn utvecklar nu en ökad förmåga att tänka logiskt och har
en rudimentär förståelse av orsak och verkan. Barnet kan se
en situation från mer än en synvinkel, kan generalisera från
en upplevelse till annan, och har en föreställning om det
förflutna och framtiden. Barnet har ett mer avancerat språk
och en vilja att kunna bemästra situationer. Det finns en
ökad medvetenhet om inre kroppsdelar och kroppsfunktioner, och en fruktan av förlust av kroppsdelar, handikapp och
förlust av kontroll. Separation från föräldrar är av något
mindre betydelse även om förälders närvaro fortfarande är
mycket viktig, och kamrater börjar få större betydelse. Barn
i skolåldern svarar optimalt på att få information om en
procedur cirka en vecka före om möjligt. Dock kan det finnas relativt stora individuella skillnader. Även under denna
period måste terminologi och språk väljas med omsorg för
att undvika missförstånd och onödig stress. Ritualer är viktiga, till exempel att ta tempen på ett speciellt sätt.

De formella operationernas stadium (från 11–12 år till
vuxen ålder)
Barn och ungdomar kan nu resonera abstrakt och logiskt.
De kan sätta upp antaganden och har förmåga att lösa problem på olika sätt samt förstår skillnaden mellan kroppslig
och mental hälsa. De vanligaste farhågorna är rädsla för
smärta. Detta är en tid då frigörande från föräldrar börjar
och kroppsuppfattning och kamratgrupp är extremt viktigt.
Kamratstöd tas ofta väl emot.
Slutligen, barn och ungdomar med handikappande nivåer av ångest kan ha nytta av intervention med psykolog
eller barnpsykiatriker. Det finns idag ett omfattande vetenskapligt stöd för kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av fobier (inklusive stick-, nål-, blod- och sjukhusfobi)
för barn och ungdomar.

Betydelsen av bemötande – föräldrar och vårdpersonal
Det finns en mycket stark koppling mellan barns upplevelse
av smärta, oro samt förmåga att hantera stress under medicinska procedurer och föräldrars och vårdpersonals beteende
(19,20). Överlag upplever barn mindre stress och rädsla om
de har en förälder närvarande (14). Föräldrar ger extra
trygghet om de är välinformerade och om samspelet mellan
dem och sjukvårdspersonalen fungerar. Ett barn som har en
förälder med sig under hela sjukhusvistelsen mår inte bara
bättre utan får dessutom mindre besvär efteråt (11). Beteenden som framkallar eller ökar stress och rädsla hos barnet
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inkluderar: när den vuxne försäkrar barnet att allt ska gå bra,
att säga att ingreppet inte gör ont, att be barnet om ursäkt
för att ingreppet utförs samt att kritisera barnet. Däremot
bidrar avledande samtal och humor till att hjälpa barnet att
hantera stress och rädsla (21). Andra gynnsamma beteenden
och viktiga förebyggande åtgärder är att ge barn information
om själva ingreppet och om känselförnimmelsen av ingreppet utifrån utvecklingsnivå. Sanningsenlig information skapar en mer korrekt förväntning hos barnet, vilket leder till
minskad upplevelse av smärta (22). Barns oro lindras också
om sjukvårdspersonal tar sig tid att prata med barnet och
talar direkt till barnet på ett trevligt och åldersadekvat sätt
(23). McMurtry et al. (24) visar också i sin studie att framför
allt ansiktsuttryck (rädd eller glad) men också röstläge (stigande eller sjunkande) påverkar barnets stress och rädsla.

”Avledande samtal och
humor hjälper barnet att
hantera stress och rädsla”

interventioner vid procedurer är mycket lovande men att mer
forskning, kanske framför allt på ungdomar och vissa typer
av psykologiska interventioner, är fortsatt nödvändig.
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Att bedöma smärta hos barn
Stefan Nilsson

Sammanfattning
Det är en utmaning att utvärdera smärta hos barn, speciellt hos barn som på grund av utvecklingsnivå eller
andra funktionsnedsättningar inte kan uttrycka sina
smärtupplevelser. Under de senaste tre decennierna har
det utvecklats ett flertal metoder för att mäta och utvärdera barns smärtupplevelser. Dessa metoder har alla sina
styrkor och svagheter, vilket innebär att ingen enskild
metod är i särklass bättre än någon annan. De flesta är
dock överens om att barnets egen upplevelse bör styra
behandlingen, vilket har inneburit att självskattning har
blivit ett förstahandsval. Det finns två typer av självskattningsinstrument. Den ena typen är ansiktsskalor
som bygger på att barnet känner igen sin känsla i ett
ansiktsuttryck. I detta sammanhang har FPS-R (Faces
Pain Scale – revised) rekommenderats. Den andra typen
av skalor är visuella analoga skalor eller numeriska skalor
som snarare bygger på skalsteg, det vill säga något blir
större eller mindre. I detta fall är CAS (Coloured Analogue Scale) vanligt förekommande. Det är också värdefullt
att skatta barnets rädsla och stress i samband med
smärta. Bland de mest frekvent använda instrumenten
finns FAS (Facial Affective Scale). När barnet inte självt
kan berätta om sina känslor är en observationsskala ett
bra alternativ. Det finns flera validerade instrument och
ett av dessa är FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) som kan användas i åldersgruppen en dags ålder
till 18 år. Slutligen kan fysiologiska mätvärden vara värdefulla för att bedöma om barn har smärta. I detta fall
har hjärtfrekvens, andningsfrekvens, syremättnad och i
vissa fall blodtryck använts i forskningsstudier.

Självskattning
Inom all hälso- och sjukvård är självskattning ett förstahandsval vid bedömning av smärta. Detta är förmodligen
det mest tillförlitliga sättet och det finns många fördelar
med att låta barnen själva bedöma sin smärtintensitet på ett
smärtskattningsinstrument. Självskattning innebär att den
vuxna individen utgår ifrån barnets perspektiv och baserar
sina åtgärder på barnets egen upplevelse av smärtan (1). På
detta sätt kan barnet värdera sin smärtintensitet och på så
sätt värdera intensiteten i relation till smärttoleransen.
Smärta är ett komplext fenomen och det finns flera faktorer
som påverkar smärtupplevelsen. Det kan därför vara värdefullt att skatta både smärta, oro och stress. Alla rekommenderade skattningsskalor nedan har samma rangordning, det
vill säga ett lågt värde innebär ingen/låg grad av smärta/
oro/stress och ett högt värde innebär svår/outhärdlig
smärta/oro/stress. Förändringen mellan två mättillfällen är
en viktigare indikation än att utgå ifrån ett specifikt värde.
Vid postoperativ smärta brukar dock ett värde över tre på
skattningsskalor med graderingen 0–10 innebära att vårdpersonal ska genomföra en åtgärd.
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Smärta
Ett smärtskattningsinstrument innebär att barnet värderar
sin smärtintensitet genom att gradera intensiteten på en
skala. Dessa instrument kan ha olika utseende, men det
vanligaste är att instrumentets poäng består av siffror.
Det vanligaste instrumentet i dessa sammanhang är troligen en VAS (visuell analog skala) där barnet placerar en
markör på en linje som är 100 millimeter. Markören går att
skjuta fram och tillbaka på den här linjen, och markörens
placering representerar en upplevelse från ingen smärta alls
till värsta tänkbara smärta. Barnets markering på VAS blir
svaret på hans eller hennes smärtintensitet. Det krävs dock
att barnet har tillräckligt med abstrakt förmåga för att kunna
förstå och omvandla sin upplevelse av smärtintensitet till ett
streck på en linje. VAS rekommenderas ofta från sju eller åtta
år (2). Yngre barn och även barn med en kognitiv funktionsnedsättning har ofta svårt att förstå hur en VAS fungerar
(3).

”Det kan vara värdefullt
att skatta både smärta,
oro och stress”
Att ange en smärtbedömning som VAS är vanligt vid dokumentation av smärta, men det är troligt att det som avses är
en verbal numerisk skattning av smärtintensiteten. Det är
ganska vanligt förekommande i kliniken att låta äldre barn
skatta sin smärtintensitet genom att verbalt ange ett värde
mellan 0 och 10. Barnet uppger en siffra som får representera smärtintensiteten. Den här metoden har tidigare visat
god evidens för barn som är åtta år och äldre och rekommenderas nu även från sex år (4).
Ett annat alternativ till VAS och verbal skattning är att
använda en numerisk skala som visar siffrorna i skrift. En
numerisk skattning kan vara värdefull för äldre barn och har
även visat sig användbar för barn med autism (5).
Det har genomförts ett flertal försök att göra skattningen
konkret och tydlig. En metod för detta ändamål är att använda färg och form för att visuellt förstärka graderingen.
Detta har bland annat skett genom att utveckla instrumentet
CAS (Coloured Analogue Scale) (6). Precis som namnet
anger så är detta ett instrument som med hjälp av färg och
form vill tydliggöra att smärtintensiteten ökar när färgen
blir mer intensiv och strecket blir bredare. CAS graderas
0-10 och bedömaren läser av siffran på baksidan av instrumentet. Till skillnad från VAS är skalstegen inte definierade
utifrån millimeter utan det är 0,25 per skalsteg (6). I kliniken kan CAS uppfattas som enklare att använda jämfört
med VAS. I forskningen finns det dock ingen evidens för att
CAS är enklare att använda än en VAS eller ansiktsskala som
FPS-R (Faces Pain Scale – revised) (7). Både CAS och FPS-R
har i en nyligen publicerad studie visat validitet ifrån fyra års
ålder (8).
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FPS finns i en reviderad version med sex ansikten som graderas 0-10. Det är i första hand reviderade FPS som används i
kliniken (9). Barn har i forskning uppgett att de föredrar en
ansiktsskala istället för att använda CAS eller VAS, men det
finns ingen statistisk skillnad mellan CAS och FPS-R (7). En
studie har påvisat att barn ofta föredrar ansikten framför
andra typer av skattningsinstrument (10). Oavsett val av instrument så har det visat sig viktigt att vara konsekvent i sitt
val eftersom instrumenten inte är helt jämförbara. Detta
innebär att samma barn bör använda samma skattningsskala
vid alla mättillfällen. En ansiktsskala består ofta av ansikten
som varierar mellan ett ledset eller plågat ansikte till ett
neutralt eller leende ansikte. Några studier påvisar att barn
skattar sin smärtintensitet mer korrekt om instrumentet inte
utgår ifrån ett leende eller gråtande ansikte. Dessa studier
anser att barn förknippar ett ledset ansikte med gråt och
rädsla istället för smärta. Detta är anledningen till att FPS-R
ofta nämns som den ansiktsskala som har högst evidens för
att mäta smärtintensitet (11). Att detta skulle vara en given
sanning har dock ifrågasatts under senare tid. En nyligen
publicerad studie kunde påvisa att barn förknippade Wong
och Bakers ansiktsskala med smärta istället för rädsla. Wong
och Bakers ansiktsskala är en ansiktsskala som baserar skattningen på ansikten som varierar från ett glatt ansikte till ett
ledset ansikte (12). Det är oklart om ansiktsskalor kan sänka
åldern för när barn klarar av att skatta sin smärta. Några
studier har påvisat att FPS-R går att använda från fyra års
ålder, men de flesta studierna kan inte påvisa någon skillnad
mellan FPS-R och VAS när det gäller förståelsen hos barn
(13).
I det kliniska arbetet är det värdefullt att använda ett instrument som de flesta barn kan förstå. I det här fallet anses
därför CAS och FPS-R vara de två instrument som i första
hand bör väljas för smärtintensitet.

Smärtrelaterad oro
Barn behöver få uttrycka sin rädsla som ofta är förknippad
med smärtupplevelsen. Det kan ibland vara svårt för ett barn
att veta vad som är smärta och vad som är oro. Ett instrument
som kan diskriminera oro från smärta är FAS (Facial Affective Scale). FAS består av nio ansikten och barnet väljer det
ansikte som överensstämmer med upplevelsen (6). Det finns
även en ansiktsskala med fem ansikten som har visat sig valid
att använda till barn som är fem till tio år. I studien som validerade instrumentet genomgick barnen venpunktion (14).

Stress
Det finns en validerad stresskala som har sex skalsteg där
barnet kan ange sin nivå av stress. Den här skalan graderas
0–5 och har visat sig användbar för att skatta stress i samband
med procedurrelaterad smärta. Instrumentet har uppvisat
reliabilitet och validitet från sju års ålder (15)

”En observation innebär ett
barnperspektiv, inte att ha
barnets perspektiv”
By proxy
By proxy innebär att en förälder eller personal utför en skattning såsom de förväntar sig att barnet själv skulle skatta.
Pålitligheten vid en sådan VAS-skattning varierar ganska
mycket. En observerad VAS-skattning kan därför vara till
hjälp vid smärtbedömning men kan inte likställas med barnets egen bedömning. Det går att diskutera ifall detta är en
användbar metod för att utvärdera barnets smärtupplevelse
på ett adekvat sätt (16,17).

Observationsskattningsinstrument
När det finns en oförmåga hos barnet att använda självskattningsinstrument behövs det andra sätt för att bedöma barnets
smärtupplevelse. Observationsinstrument kan i dessa fall
vara ett värdefullt alternativ. En observation innebär ett
barnperspektiv, vilket skiljer sig från att ha barnets perspektiv
(1). Ett observerat beteende kan inte likställas med en självskattning – det är troligen så att dessa två mätmetoder fångar
in olika dimensioner av barnets smärtupplevelse. En observation av beteendet registrerar barnets direkta svarsrespons
på smärtstimuli (18). Alla rekommenderade skattningsskalor
nedan har samma rangordning, det vill säga ett lågt värde
innebär ingen/låg grad av smärta och ett högt värde innebär
svår/outhärdlig smärta. Förändringen mellan två mättillfällen är en viktigare indikation än att utgå ifrån ett specifikt
värde. Vid postoperativ smärta brukar dock ett värde över tre
på skattningsskalor med graderingen 0–10 innebära att
vårdpersonal ska genomföra en åtgärd.
Det finns flera validerade instrument inom akut och procedurrelaterad smärta. Ett flertal översiktsartiklar rekommenderar instrumentet FLACC (Face, Legs, Activity, Cry,
Consolability) för barn från en dags ålder till 18 år (19–21).
FLACC bedömer områdena ansiktsuttryck, benrörelser, ak-
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tivitet, gråt och tröstbarhet. Instrumentet graderas mellan
poängen 0 och 10 poäng (22).
Den ursprungliga versionen av FLACC har visat sig användbar för barn med flerfunktionsnedsättning (23), men
en reviderad version av FLACC är troligen att rekommendera. Den reviderade formen är anpassad för barn med
funktionsnedsättning och spasticitet (24). Den reviderade
versionen av FLACC har också ansetts mer kliniskt tillämpbar än NCCPC (Non-Communicating Children’s Pain
Checklist) (25). NCCPC finns i en postoperativ version och
är ett alternativ till FLACC. NCCPC-PV mäter områdena
ljud, socialt/personligt, ansikte, aktivitet, kropp/extremitet
och fysiologiska tecken. Instrumentet graderas mellan 0–81
poäng och ett värde över 11 innebär att vårdpersonalen bör
vidta en åtgärd (26). Den postoperativa versionen av NCCPC
finns översatt och validerad på svenska (27).
PIPP (Premature Infant Pain Profile) har validerats för
procedursmärta i nyföddhetsperioden. PIPP består av sju
indikatorer som inkluderar: gestationsålder, beteende, hjärtfrekvens, syremättnad, rynkade ögonbryn, ihopknipna ögon
och fördjupning av näs-läppfåran. Varje indikator i PIPP
värderas på en 4-gradig skala (28). NIPS (Neonatal Infant
Pain Scale) har också validerats i samband med procedursmärta. NIPS mäter förändringar av aktivitet i ansiktsuttryck, andningsmönster, armar, ben, medvetandegrad och
fingrar/händer (29). Ett annat instrument är BIIP (Behavioral Indicators of Infant Pain) som kombinerar sömn-/vakenindikatorer och bedömer fem ansiktsaktiviteter och två
handaktiviteter (30,31). På neonatalavdelningarna i Sverige
används ALPS neo (Astrid Lindgren and Lund Children’s
Hospitals Pain and Stress Assessment Scale for Preterm and
Sick Newborn Infants) och detta instrument är rimligen användbart för procedurer, även om det i nuläget är validerat
för pågående smärta (32).
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Förberedelser av barn och tonåringar
Sara Karlsson

Sammanfattning
Med rätt bemötande och förberedelse ökar möjligheten
att kunna genomföra det som är planerat på ett bra sätt
både för den som utför och för den som blir utsatt. Syftet
ska vara att förklara vad som kommer att hända under
proceduren och därmed ge barnen trygghet. Barnets
personlighet, ålder, mognad, tidigare erfarenheter samt
graden av fantasi påverkar hur vi kan bemöta och förbereda det på bästa sätt. Genom att förbereda barnen och
tonåringarna på ett åldersadekvat sätt med de metoder
som finns – strukturerad lek, avledning och informationssamtal – kan de känna delaktighet, få kontroll, bevara sin självkänsla och få känna att de lyckas. De äldre
barnen/tonåringarna förbereds med samma metoder
men inte alltid med lek. De äldre söker även information
själva, frågar och diskuterar med vänner och andra
vuxna. Alla procedurer bör planeras i samråd med barn
och föräldrar och miljön runt barnet ska vara lugn och
harmonisk.
Trygghet får barnen genom att personalen är ärlig
och att proceduren ger en upplevelse utan överraskningar. Om barnen ska få förtroende för personalen är
det av största vikt att vi är ärliga med hur saker känns.
Föräldrarna spelar en mycket stor roll i hur barnen reagerar inför olika procedurer. Om föräldrarna är trygga
för de över ett lugn på sina barn som gör att de kan
samarbeta bättre under proceduren. Det är bra att vara
lyhörd för föräldrarnas syn på hur barnet reagerar i pressade situationer och att förstå vilken copingstrategi
barnet har för att klara av dessa.

Bakgrund
Lagar och rekommendationer
Att förbereda barn och tonåringar är ett ansvar som alla
inom sjukvården har och ska kunna utföra. Dels finns det
lagar som styr vårt ansvar men också rekommendationer via
FN:s Barnkonvention (1). Hälso- och sjukvårdslagen anger i
paragraf 2a och 2b patienters rätt till individuellt anpassad
information om vilka metoder för undersökningar, behandlingar och vård som finns (2,3).

Leken
För alla barn gäller att leken är mycket väsentlig. Den lär
barnen att anpassa sig till världen, den bearbetar svåra upplevelser och vardagliga bekymmer (4–6). Vi som personal
måste lära oss att utnyttja barnens naturliga förmåga till att
leka. Genom leken kan vi förbereda barnen på ett lättförståeligt sätt samt se till att de har förstått vår information.
Genom samarbete och delaktighet förstår barnet vad det ska
utsättas för (4,7–9).
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Leken ger barnet möjlighet att:
• behärska sig självt
• få kontroll över sin rädsla och bearbeta obehagliga situationer
• lära sig förstå
• agera med sin fantasi
• använda sin motorik (7–9).
De äldre barnen och tonåringarna har också ett stort
behov av att förstå och bearbeta situationer. Det är viktigt
att även förbereda de äldre barnen och tonåringarna på ett
åldersadekvat och individanpassat sätt. Barnen och tonåringarna behöver få känna delaktighet och att de har kontroll
(7–9).

”För alla barn gäller att
leken är mycket väsentlig”
Se det individuella barnet/tonåringen framför dig
Barnens personlighet, ålder, mognad, tankemässiga utveckling, tidigare erfarenheter samt graden av fantasi påverkar
hur vi kan möta och informera dem på ett bra sätt (6,10–11).
Genom ärliga förklaringar ger vi den trygghet som gör att
de kan få förtroende för oss (5–9,12–16). Det är viktigt att
vara lyhörd för föräldrarnas syn på hur barnet reagerar i
pressade situationer och att förstå vilken copingstrategi
barnet har för att klara av dessa (4–7,10–11,14–15,27). Att
känna av föräldrarnas oro och stress är också viktigt. Man
kan behöva informera föräldrarna separat innan barnets
förberedelse. Om de är trygga med vad som kommer att ske,
kan man undvika att de för över sin oro till barnet. Ibland
kan detaljerna vara det viktiga, till exempel vilken färg narkospersonalen har på sina kläder, vad röntgensköterskan
heter eller vad man ska ha på sig när man åker på undersökningen. Ibland vill barnen veta hur lång tid undersökningen/
proceduren tar och om föräldrarna får vara med i rummet
eller inte (6–7,10–11).

Förberedelser inför medicinska procedurer
Med rätt bemötande och förberedelse ökar möjligheten att
kunna genomföra det som är planerat på ett bra sätt både för
den som utför och den som blir utsatt. Att förbereda betyder
att man förarbetar någonting. Syftet ska vara att förklara vad
som kommer att hända under proceduren (5,7,13–20). Vissa
behöver mycket förberedelse och andra vill bara veta lite.
Tidpunkten när man ska förbereda inför en procedur är beroende av barnets ålder och mognad (6,11). Ärliga förklaringar är viktigt (5–9). Om föräldrarna är välinformerade
och trygga kan de föra över ett lugn på sina barn som gör att
samarbetet blir bättre under proceduren (5,8,11).
• Barnen behöver känna delaktighet, få kontroll och bevara sin självkänsla (6,11).
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Barnen behöver få känna att de lyckas (6,11).
Ge barnet kunskap om vad som ska hända. Förklara på
barnets nivå genom samarbete och delaktighet (5–9).
Trygghet, en upplevelse utan rädsla och obehag. Att
personalen är ärlig (6,11).
Låt barnet känna på materialet som ska användas under
behandling och/eller undersökning (5,9).
Låt barnet få leka och prova de olika momenten på en
docka (beroende på barnets ålder) (5,7–9).
Ge barnet möjlighet att rekonstruera den givna informationen. Delaktighet (5–6).

Stickrädsla
Om man under en provtagning märker att barnet låser sig
och blir mer rädd än normalt bör en planering göras för att
senarelägga provtagningen. Barnet bör få se bilder och autentiskt material. Momenten bör visas på en docka, en förälder eller på personal. Det är viktigt att vara lyhörd och
lyssna på vad barnet är rädd för samt vilka tidigare erfarenheter barnet har. Om olika försök inte hjälper bör man lägga in
ett mer strukturerat förberedelsearbete och arbeta utifrån
kognitiv beteendeterapi, som erbjuds på vissa barnsjukhus
men även hos vissa psykologmottagningar (6,11,15).

Olika metoder
Avledning
Genom att få barnen uppmärksamma på någonting annat än
själva proceduren kan de kanske glömma bort eller bli så
upptagna med någonting annat, att de inte bryr sig om det
jobbiga de ska göra. Man kan be föräldrarna att hjälpa till
eller försöka fånga barnets intresse genom att leka eller prata
om något som de är speciellt intresserade av (14,21–24).
• Samtal
• Distraherande lek, till exempel handdockor och såpbubblor
• TV, dator, film
• Spel
• Musik eller sång
• Avslappning
• Guided Imagery -metoden går ut på att hjälpa barnet att
slappna av och att i sin fantasi uppleva något trevligt och
välbekant
• Hypnos (kräver utbildad personal)

Strukturerad lek
Strukturerad lek är den lek barnet får leka inför en specifik
undersökning eller ingrepp. Leken styrs av den som förbereder. Denne har förberett leken med att ta fram relevant material för att visa hur proceduren kommer att gå till (5,9,16,18,
25– 26).
• Man går igenom proceduren barnet ska vara med om.
Berättar och visar på docka, med riktigt material och/
eller leker med dockan och visar vad som kommer att
hända. Sedan berättar man att barnet ska göra samma
sak och frågar om barnet kan berätta/visa vad det ska
vara med om. Man får då en klar uppfattning om barnet
har förstått vad som ska hända.

•

•

Man lyssnar till om barnet har speciella önskemål om
hur man ska utföra proceduren för att barnet ska kunna
medverka så gott det går.
Det är viktigt att se till att dockorna har rätt infarter och
slangar så att barnet kan känna igen sig i den kommande
proceduren.

Fotograf: Sara Karlsson.

Informationssamtal
Muntlig information ges tillsammans med materialvisning
och lek. Barnet får möjlighet att ställa frågor och blir delaktig
i förberedelsen. Sjuksköterskan märker vilken nivå hon/han
kan nå barnet på (4–6,8–9,12–13,17–18).
• Förberedelsepärmar; fotografier på riktiga undersökningar.
• Dockor med utrustning som liknar det barnet ska få
eller göra.
• Autentiskt material; viktigt med riktiga saker och riktiga
nålar. Vi vill inte lura barnen.
• Filmvisning; det finns till exempel filmer om olika djur
som går på undersökningar på 1177.se.
• Böcker; det finns barnböcker om provtagning, operationer och olika diagnoser.
• Se-lära-göra bilder; bilder som pedagogiskt kan användas för att förklara hur kroppen fungerar när man blir
sjuk. Förklarar enkelt hur blodkroppar fungerar och vad
som händer under sjukdomsförloppet (Barncancerfonden).
• Barnwebb; bildspel med förklaring av hur det går till
vid vissa undersökningar och ingrepp (sövning, MRT,
gipsning, olika röntgenundersökningar med mera).
www.akademiska.se/barnwebben.

Exempel på olika förberedelsesituationer
Provtagning
Inför en provtagning i en kapillär eller ven är det viktigt att
barnet får titta på bilder för att se hur proceduren går till och
se materialet som ska användas. Man bör informera om att
det är bra att barnet och personalen hjälps åt, att det kan göra
ont men att smärtan försvinner fort. Vid venös provtagning
bör alltid topikal lokalanalgetika sättas, föräldrarna bör
uppmanas att köpa detta på apoteket och ta med sig till
vårdcentralen eller sätta det själva på aktuell arm eller handI n f o r m at i o n f r å n L ä k e m e d e l s v e r k e t 3 : 2 014
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rygg, skalp eller fot. Om barnet kommer direkt hemifrån för
provtagning kan man tipsa om Akademiska sjukhusets
Barnwebb där man kan titta på bilder och få information om
proceduren och förbereda barnet redan innan provtagningsbesöket (4,7,15,25).

7.
8.

9.
10.

CT/MRT
Resultaten från flertalet studier visar att de flesta barn från
tre års ålder kan genomföra MRT/CT utan narkos med
olika interventioner/förberedelser innan och under proceduren som till exempel sagobok, lek i en modul av en MRT
samt att få titta på film under undersökningen (15,19–24,
27–29). Förberedelse finns på Barnwebben och det finns
informationsbroschyrer om hur undersökningen går till.
Boka gärna in en lektid på lekterapin för att öva/leka proceduren samt för att lyssna på det riktiga ljudet.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Fotograf: Johan Wahlgren.
23.

24.

Referenser
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Nordisk standard för barn och ungdomar inom Hälso – och sjukvård,
NOBAB (2000).
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 20 september, 2013, från: http://www.riksdagen.se/Lagar/
Svenskförfattarsamling/Halso-och-sjukvardslag/?bet=1982:763
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet.
Hämtad 6 mars, 2011, från: http://www.riksdagen.se/Lagar/
Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag?bet=2010:659#K6.
Salmela M, Salenterä S, Aronen TE. Coping with hospital-related
fears: experiences of pre-school-aged children. J Adv Nurs
2010;66:1222–31.
Edwinson. Månsson M. Leken som kommunikationsmedel. 22–9.
Beredd på behandling. Socialstyrelsen redovisar; 1984;4.
Tamm, M. Barn och rädsla. Lund: Studentlitteratur:2003. Kap 3: s
71–95.

25.

26.
27.

28.
29.

Edwinson Månsson (2000). I E:son. Månsson & Enskär. Pediatrisk
vård och specifik omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Edwinson Månsson M, Dykes A. Practice for preparing children for
clinical examinations and procedures in Swedish pediatric wards. Pediatr Nurs 2004;30:182–7.
Petrillo M, Sanger S. (1980). Emotional care of hospitalized children.
2nd ed., Philadelphia: JB Lippincott Company.
Havnesköld L, Mothander P-R. Utvecklingspsykologi: psykodynamisk teori i nya perspektiv.2002, Stockholm: Liber Utbildning AB.
Tamm M. Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom.2002.(2,rev och
utök. Uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bray L, Callery P, Kirk S. A qualitative study of the pre- operative
preparation of Children, young people and their parents´ for planed
continence surgery. J Clin Nurs 2011;21:1964–73.
Buckley A, Savage E. Preoperative information needs of children undergoing tonsillectomy. J Clin Nurs 2010;19:2879–87.
Dahlquist ML, Shroff Pendley J. When distraction fails: Parental
anxiety and children’s response to distraction during cancer procedures. J Pediatric Psych 2005;30:623–8.
Kolk AM, van Hoof R, Fiedeldij Dop MJC. Preparing children for
venepuncture. The effect of an integrated intervention on distress before and during venepuncture. Child: Care, Health and Development
2000;26:251–60.
Tsiantis J, Christogiorgos S, Kolaitis G et al. An evaluation of the effectiveness of psychological preparation of children for minor surgery
by puppet play and brief mother consoling. Psychother Psychosom
2009;78:62–3.
Fincher W, Shaw J, Ramelet A-S. The effectiveness of a standardized
preoperative preparation in reducing child and parent anxiety. J Clin
Nurs 2011;21:946–55.
HC Li W, OK Chung J, KY Ho E. The effectiveness of therapeutic
play, using virtual reality computer games, in promoting the psychological well-being of children hospitalized with cancer. J Clin Nurs
2011;20:2135–43.
Khan J, Donnelly L, Koch B et al. A program to decrease the need for
pediatric sedation for CT and MRI. Applied radiology 2007;30–3.
Hallowell L, Stewart S, De amorim e Silva C et al. reviewing the
process of preparing children for MRI. J Pediatr rad 2007;38:271–9.
Kleiber C, Harper D. Effects of distraction on children’s pain and
distress during medical procedures. J Nurs research 1999;48:44–9
Klosky J, Tyc VL, Srivastava DK et al. Brief report evaluation of an
interactive intervention designed to reduce Pediatric distress during
radiation therapy procedures. J Pediatr Psych 2004;29:621–6.
Törnqvist E, Månsson Å, Hallström I. Do children going through
Magnetic Resonance Imaging need deep sedation or anaesthesia? Eur
J Oncol Nurs 2012;15:275–9.
Karlsson S. MRT på barn utan narkos- effekter av åldersanpassad lekförberedelse och avledning.2012, magisterexamen. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska
fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. http://
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-175439
Dahlquist L, Busby S, Slifer K et al. Distraction for children of different ages who undergo repeated needle sticks. J Pediatr Oncol Nurs
2002;19:22–34.
Smith L, Callery P. Children’s accounts of their preoperative information needs. J Clin Nurs 2005;14:230–8.
Hartman J, Bena J, McIntyre S et al. Does a photo diary decrease
stress and anxiety in children undergoing Magnetic Resonance Imaging? A Randomized, Controlled Study. J Rad Nurs 2009;28:122–8.
Carter A, Greer L, Gray S et al. Mock MRI: reducing the need for
anesthesia in children. Pediatr Rad 2010;40:1368–74.
De Bie H, Boersma M, Wattjes M et al. Preparing children with a
mock scanner training protocol results in high quality structural and
functional MRI scans. Eur J Pediatr Nurs 2010;169:1079–85.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se

38

•

I n f o r m at i o n f r å n L ä k e m e d e l s v e r k e t 3 : 2 014

b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

Grundläggande behandling vid procedurer
Lena Hedén

Sammanfattning
Procedurrelaterad smärta handlar inte enbart om smärta
utan i många fall är rädslan större. Då hudbedövning
används vid hudpunktion är det ofta rädslan som behöver lindras med adekvata interventioner.
Effektiva interventioner för att lindra procedursmärta/rädsla från de yngsta till de äldsta barnen är;
tröstnapp, hud mot hud och distraktion som individanpassas till funktion, ålder och intresse. Ytterligare
studerade interventioner att använda är kyla, värme,
massage och TENS som dock behöver studeras ytterligare för evidens.
Vidare är de flesta studier gjorda vid blodprov eller
perifer venkateter men resultat från distraktions- och fysikaliska metodstudier torde kunna överföras och användas för liknande procedurer med lågt till moderat smärtstimuli. För att få en fungerande lindrande intervention
krävs ibland övning och förberedelse för själva interventionen, inte bara för den medicinska proceduren.

Hur kan distraktion fungera?
Distraktion är en effektiv metod för att minska procedurrelaterad smärta hos barn och ungdomar vid mindre smärtsamma procedurer (10). Distraktion kan definieras genom
att barnet fäster sin uppmärksamhet på något annat än den
smärtsamma och skrämmande situationen, exempelvis att
blåsa såpbubblor, se en film, lyssna på musik, till mer positiva
händelser än proceduren i sig (11,12). Distraktion kan vara
sensorisk, affektiv/beteendekognitiv, eller kognitiv och
fungerar genom aktivering av endogena opioider och ickeopioida smärthämmande system (13). Medan den sensoriska
distraktionen kräver låg kognitiv kapacitet, t.ex. hålla handen, kräver den kognitiva distraktionen hög kognitiv kapacitet, t.ex. vägledd dagdröm, hypnos eller abstrakt tänkande
(4,14).

Figur 1. Upplevelsen av smärta och effekten av
distraktion varierar med individuella förutsättningar
och illustreras nedan utifrån grindteorin (15).
Sensorisk komponent

Distraktion i samband med procedurer
Närmare 40 % av alla smärtepisoder för barn kan kopplas till
procedurer (1,2). Yngre barn nämner att rädsla för procedursmärta är det mest besvärande och skrämmande i relation
till sjukdom och behandling (3). För att undvika negativa
långvariga konsekvenser av nödvändiga procedurer är det
viktigt att erbjuda barnet och dess familj möjligheter att
minimera psykologisk och fysiologisk smärta, rädsla och
obehag. Trots hudbedövning upplever många barn nålsättningen som smärtsam och skrämmande och kan i värsta fall
behöva hållas fast för att ligga stilla. En kombination av farmakologiska och komplementära metoder är det mest effektiva för att minska rädsla, obehag och smärta vid procedurer (4,5).
Vänjer barn sig vid procedursmärta?
En del barn vänjer sig och visar minskad procedursmärta
med tiden men inte alla. Habituering är främst att vänta vid
mild smärta och hos personer som kan förstå och hantera
procedursituationen (6); exempelvis vande sig tonåringar
med diabetes vid sina insulininjektioner och skattar smärtintensiteten lägre över tid (6). Men även om smärtan skattas
lägre uttrycker äldre barn lika mycket rädsla som yngre barn
vilket betyder att alla ej blir vana med en längre tids erfarenhet av stickprocedurer (7).
Barnets första kontakt med sjukvården är grundläggande
eftersom barns minne av smärtsamma procedurer skapar
deras reaktioner på kommande procedurer (6,8). Det är således viktigt att sträva efter god smärtlindring vid första kontakten med hälso-och sjukvården, då barn som inte får tillräcklig smärtlindring i samband med ett första ingrepp
upplever större oro vid framtida ingrepp samt kan vara svårare att smärtlindra (9).
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Distraktion passar ett barn mer eller mindre bra beroende
på hur barnet väljer att hantera en smärtsam procedur. I litteraturen är olika strategier beskrivna och indelade i: att fokusera på eller fokusera bort från den obehagliga proceduren
(16). Av den anledningen är det viktigt att försöka förstå
vilken metod som intresserar det individuella barnet. En
distraktionsmetod är mer effektiv om de huvudsakliga sinnena engageras såsom hörsel, syn, känsel (14) och det finns
många distraktionsmetoder att välja på. Suga på tröstnapp,
se på film, läsa bok, använda ”intelligenta” leksaker och
räkna är några exempel.
I en nyligen uppdaterad version av Cochrane-rapporten
om procedurrelaterad smärtlindring för barn konkluderas
att stark evidens finns för effekten av distraktion för att
minska smärta och obehag hos barn och ungdomar (två till
19 år) i samband med nålprocedurer (10).
Att lyssna på musik kan vara en effektiv distraktionsmetod som minskar obehag och till och med morfinkonsumtion efter mindre kirurgiska ingrepp, visas i en randomiserad
studie med 80 barn i åldern sju till 16 år (17). Såpbubbelblåsning i sig kan främja en djupare andning och kanske
därigenom uppnå en lugnande effekt. I en randomiserad
cross-over-studie med 28 barn, sju år och yngre visas att
såpbubbelblåsning reducerar rädsla och obehag vid nålsättning i venport mer än enbart EMLA och information (18).
Äldre barn kan använda sig av avspänning och då använda
Bio-feedback som en förstärkningsmekanism av avspänningen, metoden är främst använd vid huvudvärk hos barn.
Det är tänkbart att använda metoden även vid procedurer

men här behöver effekten utvärderas procedurspecifikt.
Även för virtual reality (VR) finns resultat som visar på
minskad smärta för barn sju till tolv år vid perifer venkateterinläggning (19). Dessa metoder kräver dock utrustning
som kanske inte finns direkt tillgänglig i sjukvården.
För att distraktion ska fungera för äldre barn kan det
vara av vikt att de själva väljer distraktionsmetod – här
måste vi förstås ge förslag till barnet. Barnets ålder och
eventuella funktionshinder behöver beaktas vid val av rätt
distraktionsmetod, exempelvis anpassa till barn med nedsatt hörsel, syn m.m.

Utförande
Förutsatt att åldersadekvat förberedelse utförts samt eventuellt farmakologiskt komplement administrerats/planerats,
krävs ibland en extra person för att distraktionen ska bli
optimal. Planera proceduren så att personella resurser finns
lika noga som det material som ska användas (det är inte läge
för att springa och hämta saker efter start). En extra person
vid distraktion kan vara såväl sjukvårdspersonal som en välinformerad förälder (3).
Även distraktionsmetoden i sig kan behöva övas och förberedas, inte endast den medicinska proceduren. Vid implementering av nya metoder på en klinik behöver några frågor
besvaras positivt se Figur 2.

Figur 2. Frågor att ta hänsyn till vid nya interventioner inom hälso- och sjukvård för barn.
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Fysikaliska behandlingar vid procedurer
Fysikalisk behandling definieras i Nationalencyklopedin
som behandling med värme, kyla, ljus, elektricitet, rörelser
eller massage. Nedan presenteras ett urval fysikaliska metoder som utvärderats i studier med procedurrelaterad smärta
hos barn. Fler resultat finns att tillgå för smärta generellt,
och skulle kunna vara effektiva även vid procedurrelaterad
smärta.

”Även distraktionsmetoden
i sig kan behöva övas och
förberedas”
Massage och taktil beröring
En studie på 56 barn på neonatalavdelning visar att massage
medför lägre ökning av hjärtfrekvensen i samband med borttagande av kirurgtejp (20). Enligt en Cochranerapport från
2011 bekräftas dock ej effekten av massage vid akut smärta
för barn under tre år (21). Massage finns även i formen taktil
beröring vilken kan användas av utbildad vårdpersonal eller
föräldrar. Den vetenskapliga dokumentationen är dock fortfarande osäker. Rimligtvis torde dock taktil beröring vara ett
säkert komplement.

Hud mot hud och tröstsugning
För de minsta barnen har interventioner med tröstsugning
samt hud mot hud-vård bäst smärtlindrande effekt vid procedursmärta. Även att vagga och hålla om barnet är effektivt
(21).

kontrollerad cross-over studie med 28 barn, sju år och yngre,
reduceras rädsla och obehag mer än med enbart EMLA och
information (18). Värmekudden placeras med fördel centralt
på kroppen där barnet önskar, inte nödvändigtvis vid stället
för sticket.

Transkutan elektrisk nervstimulering-TENS
TENS innebär att elektriska impulser av varierande frekvens
appliceras via elektriskt ledande elektroder på huden. En tidigt publicerad dubbel-blind randomiserad studie från 1992
med 514 barn, fem till 17 år, visar att TENS minskar smärta
och rädsla vid venpunktion (25). Enligt författarna är metoden enkel och saknar i stort sett biverkningar samt tolererades
väl av studiedeltagarna (25). Klinisk signifikans utifrån låga
effektvärden diskuteras av författarna och kanske är detta
endast en distraktion?

Utvärdering av intervention
Alla procedurer kräver uppföljning. Erbjud barnen lek med
dockor samt det material som använts, var god se bakgrundsdokument Förberedelser av barn och tonåringar (S. Karlsson).
Vid uppföljningen får barnet tillsammans med förälder beskriva vad som gick bra eller mindre bra. Uppföljningen ska
dokumenteras i barnets journal som stöd vid planering av
eventuellt kommande procedurer. För att utvärdera proceduren använd validerade smärtskattningsskalor. Var god se
bakgrundsdokument Att bedöma smärta hos barn (S.Nilsson)
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Guided Imagery
Maria Forsner

Sammanfattning
Guided Imagery (GI), ”vägledd dagdröm”, är en av möjliga distraktionstekniker som kan rekommenderas vid
procedurer med måttlig smärta och oro. För att ge GI
krävs utbildning, men för övrigt är tekniken lätt att använda och kräver varken extra hjälpmedel eller mycket
tid (Faktaruta 1). GI används för att hjälpa patienten att
fokusera på en fantiserad händelse istället för på obehag
som relaterar till sjukdom, såväl som på procedurer.
Metoden kombineras oftast med en muskelrelaxerande
avspänningsövning (1).

Bakgrund
GI rekommenderades tidigt som ett inslag i en flerdimensionell behandlingsstrategi för smärta hos barn (2) och finns
sedan återkommande beskriven i litteraturen (3–5).
I Sverige har i mer än ett decennium utbildning i GI erbjudits till personal verksamma inom hälso- och sjukvård för
barn, och det finns olika tekniker för att uppnå den distraktion som GI erbjuder. En teknik innebär att barnet självt
väljer en händelse att tänka på (1), men det förekommer
också att barnet leds in i en föreslagen fantasi, till exempel
Magic Glove eller ”Favoritsaga” (6). Även vid lustgasbehandling kan fantasiövningar ingå (7).

Forskningsöversikt
Kombination av relaxerande övningar och fantasi är en vanlig
icke-farmakologisk smärtlindringsmetod enligt Pincus och
Sheikh (8). GI har prövats med god effekt både till barn på
sjukhus (9,10) och till barn i hemmiljö (11). Metoden gav
effekt vid såväl långvariga smärttillstånd hos barn (11,12)
som vid postoperativ smärta (9,10,13,14). GI visade sig också

hjälpa barn som vårdades för cancer (15–17), döende barn på
hospice (18) och vid intensivvård (19).
När det gäller smärta och obehag vid procedurer kommer
Uman et al. i en forskningsöversikt från 2006 (20) fram till
att beteendemodifierande och kognitiva metoder, gärna använt i kombination, ger lovande effekt vid procedurer med
nålar. GI nämns, men effekten var inte specifikt analyserad. I
en uppdatering av översikten 2008 (21) togs imagery med
som en form av distraktion, medan metoden inte nämns exklusivt i den senaste översikten som publicerades i Cochrane
2013 (22). Enligt Uman (20,21) är imagery en form av distraktion där barnet uppmuntras att hantera smärta och oro i
samband med procedurer genom att fantisera om något
trevligt istället. Huth et al. visade att barn ofta föredrar att
fantisera om något som utspelar sig i naturen (23). I Umans
översikter över psykologiska interventioner vid procedurer
med nålar (20,21,23) dras slutsatsen att distraktion inklusive
imagery samt hypnos är effektiva metoder för att minska
både smärta och oro. Gränsdragningen mellan hypnos och
imagery relaterar till barnets grad av engagemang i fantasin
(20,21).
Effekten av GI har studerats vid olika procedurer och visade sig kunna minska smärta och oro hos barn vid upprepade smärtsamma procedurer (16,17), minska oro under
hjärtkatetrisering (24) och under biopsi efter hjärttransplantation (25). Avspänning i kombination med GI gav minskad
smärta och oro under venpunktion hos barn (1). En studie i
svensk skolhälsovård gav däremot inte stöd för GI som en
generell intervention till tolvåriga barn vid venpunktion,
men de barn som kunde leva sig in i dagdrömmen var nöjda
med att slippa känna obehag och smärta vid provtagningen
(26).
Sammanfattningsvis visar forskningen i huvudsak att GI kan
minska smärta och oro av olika genes. Utifrån den kunskap
som finns kan därför GI rekommenderas för barn från sex till
sju år, vid procedurer som innebär måttlig smärta och oro.

Faktaruta 1. Guided Imagery steg för steg.
För att vägleda i GI krävs särskild utbildning i metoden.
•
Under proceduren överlämnas all kommunikation med barnet till den som vägleder dagdrömmen. Detta gäller även föräldrarna.
•
Informerat samtycke; barnet ska vara insatt i såväl proceduren som GI. Endast barnet själv kan avgöra om han/hon vill prova
GI, och en provomgång kan gärna genomföras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fråga efter vad barnet tycker om att göra.
Låt barnet välja dagdröm.
Inled med att instruera barnet att känna efter hur det känns i kroppsdel för kroppsdel (progressiv muskelrelaxation)
och föreslå barnet att blunda (om han/hon föredrar att titta går det också bra).
Dagdrömmen startas med att fråga var barnet vill börja samt till exempel med frågor om detaljer, för att hjälpa barnet
att fokusera och koncentrera sig.
Då barnet är koncentrerat och engagerat i dagdrömmen kan proceduren startas.
Informera om att proceduren påbörjas.
Hjälp barnet att fokusera under proceduren.
Då proceduren är färdig, informera om detta och instruera barnet att avsluta dagdrömmen i sin takt.
Instruera barnet om att räkna ner från 5 till 0 då han/hon är färdig med sin dagdröm och sedan i lugn och ro ”vakna”,
långsamt öppna ögonen och sträcka på sig.
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Ytterligare forskningsunderlag skulle dock behövas för att med
bättre precision kunna avgöra när och hur metoden bäst kan
användas.

15.

16.
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Söta lösningar och specifikt neonatalt
omhändertagande
Mats Eriksson, Maria Gradin

Sammanfattning
Barn utsätts för ett antal smärtsamma procedurer i nyföddhetsperioden, som obehandlade kan medföra negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Ofta är så kallad
beteendestödjande behandling, oral tillförsel av söt lösning samt en optimering av vårdmiljön tillräcklig, men
det ska vid behov kompletteras med farmakologisk behandling.
De beteendestödjande åtgärder som har visat effekt
vid procedursmärta är icke-nutritivt sugande, hud-mothudvård, stödjande sammanhållning samt amning/
matning. Med en optimerad vårdmiljö menas dels en
dämpning av stressande sinnesintryck och dels att barnet
ska vara mätt, torrt och varmt.
En liten mängd söt lösning, i Sverige oftast 30 %
glukos, som ges i munnen före det smärtsamma ingreppet, dämpar smärtreaktionen vid flertalet procedurer.
Enheter som vårdar och behandlar nyfödda barn bör
arbeta efter lokala smärtbehandlingsriktlinjer som baseras på de svenska eller internationella riktlinjerna.

Inledning
Barn utsätts för ett antal smärtsamma procedurer i nyföddhetsperioden, som obehandlade kan medföra negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Ofta är så kallad beteendestödjande behandling, oral tillförsel av söt lösning samt en
optimering av vårdmiljön tillräcklig, men ska vid behov
kompletteras med farmakologisk behandling (1).
Alla enheter som vårdar och behandlar nyfödda barn bör
arbeta efter lokala riktlinjer som baseras på de svenska (1,2)
eller internationella (3) riktlinjerna för smärta i nyföddhetsperioden. De åtgärder som föreslås nedan utgår från de nationella och internationella riktlinjerna och har i de flesta fall
god evidens, visad genom systematiska översikter och metaanalyser eller enskilda studier, medan några föreslås utifrån
bästa tillgängliga kunskap. Forskningsläget idag är inte så
heltäckande att det finns studier som visar smärtlindrande
effekt av alla nedan uppräknade smärtlindringsåtgärder vid
varje specifik procedur. Här får istället ett rimlighetsantagande gälla: en metod som visar sig effektiv mot smärta vid
en specifik procedur, bör kunna prövas vid likartade procedurer tills motsatsen bevisats samt om det kliniskt verkar ha
effekt. Klinisk erfarenhet talar också för att en kombination
av flera åtgärder synes fungera bäst: ett barn som är mätt,
torrt och varmt och vårdas med stödjande sammanhållning
eller med hud-mot-hudvård, samt erbjuds söt lösning och
icke-nutritivt sugande, visar mindre smärtreaktion än om
dessa faktorer inte är uppfyllda.

Söta lösningar
Mycket forskning talar för att peroralt tillförd sockerlösning
bör ges som smärtbehandling till nyfödda barn vid lätt till
moderat procedurrelaterad smärta (4). Den i Sverige använda
beredningen är glukos 30 %, medan sackaros ofta används
internationellt. Flera studier har undersökt vilken av dessa
sockerlösningar som har bäst smärtstillande förmåga, med
varierande utfall. Den allmänna uppfattningen är att effekten
är likvärdig (5,6), men ibland har risken för det ovanliga
tillståndet fruktosöverkänslighet använts som argument
mot användandet av sackaros, som är en kombinerad sockerart bestående av fruktos och glukos. Översikter visar att den
smärtstillande verkan kvarstår efter nyföddhetsperioden,
men effekten är avtagande för barn i åldern 1–12 månader
(7,8).
Det finns ingen evidens för vilken dos som är optimal
men de flesta studier använder sig av 0,5–2 ml söt lösning för
fullgångna barn. I klinisk praxis ges med fördel halva dosen
cirka två minuter före ingreppet och resten uppdelat i mindre
portioner som kan administreras av en förälder eller assistent,
samtidigt som barnet får suga på napp eller annat (6).
Det finns ingen forskning som ger belägg för några biverkningar av söta lösningar vid måttlig användning. Söta
lösningar bör dock endast användas vid procedursmärta, inte
som allmänt lugnande behandling, och tillförseln bör dokumenteras i barnets journal.
Effekten och verkningsmekanismen av söta lösningar har
debatterats under senare år (9). Idag finns ingen anledning
att gå ifrån rekommendationerna om att använda söta lösningar, även om det behövs mer forskning om verkningsmekanismerna (10).

”En kombination av flera
åtgärder synes fungera bäst”
Icke-nutritivt sugande
Icke-nutritivt sugande, det vill säga att barnet suger på en
tröstnapp, sin hand, förälders finger eller liknande, minskar
smärtreaktionen för såväl underburna som fullgångna nyfödda barn (11). Det finns visst belägg för att effekten kvarstår upp till sex månaders ålder (12). Kombinationen ickenutritivt sugande och oral sockerlösning förstärker den
smärtlindrande effekten (6).

Hud-mot-hudvård
Hud-mot-hudvård, även kallad kängurumetoden, minskar
den akuta smärtreaktionen hos för tidigt födda barn som
genomgår hälstick. Metaanalyser kunde inte visa samma effekt för vaccination av fullgångna barn (11). Hud-mot-hud-
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vård utförs genom att barnet vårdas mot förälderns bara
hud, iklätt endast en blöja och eventuellt en mössa. Hudmot-hudvård påbörjas lämpligen 15–30 minuter före proceduren för att barnet ska stabiliseras (13).

”Amning/matning av
barnet innan eller under
proceduren har visat sig ha
en smärtlindrande effekt”
Stödjande sammanhållning
Stödjande sammanhållning innebär att barnet får hjälp att
inta en ihopkrupen kroppsställning där händerna förs mot
ansiktet och benen böjs. Det kan med fördel utföras av en
förälder (14), som med händerna hjälper barnet till den
ihopkrupna positionen under den smärtsamma proceduren.
Som ett alternativ kan omlindning eller ombäddning göras.
Stödjande sammanhållning minskar effektivt smärtreaktionen vid hälstick hos både underburna och fullgångna nyfödda (11) samt vid trachealsugning (15,16) och stressande
vårdhandlingar som blöjbyte (17) och vägning (18) hos
underburna barn. Stödjande sammanhållning bör påbörjas
1–2 minuter före den smärtsamma proceduren och efter det
att den avslutats bör det fasta greppet behållas under några
minuter och försiktigt släppas (13).

Minimering av antalet smärtsamma ingrepp
Som given allmän princip bör nyttan och behovet av varje
enskild procedur vägas mot den stress och smärta den orsakar. Inga så kallade rutinprover bör tas för säkerhets skull,
och den optimala tidpunkten liksom möjligheten att samla
flera prover till samma provtagningstillfälle bör eftersträvas
(19). I största möjliga mån bör icke-invasiv diagnostik användas, såsom transkutan blodgas- eller bilirubinmätning.
Prover bör tas ur inneliggande kateter istället för genom
punktion av huden.

Optimerad vårdmiljö
För tidigt födda barn bör vårdas med individuellt anpassad
utvecklingsstödjande vård (2), till exempel Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program

(NIDCAP) (20), som innebär att barnets signaler för när
det är mottagligt för stressande vårdhandlingar observeras
och tolkas.
Genom att dämpa belysning och reducera störande synoch hörselintryck samt tillämpa stödjande vårdhandlingar
som att hålla om och placera barnet i sammanhållet läge,
minskas barnets stress. Barnet ges därmed bättre förutsättningar att hantera smärta, vilket har visats vid ögonundersökning (21) och vägning (22). NIDCAP-observationer kan
också användas för smärtskattning (23).

Amning/matning
Amning/matning av barnet innan eller under proceduren
har visat sig ha en smärtlindrande effekt (24). Visst belägg
finns för att amning ger smärtlindring vid vaccination av
barn i åldern 2–4 månader (25).

Referenser
1.

Svensk barnsmärtförening. Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden. 2013. Hämtad från www.
svenskbarnsmartforening.se
2. Socialstyrelsen. Vård av extremt tidigt födda barn. En vägledning för
barn födda före 28:e graviditetsveckan, preliminär version. 2013. Hämtad från www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/
19209/2013-10-6.pdf
3. Anand KJS. Pain IE-BGf N. Consensus statement for the prevention
and management of pain in the newborn. Arch Pediatr Adolesc Med
2001;155:173–80.
4. Stevens B, Yamada J, Lee GY, et al. Sucrose for analgesia in newborn
infants undergoing painful procedures. Cochrane Database Syst Rev
2013;1:CD001069.
5. Okan F, Coban A, Ince Z, et al. Analgesia in preterm newborns: the
comparative effects of sucrose and glucose. Eur J Pediatr 2007;166:
1017–24.
6. Carbajal R, Chauvet X, Couderc S, et al. Randomised trial of analgesic
effects of sucrose, glucose, and pacifiers in term neonates. BMJ
1999;319:1393–7.
7. Harrison D, Stevens B, Bueno M, et al. Efficacy of sweet solutions for
analgesia in infants between 1 and 12 months of age: a systematic review. Arch Dis Child 2010;95:406–13.
8. Kassab M, Foster JP, Foureur M, et al. Sweet-tasting solutions for
needle-related procedural pain in infants one month to one year of age.
Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:CD008411.
9. Lago P, Garetti E, Pirelli A, et al. Sucrose for procedural pain control
in infants: should we change our practice? Acta Paediatr. 2013. Doi:
10-1111/apa.12459.
10. Eriksson M, Gradin M, Höistad M. Söta lösningar som smärtlindring
vid procedursmärta hos spädbarn. SBU-kommentar 20012_08. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2012.
11. Pillai Riddell RR, Racine Nicole M, Turcotte K, et al. Non-pharmacological management of infant and young child procedural pain. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2011; (10). Available from: http://
w w w.mr w.interscience.w i ley.com/coch ra ne/clsysrev/a r t icles/
CD006275/frame.html.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se

46

•

I n f o r m at i o n f r å n L ä k e m e d e l s v e r k e t 3 : 2 014

b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

12. Curtis SJ, Jou H, Ali S, et al. A randomized controlled trial of sucrose
and / or pacifier as analgesia for infants receiving venipuncture in a pediatric emergency department. BMC Pediatr 2007;7:27.
13. Axelin A, Eriksson M, Gradin M. Smärta. In: Jackson K, Wigert H,
editors. Familjecentrerad neonatalvård. Lund: Studentlitteratur; 2013.
p. 111–24.
14. Axelin A, Salantera S, Kirjavainen J, et al. Oral glucose and parental
holding preferable to opioid in pain management in preterm infants.
Clin J Pain 2009;25:138–45.
15. Axelin A, Salantera S, Lehtonen L. Facilitated tucking by parents’ in
pain management of preterm infants – a randomized crossover trial.
Early Hum Dev 2006;82:241–7.
16. Ward-Larson C, Horn R A, Gosnell F. The efficacy of facilitated tucking
for relieving procedural pain of endotracheal suctioning in very low
birthweight infants. MCN Am J Matern Child Nurs 2004;29:151–6.
17. Comaru T, Miura E. Postural support improves distress and pain during
diaper change in preterm infants. J Perinatol 2009;29:504–7.
18. Hill S, Engle S, Jorgensen J, et al. Effects of facilitated tucking during
routine care of infants born preterm. Pediatr Phys Ther 2005;17:158–
63.

19. Franck LS, Lawhon G. Environmental and behavioral strategies to prevent and manage neonatal pain. Semin Perinatol 1998;22:434–43.
20. Als H. NIDCAP Program Guide. Children´s Hospital, Boston, 2012.
21. Kleberg A, Warren I, Norman E, et al. Lower stress responses after
Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program
care during eye screening examinations for retinopathy of prematurity:
a randomized study. Pediatrics 2008;121:e1267–78.
22. Catelin C, Tordjman S, Morin V, et al. Clinical, physiologic, and biologic impact of environmental and behavioral interventions in neonates
during a routine nursing procedure. Journal of Pain 2005;6:791–7.
23. Holsti L, Grunau RE, Oberlander TF, et al. Specific Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program movements are
associated with acute pain in preterm infants in the neonatal intensive
care unit. Pediatrics 2004;114:65–72.
24. Shah P, Herbozo C, Aliwalas L, et al. Breastfeeding or breast milk for
procedural pain in neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec
12;12:CD004950. doi: 10.1002/14651858.CD004950.pub3.
25. Efe E, Ozer ZC, Efe E, et al. The use of breast-feeding for pain relief
during neonatal immunization injections. Appl Nurs Res 2007;20:10–6.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se

I n f o r m at i o n f r å n L ä k e m e d e l s v e r k e t 3 : 2 014

•

47

b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

Smärtsamma procedurer inom tandvården
Larisa Krekmanova

Sammanfattning
I Sverige erbjuder Folktandvården barn och ungdomar
(0–19 år) undersökning och behandling. Målet är att
genom god tandvård främja barns tand- och munhälsa
in i vuxen ålder. Eftersom barn genomgår olika mognadsfaser, lever under olika socioekonomiska förhållanden, ingår i olika familjekonstellationer och har olika
förmågor och olika personligheter kan de också uppleva
tandvården och kraven som ställs där olika. Barn bör
därför ges möjligheten att, utifrån individuella förutsättningar och egna förmågor, introduceras för nya
moment och instrument som situationen kräver. Om
sådan introduktion inte erbjuds kan barn utveckla tandvårdsrädsla och/eller vägra vidare samverkan. Detta kan
i sin tur leda till undvikande av tandvård och försämrad
framtida tand- och munhälsa. En orsak till barns oro
och negativa förväntningar är ofta tidigare negativa
upplevelser från vård och/eller tandvård såsom smärta
och frånvaro av kontroll. För barns välbefinnande i
tandvårdssituationen är det viktigt att personalen visar
empati och engagemang och erbjuder individuellt anpassad behandling. Sådant omhändertagande kan sänka
barns ångest och oro och kan även lindra deras upplevelse av smärta. Det har visat sig att upplevelser som
smärta, oro och ångest ofta samspelar med och förstärker varandra. Därför kan smärta behandlas preventivt
med hjälp av till exempel lustgas, oral/rektal sedering
samt paracetamol och/eller NSAID-preparat.

Inledning
I Sverige har Folktandvården ett huvudansvar för att kalla
barn och ungdomar i åldrarna 3–19 år till regelbundna undersökningar. Då behov föreligger erbjuds barn och ungdomar behandling. Treårsgränsen för första kallelsen är tänkt
ut-ifrån barnets förväntade mognadsgrad som en förutsättning
för att barnet ska kunna samverka till inskolning och vid behov
kunna erhålla tandvård (1–3). I praktiken erbjuder Folktandvården även vård till barn < 3 år när behov föreligger.

Svenska Pedodontiföreningen
– Barnkonventionen
Svenska Pedodontiföreningen arbetar med frågor rörande
tandvård för barn och ungdomar inom allmän- och specialisttandvården. Som ett resultat av detta arbete har följande
policydokument utarbetats: Kvalitetsprogram, Etik i Barntandvården, Prioriteringar och patientsäkerhet. Dokumenten har utformats med FN:s barnkonvention som grund och
anger hur barn och ungdomstandvården ska bedrivas i Sverige. Stor vikt läggs vid barnets upplevda trygghet, bibehållna autonomi och minimeringen av smärtupplevelser.
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Tandvårdslagen/patientjournallagen
Tandvårdslagen och patientjournallagen ska följas i allt arbete. Då tandvård utförs är den grundläggande principen
att informera barn- och ungdomspatienten samt dess vårdnadshavare om barnets orala status, om behandlingsbehov
föreligger och hur behandlingen kan utformas. Den behandling som genomförs ska alltid bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vidare ska behandlingen i största möjliga mån utföras så att barnet är
införstått med de ingrepp som planeras och kan samverka
aktivt till dem. På så sätt tillfogas barn och ungdomar minst
psykiskt lidande och skada inför framtida tandvård (4–8).

”Rädslan sänker smärttröskeln”
Tandvård och patientens upplevelse
Historiskt och traditionellt är tandvård för många människor förbunden med smärta och obehag. Det ligger i sakens
natur då tandvård är en potentiell källa till upplevelser som
smärta, obehag, oro, ångest och rädsla.
Instrument och procedurer inom tandvården kan av barn
och ungdomar upplevas som främmande och skrämmande
om de inte förklaras/introduceras av behandlaren (9,10).
Det gäller såväl instrument (som till exempel en spetsig undersökningssond) som vävnadsinvasiva behandlingsprocedurer (till exempel tandborrning, tanduttagning, tandstensskrapning och bedövning). Dessa procedurer anges av barn
och ungdomar ofta som smärtsamma (11). Dessutom finns
det belägg för att rädda barn och ungdomar anger signifikant högre intensitet av smärta vid smärtsamma tandvårdsprocedurer än icke rädda barn och ungdomar, det vill säga
rädslan sänker smärttröskeln (11,12).
Upplevelsen av smärta, rädsla, oro och ängslan hos barn
och ungdomar förekommer ofta i olika konstellationer.
Samtliga här nämnda faktorer kan påverkas av och förstärkas i tandvårdsmiljön. Därför bör behandlaren arbeta med
att minimera uppkomsten av smärta och rädsla i möjligaste
mån.

Problem som kan uppstå i tandvården
beroende på smärta och rädsla
Om barnet inte förbereds och ges information om kommande tandvårdsprocedurer på sin individuella kognitionsnivå, och/eller om det förväntar sig smärta, kan barnet vägra
fortsatt samarbete till vidare tandvård (1–3).
Om barnet dessutom har negativa erfarenheter i form av
smärta och negativt bemötande från tidigare tandvård blir
problemet flerdimensionellt. Barn och ungdomar som haft
tidigare smärtupplevelser från vården och tandvården kan
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reagera med flyktreaktion utan att smärta förekommer i den
nya tandvårdssituationen (13). Att undvika tandvård är ett
sätt att börja utveckla tandvårdsrädsla. Ungefär 7 % av
svenska barn och ungdomar uppvisar någon form av tandvårdsrädsla. Dessutom visar cirka 10 % av svenska barn/
ungdomar behandlingsproblematik, det vill säga problem
som innebär att de inte samverkar till tandvården, vilket orsakas av andra faktorer än tandvårdsrädsla (14,15). I stället
kan behandlingsproblematiken till exempel bero på barnets
personlighet, barnets starka egenvilja, barnets oförmåga att
samverka eller familjens frånvaro av gränssättning gentemot
barnet i vård- och tandvårdskrävande situationer (16,17). Behandlingsproblematik och tandvårdsrädsla kan finnas som renodlade företeelser men är ofta interagerande med varandra.
Det finns belägg för att tandvårdsrädsla lärs in enligt
Rachmans teori, det vill säga direkt, indirekt och genom
negativ information (18). I detta sammanhang är det därför
viktigt att inte endast behandla smärtupplevelser och rädsla
när de aktualiseras hos barnet/ungdomen, utan aktivt förebygga uppkomsten av dem systematiskt i tandvården (19).
Av den vuxna befolkningen är cirka 30 % tandvårdsrädda.
Det finns belägg för att tandvårdsrädsla överförs från mor till
barn (20–22). En tandvårdsrädd vuxen kan tänkas vara ett
mindre stöd till barnet i behandlingssituationen. Därför är
frågan om tandvårdsrädsla en viktig fråga att ställa även till
den vuxne som följer med barnet till tandvården: modern/
fadern/vårdnadshavaren/assistenten. När det finns möjlighet ska en icke tandvårdsrädd vårdnadshavare följa med.

”Att undvika tandvård är
ett sätt att börja utveckla
tandvårdsrädsla”
Påverka upplevelse av smärta/oro/ångest
Smärta och oro interagerar sinsemellan och förstärker varandra. Därför kan upplevelsen av smärta påverkas av lugnande
medel som bensodiazepiner (midazolam/diazepam) och lustgas (kvävedioxid) då vävnadsinvasiva behandlingar utförs i
tandvården. För att minska upplevelsen av smärta kan både
premedicinering och lustgas (var för sig eller i kombination)
användas vid till exempel oral bedövning (23–27). Sedering
ska dock inte användas som substitut för bedövning eller
annan smärtlindring. Inom specialisttandvården finns det
en lång tradition och erfarenhet av att minska patientens
smärtupplevelse, öka patientens samarbetsvilja och uthållighet, samt dämpa ångesten genom användning av lustgas eller
en kombination av lustgas och premedicinering i indicerade

fall (28). Patientens förmåga och behov ska styra behandlarens terapiplanering. Administreringen av bensodiazepiner
och lustgas är dock teknikkänslig, det vill säga om de introduceras på ett negativt sätt för barnet kan hjälpmedlen istället
för att bistå verka skrämmande. Det råder åsiktsskillnader
inom tandvården (nationellt jämfört med internationellt) om
val av sederingspreparat och administreringssätt. I svensk/
europeisk tandvård eftersträvas endast lätt till måttlig sederande effekt med bibehållande av patientens medvetande och
vitala reflexer (28).

Behandlarens roll och icke-farmakologisk
smärtbehandling
Hypnos har visat sig kunna ha god effekt på smärta i samband
med oral injektion, dock finns för närvarande få empiriska
studier (29).
Behandlarens roll visar sig ha stor betydelse för patientens
upplevelse av smärta. Att erbjuda en varm, empatisk miljö
med positiva förväntningar kan minska patientens smärtupplevelse (30).

Profylaktiskt bemötande samt behandlingsprinciper
vid smärta och rädsla i tandvården
• Informera barn/ungdom/vårdnadshavare utifrån deras
individuella kognitiva nivå.
• Skola in i tandvården och visa alla nya procedurer och
moment oavsett patientens trygghet i behandlingssituationen.
• Då rädsla/oro/ängslan trots allt finns eller då smärta
behöver behandlas kompletterande, ska premedicinering/lustgas erbjudas och användas för att ge patienten
en bättre upplevelse. Detta ska också praktiseras när
behandlingsmomenten är krävande/belastande för
barnet/ungdomen, till exempel vid extraktioner, dentoalveolära operationer och rotbehandlingar, det vill
säga terapier som patienten rimligtvis inte ska behöva få
någon rutin för.
• Distraktion ska alltid användas efter det att patienten är
väl införstådd med vad som ska göras och hur behandlingen ska gå till. Det finns fördelar med att flera sinnen
distraheras samtidigt.
• Ytanestesi samt lokalbedövning ska alltid användas vid
invasiva procedurer på mjölktänder, permanenta tänder
och slemhinnor. Tekniker som är beprövade och tillfogar patienten minst smärta ska tillämpas, det vill säga
ytanestesi > 2 minuter, långsam injektion samt att transpapillär injektion alltid ska föregå den palatinala/linguala injektionen (23).
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Profylaktisk behandling av förväntad procedur- och
postoperativ smärta ska göras med paracetamol och/
eller NSAID-preparat. Idag finns dock inte tillräcklig
vetenskaplig evidens för att konkludera om fördelarna
med preoperativt insatt analgetika vid extraktioner/
lagningar under lokal anestesi.
För att tandvården ska kunna bedrivas preventivt vad
gäller smärta och rädsla bör analgetika utnyttjas i nämnda
situationer. Vidare bör kännedom om patientens tidigare
erfarenheter och upplevelser vad gäller smärta och rädsla
finnas. Det är därför viktigt att i mötet med nya barn- och
ungdomspatienter inhämta information rörande:
• Neonatala perioden/prematur
• Tidigare trauman, sjukhusvistelser, vaccinationer,
provtagningar och behandlingar
• Tidigare smärtupplevelser i tandvården
• Tandvårdsrädsla/behandlingssvårigheter
• Upplevt bemötande av personal/övriga situationsbundna faktorer
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Sedering av barn vid procedurer
Leif Ekmark, Björn A Larsson

Sammanfattning
Barn som genomgår procedurer behöver ofta någon
form av sederande medicinering för att acceptera behandlingen. Användandet av sedering till barn utanför
anestesiologins domäner ökar. Djup sedering, sedering
av nyfödda, liksom sedering av barn med akut eller
kronisk sjukdom som påverkar luftväg, andning eller
cirkulation, kräver speciella resurser och ska tas om hand
av personal med specialkompetens och berörs inte vidare
i detta dokument.
Sedering består av följande huvudkomponenter:
riskbedömning, val av sederingsstrategi/-plan samt
övervakning både under och efter genomförd procedur/
sedering. God planering, kunskap och utrustning för
hela förloppet är nödvändigt. Det är viktigt att den lokal
man använder är utrustad så att man kan hantera akuta
situationer. Särskilt viktigt är att den som genomför sederingen kan ta hand om de komplikationer som kan
uppstå.
Läkemedel med sedativ och analgetisk effekt skall ses
som ett komplement till det övriga omhändertagandet
vid procedurer. Valet av läkemedel är beroende på situation, typ av procedur, rutiner, samt tidigare erfarenhet
och vana av valda läkemedel.

Sedering – definition och internationella
rekommendationer
Barn som genomgår smärtsamma procedurer behöver ofta
någon form av sedering för att acceptera behandlingen. I
Sverige och även internationellt ökar användandet av sedativa
vid procedurer till barn utanför anestesiologins domäner (1).
Sedering består av följande huvudkomponenter: riskbedömning, val av sederingsstrategi samt övervakning under och
efter genomförd procedur/sedering fram till utskrivning.
I en gemensam ansträngning mellan flera intresseorganisationer i USA, Joint Commission American Academy of Pediatrics (AAP) i samarbete med American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), samt The American Society of
Anesthesiologists (ASA) fastställdes nya riktlinjer 2006 (2).
Man skiljer här på minimal sedering, måttlig/medveten sedering, djup sedering och generell anestesi. Med minimal
sedering avses främst att lugna och dämpa ångest. Med
måttlig/medveten sedering menas ett medicinskt kontrollerat tillstånd som tillåter att skyddande reflexer, spontanandning och fri luftväg bibehålls och att patienten kan svara på
och följa uppmaningar eller motsvarande. Det förefaller inte
finnas några svenska riktlinjer för sedering av barn för ickeanestesiologer, vare sig från Socialstyrelsen eller från Svensk
förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Däremot
finns olika lokala rutiner och förslag.
Djup sedering, liksom all sedering av nyfödda, kräver
speciella resurser och ska handhas av personal med specialkompetens och behandlas därför inte vidare i detta doku-

ment. Detta gäller även barn med akut eller kronisk sjukdom
som påverkar luftväg, andning eller cirkulation.
Detta kunskapsunderlag för sedering av barn utanför intensivvårds-/anestesiavdelningen avser därför enbart minimal till moderat sedering och baserar sig till stor del på befintliga rekommendationer från AAP, AAPD och ASA (2–4).
Trots att evidens för sedering till stor del saknas, samt att det
finns osäkerhet kring hur våra läkemedel påverkar framför
allt de små barnens CNS-utveckling, anses det motiverat att
ge smärtbehandling och sedering till barn. Att avstå från
detta är oetiskt och det finns bevis för att obehandlad smärta
och stress kan medföra icke önskvärda sena effekter (5,6).

”Med minimal sedering
avses främst att lugna
och dämpa ångest”
Säkerhet – förberedelser – riskbedömning
Noggranna förberedelser minskar risken för allvarliga komplikationer (7). Innan en procedur som kräver sedering genomförs, ska en riskbedömning göras. Den bör förutom
bedömning av patienten även innefatta indikationen för
proceduren. Är den nödvändig för fortsatt behandling/utredning? Optimalt är att detta genomförs några dagar innan
proceduren ska verkställas för att man i tid ska kunna korrigera eventuella problem. Inom akutsjukvård är detta sällan
möjligt, varför rutiner för patientsäkert arbete är särskilt
viktiga.
Riskbedömningen innefattar en genomgång av patientens
anamnes och tidigare journalanteckningar, aktuella läkemedel, en klinisk undersökning och eventuell provtagning.
Endast helt friska patienter eller patienter med sjukdom som
ej påverkar luftväg, andning eller cirkulation, det vill säga
ASA I–II enligt American Society of Anesthesiologists klassificering (8), bör komma ifråga för sedering utanför anestesi/IVA.
Denna genomgång är också ett utmärkt tillfälle för den
som ska genomföra sederingen att lära känna patienten,
lämna relevant information samt att svara på frågor. Vikten
av att vara tydlig och empatisk i all kommunikation med familjen kan inte nog betonas. Inkomplett information överlämnad i all hast bäddar för senare komplikationer. Tidigare
traumatiska upplevelser vid procedurer kommer att färga
barnets smärt- och stressupplevelse senare i livet (6). Det är
därför av yttersta vikt att varje omhändertagande av barnet
sker under optimala former.

Sederingsstrategi
Vid riskbedömningen utformas den strategi som är lämplig
för den specifika proceduren och den unika patienten. En
trygg och lugn miljö kring barnet påverkar behovet av sedeI n f o r m at i o n f r å n L ä k e m e d e l s v e r k e t 3 : 2 014
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ring liksom ålder och mognad. Proceduren styr också vilken
sederingsstrategi som är bäst, en MR-undersökning eller
tappning av knäled kräver olika strategier. Frågor man bör
ställa sig är vilket mål man har med sin sedering – att åstadkomma anxiolys, analgesi eller hypnos, alternativt en kombination av alla. Av behandlaren krävs god kännedom och
erfarenhet av de använda läkemedlens farmakodynamiska
och farmakokinetiska profiler.
Överväg alltid om icke-farmakologisk behandling tillsammans med topikal, lokal eller regional anestesi som
smärtlindring kan räcka eller användas som komplement till
sedering. Föräldrarnas roll är alltid att stötta barnet under
procedurens gång – aldrig att hjälpa till med själva proceduren eller att hålla i eller fast barnet.

”Vid sedering ska en person ha som enda uppgift att
övervaka barnet”
Risker vid sedering av barn utanför
intensivvårds-/anestesiavdelningen
I de flesta presenterade studier och rapporterade fall i ämnet
är utfallet gott (9,10). Vanliga komplikationer vid all form av
sedering är påverkan på andningen; hypoventilation, luftvägsobstruktion, laryngospasm och hypoxi förekommer
(2,11). I en studie av Cravero et al. från 2006 rapporteras att
17 % av pediatrisk procedurrelaterad sedation hade någon
typ av komplikation. I de flesta fall rörde det sig om luftvägsproblematik och krävde i 1/200 fall någon form av aktiv
intervention. I 1/1 500 fall krävdes en oväntad sjukhusinläggning (11). Eftersom det trots genomförd riskbedömning
inte går att förutsäga vilken patient som ändå drabbas av
möjliga komplikationer, rekommenderas starkt tillförsel av
syrgas vid sedering.

Övriga förberedelser
Det är viktigt att den lokal man använder är utrustad så att
man kan handha akuta situationer som luftvägsproblem,
kramper, allergiska reaktioner, anafylaxi, andra cirkulationsproblem inklusive hjärt-lungräddning (se nedan). Särskilt
viktigt är att den som genomför sederingen också kan ta
hand om de komplikationer som kan tänkas uppstå. Genomgången och godkänd kurs i avancerad hjärt-lungrädd-

ning (AHLR) är ett grundkrav. Minst ytterligare en personal
som deltar under proceduren ska ha liknande kompetens för
att kunna bistå i en akut situation. Dessutom ska det finnas
en plan för att akut få hjälp av anestesiologiskt kompetent
personal (12).

Fastetider
ASA/AAP-riktlinjer föreslår följande fastetider för både
elektiv/planerad anestesi och elektiv sedering:
1. Klara vätskor kan intas upp till 2 timmar innan proceduren genomförs.
2. Bröstmjölk och bröstmjölksersättning 4 timmar innan.
3. Fast föda 4–6 timmar innan start av sedering (2).

Övervakning
Förutom en specifik sederingsstrategi behövs en plan och
utrustning för övervakning både under och efter ingreppet.
ASA presenterar i uppdaterade rekommendationer från
2011 (3) bland annat att man vid måttlig sedering ska övervaka vitalfunktioner och ha en adekvat övervakning av ventilationen innefattande utandad koldioxid. Vidare att en av
de minst två personer som närvarar vid sederingen har som
enda uppgift att övervaka barnet samt att dokumentera.
AAP i samarbete med AAPD (2) föreslår i sina rekommendationer att basal utrustning utgörs av en fungerande pulsoximeter (med åldersanpassade prober), non-invasivt blodtryck, EKG och kapnografi.

Övervakning efter genomförd procedur
utan komplikationer
Rutiner för omhändertagande efter genomförd procedur
och övervakning till dess barnet enligt fastställda kriterier
kan gå hem bör finnas (2).
Efter genomförd procedur kan barnet flyttas till lämplig
lokal för vidare övervakning. Även där måste utrustning för
hjärt-lungräddning finnas tillgänglig. Vitalparametrar kontrolleras och dokumenteras med täta tidsintervall. Innan
hemgång ska barnet vara vaket, åldersadekvat orienterat,
kunna svälja, ha normal respiratorisk och cirkulatorisk funktion och vara välhydrerat (Cote, Wilson Pediatrics 2006). Se
”Dokumentation efter genomförd procedur” nedan. En för
tidig hemgång kan få katastrofala följder. Föräldrar ska förses med en kontaktperson (telefonnummer) för de närmaste
24 timmarna efter genomförd procedur.
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Rutiner/protokoll

Komplikationer

Sedering av barn vid procedurer kan utföras på sjukhus,
utanför anestesi-/intensivvårdsavdelningen eller utanför
sjukhus. Protokoll och rutiner kan se olika ut beroende på enheten där proceduren genomförs. I protokoll ska ingå hur akut
anestesiologiskt stöd kan fås. I de fall sedering sker utanför
sjukhus måste en rutin finnas för akut transport till sjukhus.
Protokoll för ”Riskbedömning inför sedering” och andra
förberedelser måste upprättas. Rutiner och protokoll ska finnas för övervakning och dokumentation, under och efter
proceduren i en så kallad anestesi- eller sederingsjournal. Den
ska innehålla relevanta parametrar (givna läkemedel, vitalparametrar, eventuell syrgastillförsel, sederingsgrad samt start
och slut av sedering och procedur, liksom eventuella incidenter) och bör vara standardiserad och tidsbaserad.
För dokumentation av sederingsgrad används validerade
skalor (13–16).

Protokoll för dokumentering av komplikationer måste upprättas. Dessa protokoll ska regelbundet gås igenom och presenteras för all berörd personal. Komplikationer ska även
journalföras och vårdnadshavare ska informeras.

Dokumentation
Följande dokumentation ska finnas innan varje
elektiv sedering påbörjas:
• Barnets ålder och vikt samt persondata.
• Tidigare sjukhistoria, pågående läkemedelsbehandlingar, allergier, snarkning eller anamnes på sömnapnésyndrom, komplikationer vid tidigare sjukhusbesök, relevant information om social situation.
• För nyfödda och späda barn – graviditet, förlossning
och eventuell perinatalvård.
• Klinisk undersökning av barnet med fokus på luftvägar.
Vidare en genomgång av vitala organsystem som hjärta,
cirkulation, respiration, lever- och njurfunktion.
• Riskbedömning av patienten (till exempel klassificering
enligt ASA I eller II).

Utrustning vid sedering av barn utanför
intensivvårds-/anestesiavdelningen
Utrustning behövs både för övervakning och för akut
omhändertagande av möjliga komplikationer (17), se
Faktaruta 1.

Faktaruta 1. Utrustning vid sedering.
Luftvägs-och andningsutrustning (i aktuella
storlekar)
•
•
•
•
•
•
•

Revivator med möjlighet till syrgastillförsel
Masker
Kantareller (nasofaryngealtuber)
Svalgtuber
Larynxmasker
Endotrachealtuber
Laryngoskop med blad

Oxygenkälla
Med möjlighet att ge syrgas under och efter proceduren,
samt den tid som skulle behövas för att transportera patient
till instans där ”obegränsad syrgastillgång” kan säkerställas.
•
Oxygenmixer (oxygen/luft)

Sug samt sugkatetrar av olika storlek
Vaskulär access (olika storlekar)

Dokumentation under pågående behandling
Innan sedering/procedur startas genomförs en genomgång
med all deltagande personal av plan för procedur och sedering enligt lokala rutiner (”Time Out”).
Anestesi/sederingsjournal (se ovan) förs kontinuerligt.
Eventuella incidenter dokumenteras både här och i journalanteckning.
Dokumentation efter genomförd procedur
I omedelbar anslutning till avslut genomförs ny ”Time
Out”.
Innan patienten skrivs hem ska han/hon åter vara i sitt
habitualtillstånd. Det är en fördel om båda föräldrarna kan
närvara vid hemtransport. En förälder kan då kontinuerligt
observera barnet under färden.
Följande parametrar ska kontrolleras och dokumenteras
innan patienten lämnar uppvakningsavdelningen:
• Att luftvägen är fri, syrgasmättnaden på rumsluft är
normal och andningsljuden rena.
• Att patienten är kardiovaskulärt stabil.
• Att patienten lätt går att väcka och även svarar på tilltal
(om adekvat för ålder och habitualtillstånd).
• Att patienten kan sitta utan stöd (om adekvat för ålder
och habitualtillstånd).
• Adekvat vätskebalans.

•
•
•
•

Intravenösa infarter
Intraosseösa nålar
Utrustning för att underlätta vaskulär access
3-vägskranar samt sprutor

Vätskor
•

Lösningar som kan användas för att upprätta adekvat
blodtryck (kristalloid/kolloid).

Läkemedel
•
•

Som möjliggör återupplivning enligt AHLR
Antidoter (flumazenil, naloxon)

Övervakningsutrustning
•
•
•
•

Pulsoximetri
EKG (3-punktsavledning)
Non-invasivt blodtryck (NIBP)
Endtidal CO2-mätning

Anestesi-/sederingsjournal
•

Defibrillator (tillgång till)
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Praktiskt tillvägagångssätt
Det är viktigt att skapa en trygg och lugn miljö för att
minska stress och oro. Den farmakologiska behandlingen
vid mild till måttlig sedering kommer att förstärka och
komplettera den stressreduktion som uppnås med icke-farmakologisk behandling. Sedativa läkemedel bör vara ett
komplement till adekvat topikal eller systemisk analgesi.
För äldre barn kan det ibland gå att uppskatta farmakokinetik och farmakodynamik från erfarenheter hos vuxna
(dos/kg kroppsvikt), men detta gäller inte för de mindre
barnen (18–20).
Olika åldersintervall och kiloklasser kräver ofta olika
spädningar/koncentrationer av de läkemedel som ska administreras. Lokala rutiner för detta måste fastställas.
För att optimalt kunna bedriva sedering krävs klinisk erfarenhet av det/de läkemedel man avser att använda samt
god kunskap avseende farmakokinetisk och farmakodynamisk profil i det aktuella åldersintervallet.

Sederande läkemedel
Sedativa och analgetika kan indelas i olika grupper beroende
på egenskaper.
1) Inhalationsläkemedel
Lustgas
2) Dissociativa läkemedel
Ketamin
3) Sedativa och hypnotika
Bensodiazepiner (midazolam, diazepam, lorazepam)
Kloralhydrat
Alfa-2-agonister (klonidin, dexmedetomidin)
Barbiturater (pentobarbital, tiopental)
4) Analgetika
Opioider (sufentanil, alfentanil, fentanyl, morfin)
Flera läkemedel har såväl analgetisk som sedativ effekt
och ofta kan man vid smärtsamma procedurer utnyttja även
den sedativa effekten av exempelvis opioidanalgetika.
Vanligt förekommande läkemedel för procedursedering beskrivs nedan. Lustgas och läkemedel med huvudsaklig
analgetisk effekt beskrivs i respektive bakgrundsdokument.
Ketamin/S-ketamin
Ketamin är i låg dos analgetiskt och ger i högre dos dissociativ medvetandepåverkan. Ketamin har ringa effekt på
andning, skyddsreflexer och cirkulation, men har nackdelen att kunna ge hallucinationer framför allt intravenöst
och i högre dos (se Behandlingsstrategi och analgetikabehandling).

Vid oral administration påverkas upptaget av första passagemetabolism i levern och nasal administrering upplevs ofta av
barn som lätt obehaglig.
Profylaktisk administrering av bensodiazepiner minskar inte risken för hallucinationer (21). Ketamin är lätt
bronkdilaterande men vid snabb intravenös injektion kan
laryngospasm och kortvarigt andningsuppehåll förekomma. Behandling med antikolinergikum som atropin
eller glykopyrron minskar inte risken för hypersalivation.
Ketamin har visat sig relativt säkert att använda även om
patienten inte är fastande (22).

Midazolam
Midazolam är den bensodiazepin som används för procedursedering, främst på grund av kort anslagstid och duration, och har på många ställen dominerat som läkemedel för
premedicinering och procedursedering. På senare tid har
dock fördelarna med midazolam alltmer ifrågasatts. Nasal
administrering är obehaglig och slemhinneirriterande. Barn
behöver ibland högre doser än vuxna och förekomsten av
paradoxala reaktioner som agitation, ofrivilliga rörelser, hyperaktivitet, fientlighet, aggressivitet och oro är vanligare
hos barn. Midazolam har i kombination med opioider en
synergistiskt andningsdeprimerande effekt (23). Antidot
finns tillgänglig i form av flumazenil.
Midazolam ger amnesi och påverkar explicit minne men
inte implicit minne, vilket inte längre anses vara någon fördel
med hänsyn till postoperativa beteendeförändringar (24).

Diazepam
Diazepam var den första bensodiazepin som användes för
procedursedering, men har sedermera alltmer ersatts av
midazolam.
Kloralhydrat
Kloralhydrat är ett äldre sedativum som liksom bensodiazepiner och barbiturater verkar via GABA-receptorer. Kloralhydrat finns som peroral beredning men har bitter smak,
relativt lång anslagstid och återhämtningstid med kvarstående motorisk påverkan och oro. Kloralhydrat rekommenderas inte till barn > 3 års ålder eller till barn med neurologisk
utvecklingsstörning på grund av sämre effekt (25). Liksom
bensodiazepiner och barbiturater kan kloralhydrat ge upphov till såväl andningsdepression som paradoxala reaktioner
i form av excitation, desorientering, konfusion och yrsel.
Djurförsök har även visat att kloralhydrat är potentiellt karcinogent. Kloralhydrat finns tillgängligt som APL-beredning (lösning 70 mg/mL).
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Propofol
Propofol är ett kortverkande hypnotikum för intravenöst
bruk som blivit alltmer populärt även utanför anestesi- och
intensivvård. Propofol är effektivt, har snabbt anslag och
kort duration. Risken för illamående och kräkning är låg.
Intravenös injektion kan dock ge upphov till lokal smärta
som till viss del kan förebyggas med lidokain eller ökad utspädning.
Nackdelarna är framför allt risk för andningsdepression,
men även hemodynamisk påverkan med blodtrycksfall och
bradykardi (framför allt vid snabb intravenös injektion).
SFAI:s riktlinjer för sedering med propofol rekommenderar
användande bara till patienter > 18 år gamla utanför anestesi
och IVA (25). Propofol har ingen analgetisk effekt. Den
andningsdeprimerande effekten förstärks, liksom för andra
preparat, av kombinationsbehandling med till exempel opioidanalgetika.
Farmakologiskt kompletterande profiler av propofol och
ketamin gör att kombinationsbehandling kan ge god sedering och analgesi med fördelar som ökad kardiovaskulär stabilitet, bevarande av fri luftväg, mindre risk för hallucinationer och illamående/kräkning (26).

Kliniskt liknar effekten av dexmedetomidin, liksom klonidin, vanlig sömn, vilket även stöds av EEG-fynd.
Dexmedetomidin är kontraindicerat vid obehandlat AVblock II eller III samt vid bradykardi. Svårbehandlade bradykardier finns beskrivna i kombination med till exempel digo-xin. Cirkulatoriska biverkningar är framför allt beskrivna
vid snabba intravenösa injektioner, vilket bör undvikas.
Samtidig administrering av glykopyrron bör undvikas då
bradykardi och flera fall av uttalad hypertension har beskrivits (31).

Barbiturater
Pentobarbital har använts vid sedering vid till exempel röntgenundersökningar. Anslagstiden vid intravenös administrering är 3–5 minuter och effekten varar cirka 30–40 minuter. Pentobarbital kan dock orsaka såväl andningsdepression
som hypotension. Pentobarbital är tillgängligt som APLberedning (suppositorier 30 eller 60 mg).

Referenser
1.

Klonidin
Klonidin är en alfa-2-agonist med såväl sedativ som analgetisk effekt. Den sederande effekten av klonidin påminner
mer om vanlig sömnighet än den påverkan som fås av bensodiazepiner, och patienten är även mer väckbar vid stimulering
(27). Hemodynamisk påverkan med hypotoni och bradykardi förekommer, men risken för uttalad påverkan är liten
vid doser som används för procedursedering. Klonidin bör
dock inte ges till patienter med hypovolemi, AV-block, förlängt PR-intervall eller bradykardi. Risken för andningspåverkan är liten och till skillnad från bensodiazepiner ökar
inte klonidin risken för opioidinducerad andningsdepression
(28).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dexmedetomidin
Dexmedetomidin är en selektiv alfa-2-agonist med både sedativ och analgetisk effekt som har snabbare anslag och
kortare duration än klonidin. Dexmedetomidin kan administreras intravenöst, oralt eller nasalt. Nasal administrering
är inte slemhinneirriterande och har god sedativ effekt jämfört med oralt midazolam (29). Det är visat att dexmedetomidin kan vara effektivt vid sedering av barn med autism
som är en svårbehandlad grupp vid procedursedering (30).

8.
9.

10.
11.

Havidich JE, Cravero JP. The current status of procedural sedation for
pediatric patients in out-of-operating room locations. Curr Opin
Anaesthesiol. 2012;25:453–60.
Coté CJ, Wilson S. Guidelines for monitoring and management of pediatric patients during and after sedation for diagnostic and therapeutic procedures: an update. American Academy of Pediatrics; American
Academy of Pediatric Dentistry. Work Group on Sedation. Pediatrics.
2006;118:2587–602.
Standards for basic monitoring. Committee of Origin: Standards and
Practice Parameters (Approved by the ASA House of Delegates on
October 21, 1986, and last amended on October 20, 2010 with an effective date of July 1, 2011).
Good practice in postoperative and procedural pain management. Association of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Paediatr Anaesth. 2012;22 Suppl 1:1–79.
Grunau RE, Holsti L, Peters JW. Long-term consequences of pain in
human neonates. Semin Fetal Neonatal Med. 2006;11:268–75. Review.
Noel M, Chambers CT, McGrath PJ, et al. The influence of children’s
pain memories on subsequent pain experience. Pain. 2012;153:1563–
72.
Coté CJ, Karl HW, Notterman DA, et al.Adverse sedation events in
pediatrics: analysis of medications used for sedation. Pediatrics.
2000;106:633–44.
ASA Klassifikation SFAI http://www.sfai.se/riktlinjer/asa-klassifikation-6
King WK, Stockwell JA, DeGuzman MA, et al. Evaluation of a pediatric-sedation service for common diagnostic procedures. Acad Emerg
Med. 2006;13:673–6.
Krauss B, Green S. Procedural sedation and analgesia in children.
Lancet 2006;367:766–80.
Cravero JP, Blike GT, Beach M, et al. Incidence and nature of adverse
events during pediatric sedation/anesthesia for procedures outside the
operating room: report from the Pediatric Sedation Research Consortium. Pediatric Sedation Research Consotium. Pediatrics.
2006;118:1087–96.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se

I n f o r m at i o n f r å n L ä k e m e d e l s v e r k e t 3 : 2 014

• 55

b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

12.

Practice guidelines for sedation and analgesia by non-anesthesiologists.
American Society of Anesthesiologists Task Force on Sedation and
Analgesia by Non-Anesthesiologists. Anesthesiology. 2002;96:1004–
17.
Franck LS, Harris SK, Soetenga DJ, et al. The Withdrawal Assessment
Tool-1 (WAT-1): an assessment instrument for monitoring opioid and
benzodiazepine withdrawal symptoms in pediatric patients. Pediatr
Crit Care Med. 2008;9:573–80.
Boerlage AA, Ista E, de Jong M, et al. The COMFORT behavior scale:
is a shorter observation period feasible? Pediatr Crit Care Med.
2012;13:e124–5.
Ista E, van Dijk M, Tibboel D, et al. Assessment of sedation levels in
pediatric intensive care patients can be improved by using the COMFORT ”behavior” scale. Pediatr Crit Care Med. 2005;6:58–63.
Johansson M, Kokinsky E. The COMFORT behavioural scale and the
modified FLACC scale in paediatric intensive care. Nurs Crit Care.
2009;14:122–30.
Chiang V W, pp 11-19 in: Mason KP. Pediatric Sedation outside of the
Operating Room: A Multispecialty International Collaboration, by
Mason K (ed.). Springer, New York, USA 2012. ISBN 978-0-38709713-8.
Prescilla RP, pp 93-122 in: Mason KP. Pediatric Sedation outside of
the Operating Room: A Multispecialty International Collaboration.
Eds. Keira R Mason 2012. Springer, New York, Dordrecht Heidelberg,
London. USA. ISBN 978-0-387-09713-8.
Anderson BJ, pp 123-144 in: Mason KP. Pediatric Sedation outside of
the Operating Room: A Multispecialty International Collaboration.
Eds. Keira R Mason 2012. Springer, New York, Dordrecht Heidelberg,
London. USA. ISBN 978-0-387-09713-8.
Fassoulaki A, Theodoraki K, Melemeni A. Pharmacology of sedation
agents and reversal agents. Digestion 2010;82:80–3.
Green SM, Roback MG, Krauss B, et al. Predictors of emesis and recovery agitation with emergency department ketamine sedation: an individual patient data meta-analysis of 8 282 children. Ann Emerg Med
2009;54;171–80.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

Green SM, Krauss B, Clinical practice guideline for emergency department ketamine dissociative sedation in children. Ann Emerg Med
2004;44:460–71.
Krauss B, Green SM. Sedation and analgesia for procedures in children. N Engl J Med 2000;342;938–45.
McGraw T, Kendrick A. Oral midazolam premedication and postoperative behaviour in children. Pediatr Anesth 1998;8:117–121.
http://sfai.se/riktlinjer/procedurrelaterad-propofolsedering
EMSC Grant Panel Writing Committee. Clinical policy: critical issue
in the sedation of pediatric patients in the emergency department.
Ann Emerg Med 2008;51:378–97.
Alletag M, Auerbach M, Baum C. Ketamine, propofol, and ketofol use
for pediatric sedation. Ped Emerg Care 2012;12:1391–95.
Lavrich Ph, Hermann D, Pang LM, et al. Clonidine as a premedicant
in children. Anesthesiology 1996; 85; A1085.
Baily PL, Sperry RJ, Johnson GK, et al. Respiratory effects of clonidine alone and in combination with morphine, in humans. Anesthesiology 1991;74;43–8.
Yuen VM, Hui TW, Irwin MG, et al. A comparison of intranasal dexmedetomidine and oral midazolam for premedication in pediatric
anesthesia: a double-blinded randomized controlled trial. Anesth
Anal 2008;106:1715–21.
Lubisch N, Roskos R, Berkenbosch JW. Dexmedetomidine for procedural sedation in children with autism and aother behavioral disorders.
Pediatr Neurol 2009;41:88–94.
Mason KP, Zglesewski S, Forman RE, et al. An exaggerated hypertensive response to glycopyrrolate therapy for bradycardia associated with
high-dose dexmedetomidine. Anesth Analg 2009;108:906–8.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se

56

•

I n f o r m at i o n f r å n L ä k e m e d e l s v e r k e t 3 : 2 014

b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

Lustgas vid procedursmärta
Karin Berg

Sammanfattning
Att använda sig av lustgas/syrgas 50 %/50 % till barn vid
smärtsamma procedurer är en säker och tillförlitlig
metod. Lustgasen accepteras väl av barn på grund av att
den har en sötaktig lukt. Biverkningsfrekvensen är låg
om man har en dosering som inte överstiger 50 % lustgas. Eftersom lustgasen går in och ut ur kroppen fort är
återhämtningen snabb. Litteraturen visar också att
sjuksköterskor med utbildning i lustgas kan administrera detta till barn över fyra år med god säkerhet.
Lustgas är en växthusgas, men det är det enda läkemedlet som idag går att destruera miljövänligt och
den medicinska lustgasens utsläpp är lågt och ligger
på promillenivå.
Att lustgas har en plats i öppenvården och på barnklinker är givet. Dock krävs det specifik utrustning för
att kunna administrera lustgas.

Historik
Lustgas (N2O) upptäcktes år 1772 av den engelska vetenskapsmannen Joseph Priestley och användes till en början
som en partydrog. Den kallades bland annat för laughing
eller happy gas.
1844 började tandvården använda lustgas vid sina behandlingar. Till en början användes enbart lustgas vilket
medförde negativa bieffekter som hypoxi. I slutet av 1800talet började man blanda lustgas med syrgas. Lustgas har
använts som läkemedel i mer än 150 år (1).
1961 beskrev Tunstall lustgasanvändning inom förlossningsvården med gott resultat (2) och 1970 beskrev Baskett
lustgasanvändning inom ambulansvården (3).
Inom anestesin har lustgas använts som ett kompletterande smärtstillande medel till andra läkemedel, framför
allt inom pediatrisk inhalationsanestesi har man använt
lustgas vid start av anestesin.
I slutet av 1990-talet började lustgas användas vid smärtsamma procedurer inom pediatriken.

Lustgasens fysik
Lustgas är en stabil gasförening och kallas också för dikväveoxid. Den är färglös, är inte brandfarlig och har en något
sötaktig doft (4). Lustgas är inte irriterande för luftvägarna
och tolereras väl hos barn. Lustgasens färgkod är blå och
syrgas har färgkod vit. Det finns idag cylindrar med mixad
lustgas/syrgas 50 %/50 % – cylinderns färgkod är blå/vit.
Denna blandning måste användas i rumstemperatur, annars
delas gaserna med risk för hypoxi.

Lustgas – en växthusgas
Lustgas är en växthusgas och står för 4–5 % av växthuseffekten, varav den större delen beror på utsläpp från bilar och

från jordbruket. Den medicinska lustgasen står för 0,05–
0,1 % av växthuseffekten och beror till större delen på läckage
(5).
Idag finns speciella checklistor som kan användas som
stöd för att kontrollera eventuella läckor, och det finns katalytisk rening som man kan använda för att rena gasen. Detta
innebär att lustgasen destrueras och den negativa miljöpåverkan kan helt elimineras.

”Lustgas har använts som
läkemedel i mer än 150 år”
Lustgasens effekter
Lustgas administreras genom inhalation och ges tillsammans
med syrgas. Den vanligaste blandningen är 50 % lustgas och
50 % syrgas. Lustgas absorberas genom lungorna och elimineras via andningen. Den har kort tid till effekt och kort tid
till återhämtning. Halveringstiden för lustgas är cirka 3 minuter (3,6). Lustgas har liten påverkan på cirkulation och
andning. Man behöver inte någon perifer venkateter och den
kan administreras av specialutbildade sjuksköterskor (6).
Lustgas har ett MAC-värde (minimal alveolär koncentration) på 105 % vilket innebär att den är ett svagt anestesimedel och inte kan användas ensamt vid operationer utan måste
kombineras med andra läkemedel.
Lustgasen tas upp och utsöndras snabbt ur kroppen, men
den stannar kvar i kroppens hålrum vilket kan ge negativa
effekter om man har pågående sinuit eller otit. När lustgasbehandlingen avslutas och barnet börjar andas enbart luft,
dras 21 % syrgas ner i lungorna. Detta är vanligtvis helt tillräckligt för att få en normal syresättning av blodet, men eftersom lustgasen diffunderar snabbt kommer den vid avslutning av lustgasanalgesin att snabbt diffundera ut i alveolerna
och späda ut den redan inandade luften. Konsekvensen blir
att syrgashalten sjunker under 21 % med hypoxi som följd –
det blir en diffusionshypoxi (7). För att detta ska undvikas
bör all lustgastillförsel alltid avslutas med tillförsel av ren
syrgas under några minuter.
Lustgas är en NMDA-receptorantagonist och aktiverar
de nedåtstigande smärthämmande banorna i ryggmärgen.
Den ger en smärtstillande effekt och viss amnesi, en förändrad perception och upprymdhet och sänker tidalvolymen
vilket i sin tur ger en ökad andningsfrekvens.
Barnens upplevelse av lustgas är värmekänsla i kroppen,
förlorad tidsuppfattning, sömnighet, en känsla av tyngdlöshet och drömmar. Många barn får ett leende på läpparna och
känner sig glada.

Lustgasens bieffekter
En stor fransk multicenterstudie med data från 7 511 procedurer (6), visade att lustgasbehandling som singelbehandling
innebar mycket låg risk för allvarliga biverkningar (0,3 % av
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fallen) och att sjuksköterskor kunde administrera lustgas till
barn över ett år. Allvarliga bieffekter hävdes när lustgasen
togs bort.
De allvarliga biverkningar som sågs var desaturation,
apné och bradykardi och de förekom vid en lång sederingstid. Inget barn behövde assistans för att behålla en fri luftväg
eller ventilering.
Mer vanliga biverkningar som studien visade var yrsel,
eufori, illamående och parestesier, vilket registrerades i 5 %
av fallen (6), se Tabell I.

Tabell I. Biverkningsdata från multicenterstudie på
7 511 procedurer (6).
Bieffekt

Frekvens

Inga bieffekter

62,8 %

Eufori

20,1 %

Ändrad perception

7,0 %

Drömmar

5,7 %

Illamående och kräkning

3,7 %

Djup sedering

2,1 %

Parestesier

1,7 %

Yrsel

1,6 %

Rastlöshet

1,5 %

Mardrömmar, hallucinationer

1,2 %

Övrigt

1,9 %

Om allvarliga biverkningar skulle uppstå får man stoppa
behandlingen och låta barnet andas enbart syrgas; återhämtningen är snabb (8).
Litteraturen är inte entydig om vilken koncentration av
lustgas som är lämplig, men sannolikt ger en halt lustgas
högre än 50 % en ökad frekvens av bieffekter (6,9). En regel
kan vara att titrera in dosen och att eftersträva en så låg
lustgashalt som är möjligt för barnet.
Till barn som har åksjuka eller barn som inte är kommunicerbara (multihandikappade) ska man vara försiktig med
lustgasadministrering eftersom dessa barn har en ökad risk
för illamående och kräkning.
Barn och ungdomar med vitamin B12-brist är också en
riskgrupp vid upprepade lustgasinhalationer. Vad som händer är att lustgas inaktiverar kobalamin, det aktiva derivatet
av vitamin B12 som är en essentiell kofaktor i bildningen av
metionin. Låga nivåer av vitamin B12 innebär risk för uppkomst av neuropatier och anemi. En dominerande riskfaktor
för detta är dåligt nutritionsstatus (10).
Risken för personal vid administration är i det närmaste
obefintlig om ett adekvat utsug finns. I början av 1980-talet
infördes strängare skyddsåtgärder vid hantering av olika
narkosgaser, varefter rapporter om negativa hälsoeffekter
har minskat (11,12).
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Kontraindikation för att administrera
lustgas
Det är kontraindicerat att administrera lustgas om barnet
eller ungdomen har en pneumothorax, porfyri, ökat intrakraniellt tryck eller är medvetslös. För barn under
fyra år, barn och ungdomar med hjärt- och lungsjukdomar eller om stark opioid ges tillsammans med lustgas
krävs särskild kompetens. Med särskild kompetens menas
att man har en anestesiutbildning eller är en mycket erfaren lustgasadministratör.

”Att kombinera lustgas med
psykologiska behandlingsformer ger ofta ett gott
resultat”
Lustgas tillsammans med andra
behandlingsmetoder
Att använda lustgas vid procedursmärta vid bland annat
lumbalpunktion, venös access, omläggningar, blodprovstagning och ledinjektioner har visat en signifikant minskning
av smärtupplevelsen och återhämtningsfasen blir betydligt
kortare. Barn som gavs lustgas visade också mindre oro och
rädsla under proceduren (13,14).
En fransk multicenterstudie på användande av lustgas/
syrgas 50 %/50 % hos 1 019 barn 0–18 år visade att det
fungerade bra under proceduren men att det fortfarande är
kraftigt underanvänt som analgetikum och sedativt läkemedel vid procedursmärta. I studien såg man att om man
kombinerade lustgas med andra läkemedel blev det bättre
effekt, till exempel med EMLA vid venös access och lumbalpunktion. Av de barn som kunde svara på frågan om de ville
ha lustgas vid nästa tillfälle svarade 93 % ja.
Barnen > 6 år skattade sin smärta med VAS-skalan med
en median på 9 (VAS graderad 0–100). Personalen var 88 %
nöjd med hur lustgasinhalationen fungerat (6).
I en svensk avhandling från 2011 gav man lustgas till
barn med endokrinologiska sjukdomar och störningar. Studien visar att lustgas var överlägset jämfört med EMLA ensamt. Man jämförde också EMLA och lustgas i kombination,
midazolam i singelterapi samt enbart lustgas. Resultaten visade signifikanta skillnader i antal stick som behövdes, där
lustgas var bättre än alla de andra läkemedlen. Barnens egna
bedömningar var också signifikant bättre för lustgas och
den sammanlagda tiden för proceduren var kortast med
lustgas (15).
Att EMLA och lustgasinhalation är lika effektiva avseende analgetisk effekt vid venpunktion är visat i flera studier
(16,17).
Att kombinera lustgas med psykologiska behandlingsformer ger ofta ett gott resultat, till exempel kan kombination ske med distraktion och avledning såsom med Guided
Imagery.
Lustgas i kombination med paracetamol och NSAID
som ges två timmar innan proceduren ska utföras, har
visat på stora fördelar och dessa läkemedel orsakar inte
mer bieffekter (18).
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Utrustning och vem kan administrera
lustgas?
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Behandlingsstrategi och analgetikabehandling
vid akut smärta och procedursmärta
Stefan Lundeberg

Sammanfattning
Obehandlad procedursmärta upplevs ofta som intensiv.
Målet med behandlingen är att åstadkomma en för individen acceptabel smärtnivå. Enbart sedering vid smärtsamma procedurer är inte en acceptabel metod och kan
leda till negativa sidoeffekter för barnet, framför allt när
upprepade procedurer behöver genomföras.
En multimodal analgetikastrategi rekommenderas,
och i möjligaste mån ska lokalbedövning ingå som en del
av behandlingen. Framför allt hos spädbarn kan olika
läkemedel ge upphov till oönskade biverkningar, vilket
innebär en begränsning av vilka preparat som kan användas till denna grupp av patienter.
Vissa läkemedel, som exempelvis opioider, kan orsaka
en uttalad sedering och andningspåverkan vilket kräver
att rätt kompetens och möjligheter till övervakning
finns tillgänglig.
För många analgetika som används inom pediatriken
saknas en godkänd indikation och till viss del är det vetenskapliga underlaget begränsat. Däremot finns det en
stor klinisk erfarenhet som ligger till grund för det
framtagna kunskapsdokumentet. Det är av stor vikt att
känna till olika analgetikas farmakodynamik, sidoeffekter och när användningen ska begränsas. I följande
avsnitt beskrivs de analgetika som bör användas i samband med procedurbehandling till barn. Doseringen av
läkemedel kan skilja sig åt vid behandling av procedursmärta och vid behandling av pågående smärttillstånd. Exempelvis ges en högre engångsdos av paracetamol i samband med en procedur jämfört med den
dosering som används vid en underhållsbehandling av
smärta. De analgetika som beskrivs kan användas i
kombination för att få en optimal behandlingseffekt.
Vid en kombination av flera läkemedel med sederande
effekt måste hänsyn tas till att den sederande effekten
förstärks.

Behandlingsstrategi och analgetikabehandling vid akut smärta och procedursmärta
Målet med smärtbehandlingen är att uppnå en för individen
godtagbar smärtnivå med så lite biverkningar av behandlingen som möjligt.
För att på ett lyckosamt sätt behandla och förebygga
smärta bör analgetikakombinationer användas. För att
åstadkomma maximal analgetisk effekt är det viktigt att
ha kännedom om hur analgetika ska användas och om
deras biverkningar och kontraindikationer (1–9). Analgetika
minskar det nociceptiva inflödet men behöver inte direkt
påverka upplevelsen eller obehaget av en procedur.
Analgetika ska alltid kombineras med ett åldersanpassat
bemötande och respekt för barnet (1–4).
60

•

I n f o r m at i o n f r å n L ä k e m e d e l s v e r k e t 3 : 2 014

Analgetika
För många smärtlindrande och sederande läkemedel saknas
formell indikation för behandling av barn. Det vetenskapliga
underlaget är för vissa läkemedel starkt begränsat. Den kliniska erfarenheten är, nationellt som internationellt, å andra
sidan stor för många av de läkemedel som diskuteras i följande avsnitt.

”För många analgetika
som används inom
pediatriken saknas en
godkänd indikation”
Lokalanestetika
Lokalbedövning är ett effektivt sätt att åstadkomma en god
smärtlindring till barn i alla åldrar (10). Topikal anestesi i
form av kräm eller plåster (EMLA, Tapin, Rapydan) minskar
smärta vid stick och injektioner effektivt (11,12). EMLA
som är applicerat under flera timmar, upp till fyra timmar på
barn över ett års ålder, kommer att penetrera ner till djupare
hudlager på 6–7 mm djup. Vid kortare applikationstid
åstadkoms en ytligare bedövningseffekt som vanligtvis inte
ger optimal effekt för exempelvis venkanulering i armvecket.
EMLA ger vidare upphov till vasokonstriktion vid en applikationstid under två timmar. Rapydan har snabbare effekt
och ger ingen vasokonstriktion, vilket är en fördel när barnet
är ”svårt” att sticka.
Användandet av EMLA till nyfödda och mindre spädbarn begränsas av att beredningen innehåller prilokain.
Prilokain är det lokalbedövningsmedel som har störst risk
för att ge upphov till methemoglobinemi (brun cyanos) och
därigenom minskad möjlighet för syrebindning till hemoglobinmolekylen. Internationellt marknadsförs olika lokalbedövningsmedel för topikal anestesi som inte innehåller
prilokain. Tetrakain (Ametop) och lidokaingel (Ela-Max) är
exempel på topikalberedningar som kan göras tillgängliga
på licens (13).
En vanligt förekommande fråga är om topikal anestesi
kan användas vid vaccinationer. EMLA administrerad på
huden före vaccination med avdödade vaccin har ingen effekt på vaccinanslaget. Det finns däremot ingen fastställd
konsensus om EMLA kan användas vid BCG-vaccination
avseende effekt på anslaget.
För doseringsförslag vid topikal anestesi, se kunskapsdokumentet.
Injektionslösningar av lokalbedövningsmedel är sura
lösningar, vilket ger upphov till smärta vid injektion. Genom
att buffra lösningen med natriumbikarbonat (görs enklast
med lidokain, Xylocain) försvinner smärtproblematiken och
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dessutom fås en snabbare effekt. Buffrade lösningar av lidokain kan med fördel användas på patienter med skadad hud
som skärskador, skrubbsår och brännskador. Applicera indränkta kompresser med buffrad lokalbedövningsvätska
cirka 15–20 minuter innan behandlingen påbörjas.
För beredning av buffrad lösning – blanda i 2 mL natriumbikarbonat (0,6 M) i en ampull om 10 mL lidokain (oavsett styrka eller adrenalintillsats).
Observera att andra lokalanestetika än lidokain inte kan
buffras på detta sätt.
Även kalla lösningar ger upphov till smärta vid injektion
varför lösningarna minst ska vara rumstempererade.
För doseringsförslag för lidokain vid injektion eller direkt
på öppna sår med kompresser, se kunskapsdokumentet.

Paracetamol
Paracetamol har en huvudsaklig central analgetisk effekt och
är en av hörnstenarna vid behandling av nociceptiv smärta
(14–17). Paracetamol verkar bland annat via hämning av
centrala cox-system via stimulering av nedåtgående serotonerga banor samt via cannabinoidreceptorn. Ingen trombocytpåverkan av betydelse finns. Den analgetiska effekten vid
procedursmärta är dock måttlig. Den maximala analgetiska
effekten uppnås cirka en timme efter intravenös tillförsel och
två timmar efter oral administrering. Paracetamol kan kombineras med cox-hämmare (antiinflammatoriska läkemedel),
och i kombination fås en något bättre analgetisk effekt vid
procedurer (16).
Intravenös tillförsel ger säkrast effekt avseende smärtlindring och bör användas i möjligaste mån (18). Om peroral
tillförsel används ska första dosen (laddningsdosen) vara
högre än underhållsdosen. Rektalt tillfört paracetamol ger
ofta ett lågt och långsamt upptag och ska endast användas då
annan tillförsel inte är möjlig (16,19).
Varning för hög dosering om barnet är allmänpåverkat
med feber, lider av malnutrition (nedsatt födointag) och inte
kan försörja sig per os. Vid leversjukdom ska paracetamol
endast ges efter en individuell bedömning.
För doseringsförslag för paracetamol vid procedursmärta,
se kunskapsdokumentet.
Den högre enterala laddningsdosen är acceptabel ur ett
säkerhetsperspektiv till friska barn. Enligt Giftinformationscentralen är en toxisk engångsdos till friska barn, i åldern
tre månader till tio år, 175 mg/kg.

Cox-hämmare/NSAID
Cox-hämmare/NSAID utgör tillsammans med paracetamol
grunden i den farmakologiska behandlingen av nociceptiv
smärta (20–22). Cox-hämmare är förstahandsalternativ vid
skelettsmärta (frakturer) och inflammatorisk smärta (sårsmärta, peritonit). Maximal analgetisk effekt uppnås omkring
två timmar efter administrering. Vid smärtsamma procedurer är den analgetiska effekten, som för paracetamol, relativt
måttlig.
Frakturläkning påverkas inte negativt vid behandling
med cox-hämmare under begränsad tid i det postoperativa
förloppet (23). Cox-hämmare kan ges rutinmässigt till friska
barn över sex månaders ålder. De kan även ges till en majoritet av barn som har astma, efter utvärdering av första dos på

sjukhuset. Cox-hämmare ska ges regelbundet postoperativt.
Hos patienter med blödningsbenägenhet ska mer selektiva
cox2-hämmare (till exempel celecoxib, Celebra) användas.
För doseringsförslag för cox-hämmare vid procedursmärta, se kunskapsdokumentet.

”Klonidin ska inte ges till
patienter med hjärtrytmrubbningar”
Alfa-2-adrenerga receptoragonister (klonidin,
dexmedetomidin)
Klonidin (Catapresan) är en alfa-2-adrenerg agonist med
analgetisk effekt. Redan 1984 visade Tamsen och Gordh att
klonidin hade analgetisk effekt efter epidural administrering.
I en studie samma år visade samma författare att klonidin
inte hade någon neurotoxisk effekt. Vid en sökning i PubMed
(2013) finns det närmare 400 artiklar där klonidin har studerats inom den pediatriska populationen. Ett stort antal av
studierna berör klonidin som läkemedel för premedicinering
och de första studierna på barn är från början av 1990-talet.
Klonidins analgetiska effekt har studerats på barn i knappt
60 studier varav 32 är RCT-studier (24–29). Den analgetiska
effekten av klonidin har i hälften av barnstudierna påvisats
som adjuvans till lokalanestetika vid neuroaxiala blockader.
Den analgetiska effekten av klonidin medieras via centrala alfa-2-adrenerga receptorer, framför allt lokaliserade
inom ryggmärgen (30). Förutom den analgetiska effekten
har klonidin en sederande effekt (dosberoende) och en påverkan på vasomotorcentrum (en lätt vasodilatation och
förlångsammad puls). Klonidin har ingen dämpande effekt
på andningsdriven och ger i påtagligt mindre grad upphov
till illamående och obstipation jämfört med opioider (31).
Klonidin uppvisar en stabil hemodynamik hos friska patienter (32,33). Klonidin ska däremot inte ges till patienter
med hjärtrytmrubbningar (som AV-block II och III) då
effekten på vasomotorcentrum kan ge upphov till bradykardi. Generellt är tendensen till bradykardi mer uttalad
hos neonatala barn. Försiktighet bör även iakttas i situationer som i sig själva är förenade med hypotension (till exempel
hypovolemi).
Klonidin har använts rutinmässigt som analgetikum och
som premedicinering till barn under 15 års tid på de större
barnsjukhusen i Sverige.
Säkerhetsrapporter för klonidin finns från Food and Drug
Administration (FDA) i USA avseende användning av klonidin till barn och ungdomar (34). Klonidin kan ges till patienter med samtidig behandling med stimulantia av typen
metylfenidat (till exempel Concerta och Ritalin) (35). Nya
forskningsresultat har påvisat att alfa-2-agonister (klonidin
och dexmedetomidin) har en neuroprotektiv effekt och
minskar den degenerativa effekten som är visad av anestesiinhalationsmedel.
Klonidin ingår som rekommenderat basanalgetikum vid
behandling av postoperativ smärta enligt SFAI:s riktlinjer
(Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) och Nationella riktlinjer för smärtbehandling vid Tonsillkirurgi hos
barn, 2013. Sammanfattningsvis finns det en stor klinisk
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erfarenhet av användandet av klonidin för smärtlindring till
barn och ungdomar, både vid procedurer och vid postoperativ analgetikabehandling.
Vid oral administrering tar det cirka 60–90 minuter
innan maximal analgetisk effekt uppnås. Vid intravenös administrering, som ska ges långsamt under tio minuter,
kommer den analgetiska effekten relativt snabbt (29,32).
För doseringsförslag för klonidin (klonidinmixtur, Catapresan) vid procedursmärta, se kunskapsdokumentet.
Dexmedetomidin (Dexdor) har en mer selektiv alfa-2agonistisk profil jämfört med klonidin och en kortare halveringstid. Dexmedetomidin är en alfa-2-agonist som är
godkänd för indikationen ”sedering av vuxna intensivvårdspatienter”, men används allt mer även inom barnintensivvården. Det finns idag ett flertal studier där man undersökt
den sederande och den analgetiska effekten hos barn (36,37).
Dexmedetomidin som läkemedel lämpar sig väl för intranasal administrering (38–43) (Faktaruta 1). Biotillgängligheten är acceptabel (omkring 65 %), och den intravenösa beredningen ger inte upphov till obehag för barnet (41). Ur
klinisk synvinkel är dexmedetomidin användbart både för
smärtlindring och för sedering vid procedurer hos barn.
Dexmedetomidin har än så länge använts i begränsad omfattning till barn vid procedurbehandling, men en stor
framtida potential finns då denna typ av läkemedel inte ger
påverkan på andningsdriven. Tills vidare bör dexmedetomidin användas på barnsjukhus tills mer klinisk erfarenhet
finns.

inte är möjligt är det viktigt att man börjar med en lägre dos
som kan ökas vid behov.
Opioider ger biverkningar i form av obstipation och illamående. Vid användning av opioider finns det en risk för
andningspåverkan, en ovanlig men inte utesluten biverkan
vid användning av de rekommenderade doserna (49).
Alfentanil (Rapifen) är en opioid med snabbt insättande
och kortverkande effekt för intravenöst bruk (Faktaruta 2).
Effekten vid intravenös administrering kommer inom 30
sekunder och effekten varar i cirka 10–15 minuter. Den dynamiska profilen gör att alfentanil lämpar sig väl för kortare
smärtsamma procedurer. Samtidigt med den snabbt insättande effekten ökar risken för andningspåverkan varför detta
läkemedel endast kan rekommenderas i situationer med
personal med kompetens att kunna hantera en andningsdepression eller ofri luftväg.
Vissa opioider som fentanyl (Leptanal) och sufentanil
(Sufenta) kan ges som nasal spray, men på grund av snabbt
insättande effekt och större risk för andningsdepression bör
dessa preparat endast användas av erfaren och tränad personal (50–52).
För doseringsförslag för opioider vid procedurer, se även
kunskapsdokumentet.

Faktaruta 2. Doseringsförslag för alfentanil
(Rapifen) vid procedursmärta.
Alfentanil administrerat intravenöst.
Barn i alla åldrar doseras med 5–10 mikrogram/kg kroppsvikt.

Faktaruta 1. Doseringsförslag för dexmedetomidin
(Dexdor) vid procedursmärta.

Det högre doseringsförslaget ökar risken för biverkningar.
Upprepade doser kan behövas under en procedurbehandling.

Dexmedetomidin administrerat nasalt i sprayform.
Bör ej ges till barn under tre månader.
Barn äldre än tre månader doseras med 0,8 till 2 mikrogram/
kg kroppsvikt.
Det högre doseringsförslaget ökar risken för biverkningar
och ökad sederingsgrad.

Opioider
Opioider kan behövas vid mer smärtsamma procedurer då
övrig smärtlindring inte är tillräcklig. Opioider i form av
morfin, oxikodon och ketobemidon rekommenderas i första
hand (44–48). Intravenöst är dessa opioider ekvipotenta.
Intravenös administrering av opioider ska ske långsamt under
10–15 minuter för att minska biverkningsrisken. Tiden till
maximal analgetisk effekt är relativt lång (10–15 minuter) för
ovanstående medellångverkande opioider, så vid titrering
av anpassad individuell dos finns det ingen anledning till
snabbare administrering. Den ekvipotenta dosen vid oral
tillförsel för morfin och ketobemidon är något högre jämfört med oxikodon. Den maximala analgetiska effekten av
oralt administrerad opioid enligt ovan uppnås efter cirka
25–40 minuter.
Morfin och oxikodon finns som mixtur vilket underlättar
intag och dosering till mindre barn. Dosen är individuell
och om möjligt bör en dos prövas ut på sjukhus. Om detta
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S-ketamin, ketamin
S-ketamin (Ketanest) och ketamin (Ketalar) har en måttlig
till god smärtlindrande och sederande effekt utan att ha
andningsdeprimerande effekt (53–55). Säkerhetsprofilen
har gjort läkemedlet till förstahandsalternativ i olika traumasituationer där man inte vill påverka andningsdrive och
cirkulation. Läkemedlet kan administreras intravenöst, intramuskulärt (smärtsamt och bör undvikas), intranasalt och
peroralt. S-ketamin (L-isomeren) saknar konserveringsmedel och har en högre analgetisk effekt än racemiskt ketamin.
Vid intravenös tillförsel är risken för hallucinationer påtaglig
även i låga doser. Därför rekommenderas oral eller nasal
tillförsel vid planerade procedurer. Även vid nasal och oral
tillförsel kan hallucinationer/perceptuella biverkningar förekomma, framför allt av ketamin då högre dos behövs på
grund av en lägre analgetisk potens jämfört med S-ketamin.
Möjligheten till nasal tillförsel är begränsad till patienter
under 15 kg på grund av att volymen blir för stor. Vid oral
tillförsel bör läkemedlet blandas i saft då smaken av S-ketamin och ketamin är obehaglig. Maximal effekt inträder efter
cirka 20–30 minuter efter nasal och 35–45 minuter efter
oral tillförsel.
Vid brännskador, såromläggningar och sårskador har Sketamin/ketamin sitt främsta användningsområde. För att
åstadkomma en samtidig sedering behövs högre dosering,
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och med en högre dosering följer en ökad risk för perceptuella störningar. Det är viktigt att föräldrar informeras om att
patienten kan förefalla frånvarande och svår att få kontakt
med då S-ketamin/ketamin används. De perceptuella biverkningarna är ofta snabbt övergående. Tillägg av bensodiazepiner påverkar inte risken för biverkningar utan ger endast
upphov till en ökad sederingsgrad.
För doseringsförslag för S-ketamin/ketamin vid procedurer, se kunskapsdokumentet.

”S-ketamin har en
högre analgetisk effekt än
racemiskt ketamin”
Lustgas
Lustgas har en snabbt insättande effekt med kort duration
och är därför ett lämpligt analgetikum vid procedurbehandlingar hos barn över 3–4 års ålder. Lustgasbehandling beskrivs utförligare i separat bakgrundsdokument.

tamol eller ibuprofen, på grund av risken för andningsdepression. Vidare anges att kodein inte ska användas alls hos
barn (under 18 år) som opererar bort tonsiller eller polyper
vid behandling av obstruktiv sömnapné, då dessa patienter
löper större risk för andningsproblem (56,57).

Tramadol
Tramadol har flera verkningsmekanismer, huvudsakligen
genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin på
spinal nivå. En av tramadols metaboliter har en svag opioid
effekt som ur klinisk synvinkel är i det närmaste försumbar.
Risken för serotonerga biverkningar är hög (58).
Indikationen för tramadol är i första hand behandling av
neuropatiska tillstånd och rekommenderas därför inte vid
behandling av nociceptiv smärta.
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Patientsäker användning av smärtläkemedel
till barn
Agneta Dorup, Elin Kimland, Lars Ståhle

Sammanfattning
Behandling av barn är en utmaning. Många läkemedel
som ges till barn är otillräckligt dokumenterade vad
gäller dosering, effekt och säkerhet. Barnanpassade
styrkor och beredningar saknas ofta. Detta leder till att
risken för felbehandling är ökad jämfört med behandling av vuxna.
Dosering måste inte bara anpassas till vikt. Hänsyn
måste tas till många faktorer, exempelvis barnets
ålder, vilken påverkar mognaden av bland annat njuroch leverfunktion. Stor variation föreligger för dessa
variabler.
Olika hjälpmedel finns för att läkemedelshanteringen
ska ske på ett säkert sätt. Dessa inkluderar ordinationsblad, spädningslistor, anpassade beredningsformer och
blandbarhetsöversikt.
Barn kan få delvis andra biverkningar av läkemedel än
vuxna. Det är också svårare att känna igen biverkningar
ju yngre barnet är. Biverkningsrapportering är ett viktigt
verktyg för att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet
hos barn.

Läkemedelsanvändning
Många läkemedel som ges till barn är otillräckligt dokumenterade på grund av avsaknad av kliniska prövningar för barn.
Det innebär att barn får en omfattande läkemedelsbehandling off-label, det vill säga läkemedlet används för medicinska
ändamål som inte överensstämmer med den godkända produktinformationen, till exempel vad gäller åldersintervall,
administrationssätt eller indikation (1). För många läkemedel
saknas information om barn helt i produktinformationen
och för andra nämns barn bara i allmänna ordalag. I brist på
vetenskaplig dokumentation och vägledning i godkänd produktinformation har läkemedelsbehandling till barn ofta
vilat tungt på beprövad erfarenhet.
I en nationell kartläggning av alla läkemedelsordinationer
till barn på sjukhus utgjorde behandling av smärta det
största indikationsområdet (1). Knappt hälften (44 %) av
barnen fick smärtbehandling med paracetamol, NSAID,
morfin eller andra opioider. Andelen otillräckligt dokumenterade smärtläkemedel utgjorde 41 %. Säkra siffror på vilka
läkemedel som används specifikt för procedurrelaterad
smärta saknas för närvarande.

Farmakokinetik och -dynamik hos barn
Farmakokinetiken hos barn förändras i takt med att barnet
växer och njurar och lever utvecklas. Ansvarig ordinatör är
hänvisad till doseringstabeller snarare än till en allmän formel för att räkna om vuxendos till barndos. Förståelse för
bakgrunden till doseringstabeller är viktig för att kunna

agera rätt i avvikande situationer. Doseringen av läkemedel
avgörs av åtminstone fyra faktorer, som läkemedlets
• absorption
• fördelning
• effekt på receptorer
• eliminering.
Dessa faktorer bestäms dels av läkemedlets egenskaper,
dels av kroppens egenskaper. Tonåringar kan i detta sammanhang ofta betraktas som vuxna medan de allra yngsta
skiljer sig markant från vuxna, bland annat avseende vikt,
proportioner mellan olika organ och funktion hos olika
organ. Några principer kan urskiljas som underlättar förskrivarens förståelse för vilka delar som påverkar doseringen av ett
läkemedel. Klinisk utvärdering efter varje dosändring är
viktig.

”För många läkemedel saknas
information om barn helt i
produktinformationen”
Farmakokinetiska begrepp
Många läkemedels kinetik kan med tillräcklig noggrannhet
beskrivas med två farmakokinetiska begrepp – distributionsvolym (fördelning) och clearance (eliminering).
Hur distributionsvolymen påverkas av åldern beror på hur
ett läkemedel distribueras. Till exempel har paracetamol en
distributionsvolym som är cirka 1 L/kg redan från någon
månad efter födseln och under resten av livet. Vid födseln är
distributionsvolymen något större vilket kan förklaras av den
relativt stora andelen av kroppen som vid denna tid utgörs av
vatten (cirka 80 %) och att paracetamol är ett vattenlösligt
ämne.
Doser behöver justeras inte bara utifrån sådana gradvisa
förändringar av distributionsvolymen utan också utifrån
barnets förmåga att eliminera ett läkemedel. Tarm-, leveroch njurfunktion förändras under barnets utveckling och
påverkar eliminering och dosbehov.

Njurens betydelse
Njurarnas utveckling sker genom att antalet glomeruli ökar
fram till graviditetsvecka 36 och därefter tillväxer tubuli till
dess individen är fullvuxen. Ett normalt fullgånget barns
njurblodflöde har angetts vara 5–6 % av hjärtminutvolymen
och denna andel ökar till den vuxnes vid cirka ett års ålder,
det vill säga till 15–25 %. På motsvarande sätt är GFR
2–4 mL/minut vid födseln men ökar snabbt under de första
levnadsveckorna till 8–20 mL/minut.
Den genomsnittliga utvecklingen av GFR hos barn baserad
på genomsnittlig längd och vikt i åldrar upp till 12 år (2,3)
och enligt en modell av Rhodin et al. (4) visas i Figur 1.
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Läkemedelshantering

Figur 1. GFR mL/minut som funktion av ålder.

All hantering av läkemedel ska följa Socialstyrelsens författningar (SOSFS 2000:1, SOSFS 2011:9) men dessa
innehåller sällan information om hur arbetet ska utföras på
detaljnivå.
Läkemedelsbehandling av barn är mer komplex än behandling av vuxna och doseringsmatriser liksom spädningslistor är därmed av stort värde.
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Leverns betydelse
Läkemedelsmetaboliserande enzymer utvecklas i varierande
grad under fostertiden och efter födseln. Den låga aktiviteten av glukuroniderande enzym bidrar till den längre halveringstid som paracetamol har hos prematura och nyfödda
barn. Ett enzym som utvecklas relativt långsamt är CYP2E1
(cytokrom P450 2E1) som är av betydelse för bildningen av
paracetamols levertoxiska metabolit NABQI (N-acetylbensokininimin). Det finns stöd i litteraturen för att paracetamol medför en lägre risk för leverskada hos små barn jämfört
med hos vuxna vid samma doser räknat i mg/kg kroppsvikt.
Den långsamma utvecklingen av CYP2E1 kan bidra till
detta.
På liknande sätt utvecklas förmågan att eliminera midazolam genom att det enzym som dominerar under fosterlivet, CYP3A7, successivt ersätts av CYP3A4. Midazolam är
ett ”bättre” substrat för CYP3A4 än för CYP3A7 vilket
innebär att elimineringshastigheten ökar i takt med utvecklingen av CYP3A4.
Samma genetiska variabilitet föreligger hos barn som
hos vuxna. Ett aktuellt exempel är den nyligen genomförda
omvärderingen av kodeinbehandling till barn. Det enzym,
CYP2D6, som aktiverar kodein till morfin föreligger i flera
genetiska varianter och uppträder i olika omfattning hos
olika individer. Det finns de som saknar funktionellt
CYP2D6 (cirka 7 % av nordeuropéerna) och som därför
inte får någon effekt av kodein. Andra individer (cirka 1 %)
har en eller flera extra genkopior för CYP2D6 – så kallade
ultrasnabba metaboliserare – och dessa individer får högre
halt morfin efter kodeinintag, med risk för överdosering.
En serie fall av letal kodeinintoxikation av barn som var
ultrasnabba för CYP2D6 ligger bakom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s beslut om ändring av indikationen. Enligt denna ska barn under tolv år inte behandlas
med kodein.

Effekt av ålder och utveckling på farmakodynamik
För de flesta läkemedel är den farmakologiskt aktiva koncentrationen i barn och vuxna mycket likartad. Till exempel är de
koncentrationer av paracetamol som bedöms vara effektiva
hos barn av samma storleksordning som de som bedöms
vara effektiva hos äldre (5,6).
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Ordination
Dagens ordinationer görs ofta i elektroniska journaler. I
många system är det svårt att ordinera doser till barn. Inom
barnsjukvården finns därför ett särskilt behov av ordinationsstöd. Ett sådant är ePed, som är ett kunskapsstöd med
information om barnläkemedel utifrån evidens och beprövad
erfarenhet, som kan kopplas direkt till elektroniska ordinationsprogram.
På grund av svårigheterna med barndosering används
ibland ordinationsblad (eller liknande) som komplement till
elektroniska journaler. Dessa bör vara utformade för att ge
stöd vid beräkningar (vanligtvis baserade på dos per kg
kroppsvikt eller ålder), ge vägledning om hur spädning ska
utföras och ge möjlighet till angivelse av tidpunkt för dos.
Vid vårdinrättningar där barn behandlas bör dostabeller
med doser per kg kroppsvikt (eller ålder) liksom spädningsscheman finnas. Alla typer av ordinationsstöd ska vara godkända av verksamhetsansvarig.
Doseringsrekommendationer på sjukhus kan skilja sig
från rekommendationer till allmänheten. På sjukhus förväntas kunskapen och riskhanteringen vara större och fördelarna
med högre dos överväger, till exempel för paracetamol (7).
En spädningslista ger läkaren information för att kunna
ordinera lämplig spädningsvätska och volym beroende på
dos. Spädningslistan ger sjuksköterskan nödvändig information för att utföra spädningen.

”Vid vårdinrättningar där
barn behandlas bör dostabeller
liksom spädningsscheman
finnas”
Iordningställande
Vid beredning av läkemedel där spädningar förekommer
finns risk för felberäkning. Detta kan få allvarliga konsekvenser. Fastställda hjälpmedel, där uträkningssteg och dostabell per kg kroppsvikt är beskrivna, ökar säkerheten vid beräkningar, särskilt om dessa måste utföras i pressade
situationer. Ett alternativ är att beställa apoteksberedda färdiga lösningar för läkemedel som ofta späds, till exempel
morfin 1 mg/mL. Enhetlighet vid angivande av enhet och
dos samt användande av kalkyleringsprogram vid spädning
kan minimera riskerna vid beredning (8).
Alla behandlingar där flera läkemedel ska ges samtidigt
innebär risk för utfällning och nedbrytning av aktiva ämnen,
med följder som försämrad effekt och kortare hållbarhet på
lösningen. Möjliga källor för information om blandbarhet är
FASS, Trissel´s IV Compatibility via Micromedex 2.0 och
Injectable Drugs Guide and Handbook of Injectable Drugs
via MedicinesComplete.

b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

Administrering
Små volymer medför risk för att otillräcklig mängd administreras. Särskilda styrkor för barn och spädning kan krävas för
att förhindra detta.
Ofta saknas dosering och administreringsinformation för
barn i produktresumé eller i FASS, vilket medför svårigheter
för sjuksköterskan att kontrollera dosen. För att minska riskerna bör fastställda dostabeller användas.
Till barn finns ofta behov av orala lösningar. Kännedom
om beredningens smak och konsistens är viktig. Lösningar
med besk smak, såsom ketamin, kloralhydrat och midazolam, bör blandas med lämpligt ”smakförtäckande” medel
(saft, yoghurt). I den mån det är möjligt bör detta styras av
barnets preferens. Vid användande av orala lösningar måste
mikrobiologisk hållbarhet beaktas och användningstid vid
bruten förpackning följas (SLS 2013.2).
Risker i samband med lustgas är uppmärksammade och
särskilda krav har ställts på användandet av denna gas (AFS
2001:7). Identifiering av åtgärder för att förhindra läckage,
och metoder för att följa upp dessa, ska finnas för att luftföroreningen ska hållas så låg som möjligt (AFS 2011:18).

”Små volymer medför risk
för att otillräcklig mängd
administreras”
Förvaring
Läkemedlen ska placeras så att överskådlighet bejakas och
risker för förväxling minimeras. Behovet av den mångfald av
styrkor och läkemedelsformer som behövs vid behandling av
barn, skapar särskilda krav på ordningen av läkemedel i läkemedelsrummet.
För att öka säkerheten har placering i ATC-kodsordning
(Anatomical Therapeutic Chemical Classification, WHO)
blivit allt vanligare på sjukhusen i Sverige. Detta innebär att
det terapeutiska användningsområdet bestämmer hur läkemedlet placeras. ATC-koden anges i FASS. Förväxlingsrisk
mellan läkemedel som har snarlika namn men olika indikationsområden kan då förhindras. Även dubbelbeställning
minskar genom att utbytbara läkemedel placeras intill varandra och övergång till andra beredningsformer underlättas.
Andra risker kvarstår dock. Styrkor av samma preparat kommer fortfarande att placeras intill varandra och särskild uppmärkning kan behövas för styrkor med hög risk för allvarliga
konsekvenser. Alternativt placeras dessa på särskild plats för
”riskläkemedel”.

Biverkningar hos barn kan vara svåra att identifiera eller
tolka, och har ibland ett panorama som skiljer sig från vuxnas, till exempel metabol acidos och cirkulationskollaps hos
barn vid långtidssedering med propofol. För dermalt applicerade läkemedel är systemisk påverkan mer sannolik hos
små barn eftersom hornlagret är tunnare och hudytan proportionellt större jämfört med kroppsvikten, än hos vuxna.
Det ger exempelvis risk för methemoglobinemi vid applicering av prilokain på huden.
Vissa konserveringsmedel eller andra hjälpämnen kan
vara riskfyllda och olämpliga för yngre barn, varför det kan
finnas behov av konserveringsfria läkemedel för denna patientgrupp.
Sjukvårdens biverkningsrapportering till Läkemedelsverket är viktig för att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet hos
barn. Rapporteringsfrekvensen för läkemedelsbiverkningar
(ej vaccin) hos barn har under de senaste 30 åren legat stadigt
på drygt 220 rapporter per år. Det tyder på en avsevärd underrapportering. Smärtläkemedel utgjorde mindre än fem
procent av rapporterade läkemedelsbiverkningar. Flest rapporter finns beskrivna för paracetamol eller opiater till barn
(0–4 år) och NSAID eller opiater till ungdomar (10–18 år).
Idiosynkratiska reaktioner från huden (lokal reaktion, exantem, angioödem, anafylaxi) var vanligast oavsett analgetika.
För licensläkemedel och apoteksberedda läkemedel, där läkemedelsföretagen inte har något ansvar för säkerhetsövervakning, är biverkningsrapportering från sjukvården av ännu
större betydelse.
Misstänkta biverkningar kan rapporteras via en e–tjänst
på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se
eller via biverkningsblanketten som finns tillgänglig både via
Läkemedelsverkets webbplats, via webbplatsen för FASS och
i flera elektroniska journalsystem. Även journalkopia kan
användas för att rapportera en biverkan.
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Miljöpåverkan av läkemedel som används
i behandling av barn i samband med smärtsamma
procedurer
Alicja Andersson, Kia Salin, Charlotte Unger

Sammanfattning
Information om miljöpåverkan av läkemedel mot
smärta är begränsad. Naturvårdsverkets mätningar
visar att rester av ibuprofen, paracetamol och diklofenak återfinns i svenska vattendrag. Svenska reningsverk har en varierande och oftast bristande förmåga
att ta bort dessa ämnen ur avloppsvattnet. Detta i
kombination med ämnenas långsamma nedbrytning
bidrar till att dessa läkemedel återfinns i miljön och
att deras koncentration i ytvatten inte minskar. Information om toxicitet från laboratoriestudier visar på en
varierande bild av möjliga miljöeffekter från olika
ämnen. Allt från diklofenak som är ett exempel på ett
ämne med hög toxicitet för vattenlevande organismer
och fentanyl med egenskaper som ett typiskt miljögift,
till lustgas som på grund av sina fysikaliska egenskaper
bidrar till växthuseffekten.

Miljöpåverkan
Läkemedels miljöpåverkan avgörs av kombinationen av ämnets toxicitet och dess förekomst (exponering). För att fastställa toxicitet bestäms vid vilken koncentration inga negativa effekter av ämnet kan uppkomma, det vill säga den säkra
koncentrationen. Om exponeringen överstiger den säkra
koncentrationen kan negativa effekter på exponerade organismer misstänkas. Det finns vissa egenskaper hos ett ämne
som gör att det anses utgöra en miljörisk oavsett exponeringens storlek. I miljösammanhang anses ämnen som är
persistenta (icke-nedbrytbara), bioackumulerbara (ackumuleras i näringskedjan) och toxiska, så kallade PBT-ämnen,
vara särskilt oroväckande.
Det är svårt att göra en miljöbedömning av läkemedel
mot smärta eftersom det i flera fall saknas information om
ämnenas toxicitet och deras säkra nivåer. Läkemedel är biologiskt aktiva substanser med specifika verkningsmekanismer som kan fungera både på människa och på andra ryggradsdjur, till exempel fiskar. Dessa effekter mäts dock sällan
då det saknas ändamålsenliga toxicitetstester. Allt mer tyder
också på att miljöeffekterna inte bara bestäms av enskilda
substanser utan även av ett samspel mellan olika ämnen som
finns ute i miljön. Förutom läkemedel finns det en mängd
andra kemiska ämnen i våra vattendrag, som kan förstärka
varandras toxicitet om de har samma verkningsmekanism
(kumulativa effekter) eller på annat sätt reagera med varandra (cocktaileffekter) och orsaka effekter som därigenom
kan skilja sig från deras ursprungliga toxicitetsprofil.
Informationen om ämnenas miljötoxicitet har hämtats
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från FASS (1), WikiPharma databas (2) som innehåller resultat från ekotoxikologiska studier med läkemedel samt
från Reach databas (3) som innehåller information om
egenskaper hos industrikemikalier, däribland läkemedel om
dessa också används som kemikalier.

”Information om miljöpåverkan av läkemedel mot
smärta är begränsad”
Effekter på miljö
Läkemedel mot smärta har olika kemiska egenskaper och
verkningsmekanismer och kan därför påverka miljön på
olika sätt. De flesta utsöndras direkt till avloppet efter användning. Beroende på reningsgrad i avloppsreningsverk
hamnar läkemedelsrester antingen i avloppsslammet eller i
utgående vatten för att till slut komma ut till vattendrag. Det
finns ingen eller mycket begränsad information om miljöpåverkan av rester från till exempel dexmedetomidin, lidokain,
prilokain, tetrakain, oxikodon, ketamin, morfin och naloxon. Däremot finns det data från studier i laboratorier för de
ämnen som används mest, till exempel paracetamol som är
toxiskt för vattenlevande organismer vid koncentrationer på
några mg/L (2). För ibuprofen har negativa effekter rapporterats på olika typer av djur vid koncentrationer på några
µg/L (2). Diklofenak har i flera studier visat sig vara toxiskt
för fiskar i koncentrationer under 1 µg/L. Eftersom ämnet
har mätts i högre koncentrationer i fisk än i ytvatten, finns
det en oro att diklofenak kan ackumuleras i fisk (4). Då
många fågelarter livnär sig på fiskar, kan förekomst av diklofenak i ytvatten också utgöra fara för fåglar. Som exempel
utplånades gamar nästan totalt i Pakistan i slutet på 1990talet till följd av njursvikt på grund av att fåglarna livnärde
sig på kokadaver som behandlats med diklofenak (5).
Tillgängliga data för fentanyl, som också används som
industrikemikalie, visar på att ämnet har egenskaper som ett
typiskt miljögift, det vill säga det är persistent, har hög bioackumulationsförmåga och är toxiskt (stör reproduktionsförmåga) hos däggdjur (1,3). Det finns inga mätningar av
fentanyl i den svenska miljön. Midazolam och diazepam
uppvisar en lägre toxicitet jämfört med andra läkemedel som
används mot smärta (1). Midazolam har en toxisk verkan vid
koncentrationer över 10 mg/L. Diazepam, ett läkemedel
som också används som industrikemikalie, har enligt ett
klassificerings- och märkningssystem av kemiska ämnen
bedömts kunna orsaka kroniska effekter i vattenmiljö (3).
Till skillnad mot de andra läkemedlen, vars påverkan är hu-

b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

vudsakligen på vattenmiljön, är lustgas en potent växthusgas
(6). Den innehåller dikväveoxid som är 300 gånger mer potent än koldioxid. Lustgasen med sin långa halveringstid i
atmosfären (cirka 150 år) har också negativ påverkan på
ozon.
Idag står vården för cirka 1 % av lustgasutsläppen. Förlossningsavdelningar står för 70–85 % och resterande 15–30%
kommer från bland annat tand- och ambulansvården (16).
Det förekommer också lustgasläckage från gamla ledningar.
Lustgas bryts inte ned vid användning men lustgasdestruktionsanläggningar som bryter ner lustgas till syrgas och
kvävgas används på många sjukhus.

”Det har visats skillnader
i förmåga att eliminera
läkemedelsrester mellan
olika reningsverk”

Rening i avloppsreningsverk
Jämförelse mellan inkommande och utgående vatten från
olika reningsverk visar på skillnader i förmåga att eliminera
läkemedelsrester. I mätningarna från 2005 kunde en regional
trend observeras för de anti-inflammatoriska ämnena, med
högre halter av ibuprofen i utgående vatten från reningsverken i norra Sverige. Graden av reduktion av olika läkemedelsrester varierade mycket mellan de olika reningsverken, till
exempel varierade reduktionen av ibuprofen mellan 4 och
100 %. Trots att vissa reningsverk kunde reducera ibuprofen
i hög grad var det just denna substans som kunde mätas i
högst halter i utgående vatten jämfört med andra läkemedelsrester. Diklofenak reduceras i reningsverken i lägre utsträckning – mellan 14 och 75 %. I flera reningsverk mättes
högre koncentrationer av diklofenak i utgående vatten än i
inkommande vatten, vilket kan förklaras av att diklofenaks
metabolit, som bildas i kroppen, omvandlas till modersubstansen när den passerar reningsverk (7).

Behov av uppströmsåtgärder
Förekomst i ytvatten
Förekomsten av vissa läkemedel som används i behandling
mot smärta i Sverige har undersökts av Naturvårdsverket
(7,8). År 2005 undersöktes förekomsten av ibuprofen och
diklofenak i prover från vatten, slam, gödsel, sediment och
fisk. I en undersökning från 2007, som begränsades till området runt Piteå, inkluderades också paracetamol. År 2005
var de anti-inflammatoriska ämnena den mest frekvent detekterade läkemedelsgruppen, med högst halter av ibuprofen
(7). I undersökningen från 2007 uppvisade paracetamol de
högsta halterna i såväl avlopps- som ytvattenprover från Pite
älv, följt av ibuprofen. I sediment återfanns paracetamol i
högst halter (upp till 70 µg/kg torr vikt) följt av diklofenak
och ibuprofen (8).

Uppströmsåtgärder (det vill säga förhindra att läkemedel
hamnar i avloppsvatten) behövs för att uppnå en förbättrad
situation. Ett exempel på sådana åtgärder är att förhindra att
oanvända läkemedel hamnar i avloppet.
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Humanläkemedel
Aprokam (cefuroxim)
ATC-kod: S01AA27
Pulver till injektionsvätska, lösning, 50 mg
Laboratoires Thea
Godkännandedatum: 2012-07-12. Decentral procedur.

Indikation, dosering
Antibiotikaprofylax mot postoperativ endoftalmit efter kataraktoperation.
Beakta de officiella riktlinjerna gällande korrekt användning av antibakteriella läkemedel, inkluderande riktlinjer
för antibiotikaprofylax vid ögonkirurgi.

från postoperativa endoftalmiter där de vanligaste patogenerna var koagulasnegativa Staphylococcus, Staphylococcus aureus och Streptococcus spp.
MRS, penicillinresistenta Streptococcus pneumoniae och
Pseudomonas spp. är resistenta mot cefuroxim. Pseudomonas
spp. är en mindre vanlig men relevant underliggande patogen vid postoperativ endoftalmit.

Dosering
Den rekommenderade dosen är 0,1 mL beredd lösning, det
vill säga 1 mg cefuroxim.
Injicera inte mer än den rekommenderade dosen.

Effekt

Administreringssätt
Efter beredning ska 0,1 mL av den beredda lösningen administreras som intraokulär injektion i ögats främre kammare (intrakameral användning), av en ögonkirurg under
rekommenderade aseptiska förhållanden vid kataraktoperation.
För fullständiga instruktioner om dosering och beredning av läkemedlet före administrering, se produktresumén
avsnitt 4.2 och 6.6.

Inledning
Aprokam (50 mg) är det första läkemedlet som godkänts
som profylax mot postoperativ endoftalmit i samband med
kataraktkirurgi. Ansökan om godkännande var baserad på
publicerade data med Zinacef som referensprodukt då intrakameralt administrerat cefuroxim har en bred användning
för detta ändamål. I klinisk praxis späds cefuroxim avsett för
systemiskt bruk (till exempel Zinacef 250 mg) i två steg.
Aprokam späds i ett steg genom att 5 mL natriumklorid
(0,9 %) tillsätts injektionsflaskan som är avsedd för engångsbruk.
En endoftalmit är en intraokulär infektion som kan
uppstå efter en kataraktoperation. Postoperativa endoftalmiter är sällsynta, med en incidens på cirka 2–3 per 1 000 kataraktoperationer i Sverige (2008–2012) och leder i många
fall till synnedsättning eller förlust av synen.

Det huvudsakliga underlaget för godkännandet baserades
på en akademisk, prospektiv, randomiserad, delvis maskerad
multicenterstudie (European Society of Cataract and Refractive Surgeons, ”ESCRS-studien”) som inkluderade
16 603 patienter som genomgick kataraktkirurgi (2). Studien, som utfördes mellan 2003 och 2006, inkluderade fler
kvinnor (58 %) än män. Genomsnittsåldern var 74 år och
14 % var diabetiker. Patienterna randomiserades till fyra
grupper varav två fick intrakameralt cefuroxim (1 mg i
0,1 mL 0,9 % NaCl) vid slutet på operationen. Valet av administrationsväg och dos av cefuroxim var baserat på publicerade data (3). Samtliga patienter erhöll antiseptika i form
av povidon-jod (5 %) före kirurgi samt ögondroppar med
levofloxacin 4 gånger dagligen, dag 1 till 6 efter operationen.
Patienterna randomiserades till nedanstående behandlingsgrupper (Tabell I).

Tabell I. Behandlingsgrupper i ESCRS-studien.
Grupp A
Ögondroppar med placebo × 5*
Ingen intrakameral injektion

Grupp B
Ögondroppar med
placebo × 5*
Intrakameral cefuroximinjektion

Grupp C
Levofloxacin ögondroppar
0,5 % × 5*
Ingen intrakameral injektion

Grupp D
Levofloxacin ögondroppar
0,5 % × 5*
Intrakameral cefuroximinjektion

*1 droppe 1 timme före kirurgi, 1 droppe 30 minuter före kirurgi,
1 droppe omedelbart efter kirurgi, 1 droppe 5 minuter efter kirurgi,
1 droppe 10 minuter efter kirurgi.

Verkningsmekanism och farmakodynamik
Cefuroxim tillhör den andra generationens cefalosporiner
och har en bred aktivitet mot ett antal grampositiva och
gramnegativa bakterier. Relevansen av cefuroxims spektra
för den godkända indikationen har visats i analys av isolat
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ESCRS-studien var tänkt att inkludera cirka 35 000 patienter. Vid en interimsanalys baserad på 39 % av den estimerade
studiepopulationen (13 700 patienter) observerades 23 fall
av misstänkta och 16 fall av odlingsverifierade endoftalmiter
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ende prevention av postoperativ endoftalmit. En ytterligare
publikation baserad på data från det svenska kataraktregistret
(11) där data från cirka en miljon kataraktopererade patienter
summeras, visade att incidensen postoperativa endoftalmiter
minskat från cirka 0,10 % till mindre än 0,040 % sedan intrakameralt cefuroxim etablerades i klinisk praxis 1998.

(primära utfallsmått) i grupperna som inte behandlats med
cefuroxim. I de två grupperna som behandlats med cefuroxim identifierades fem misstänkta och tre verifierade fall,
det vill säga en 4,6-faldig (p = 0,002) och 5,3-faldig
(p = 0,008) riskreduktion avseende misstänkt respektive verifierad endoftalmit. Studien avbröts därför i förtid. Hos de
slutligen drygt 16 000 inkluderade patienterna var incidensen misstänkt och verifierad endoftalmit 0,296 % respektive
0,210 % i grupperna som ej behandlats med cefuroxim jämfört med 0,062 % respektive 0,037 % i de cefuroximbehandlade grupperna. Detta motsvarade en 4,9-faldig (95 % CI;
1,87–12,9; p = 0,001) och 5,9-faldig (95 % CI; 1,72–20,0;
p = 0,005) riskreduktion för misstänkt respektive verifierad
endoftalmit. Bortfallet i studien var lågt (2 %) och majoriteten av de odlingsverifierade endoftalmiterna var orsakade av
stafylokocker och streptokocker. Ingen betydande effekt
observerades av den perioperativa administreringen av topikalt levofloxacin (riskreduktion 1,4 gånger, p = 0,368). Incidensen postoperativa endoftalmiter i de fyra behandlingsgrupperna summeras nedan (Tabell II).
Sammantaget visas i Tabell II att antalet fall av misstänkt
endoftalmit reducerades från cirka 3 fall per 1 000 operationer (Grupp A + C) till cirka 0,6 fall per 1 000 operationer
(Grupp B + D) då cefuroxim administrerades intrakameralt i
samband med kataraktkirurgi. Antalet konfirmerade endoftalmiter minskade från cirka 2 per 1 000 till mindre än 0,4
per 1 000 operationer.
ESCRS-studien kan kritiseras för avsaknad av kontroll för
multiplicitet (flera interimsanalyser utfördes, två primära
utfallsmått, fyra behandlingsgrupper jämfördes), den relativt
höga incidensen av endoftalmiter i grupperna som ej behandlades med cefuroxim, samt valet av levofloxacin och inte
fjärde generationens fluorokinoloner som bakgrundsbehandling. På grund av dessa brister kan storleken av riskreduktionen ha överskattats. Två stödjande prospektiva studier
från Sverige (4–5) och fem retrospektiva studier från Sverige,
Spanien, Frankrike och Storbritannien (6–10) som inkluderade sammanlagt nästan 500 000 cefuroximbehandlade patienter, indikerade en 3 till 13-faldig riskreduktion vid användning av intrakameralt cefuroxim. Sammantaget ges ett
stöd för en relevant effekt av intrakameralt cefuroxim avse-

Säkerhet
ESCRS-studien såväl som de stödjande studierna fokuserade
på effekt. Endast Diez et al. rapporterade att intrakameralt
cefuroxim inte tycktes associerat med kornealödem eller
någon ökning av frekvensen cystoida makulaödem.
I en studie som inkluderade 45 cefuroximbehandlade
patienter och 45 kontrollpatienter (3) observerades ingen
skillnad mellan grupperna avseende en minskning av antalet
hornhinneendotelceller, försämring av blod-kammarvattenbarriären (mätt som ”laser flare”) eller någon försämrad
återhämtning av synen 3 månader efter kataraktkirurgi. I en
studie av Gupta et al. observerades inga effekter på makulatjockleken, mätt med OCT (optical coherence tomography)
4–6 veckor efter operationen hos 34 cefuroximbehandlade
patienter och 28 kontrollpatienter (12). Några oönskade effekter av intrakameralt cefuroxim på hornhinna eller näthinna rapporterades inte heller i studien av Cochereau
(n = 128 per behandlingsgrupp) (13).
Några fall av överdosering på grund av felspädning av cefuroxim (Zinacef) har rapporterats. Då 3 mg administrerades
till sex patienter observerades inga biverkningar (14). Hos
sex patienter som fick 40–50 mg cefuroxim intrakameralt
(15) observerades försämring av synskärpan, ögoninflammation, signifikanta makulaödem (843 ± 213 μm) med åtföljande näthinneavlossningar, onormal retinal genomblödning
samt ERG-förändringar. Inga effekter på den centrala hornhinnetjockleken eller antalet endotelceller jämfört med tidigare behandlade patienter observerades dock. Efter sex veckor
var effekterna, förutom ERG-förändringarna, övergående
och patienterna återfick sin förväntade synskärpa.
Som vid användning av andra cefalosporiner finns en risk
för överkänslighetsreaktioner mot cefuroxim.

Tabell II. Utfall avseende incidens postoperativ endoftalmit.
Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

ITT-population (n)

4 054

4 056

4 049

4 052

Incidens misstänkt endoftalmit, % (N)
(95 % CI)

0,345 (14)
(0,119; 0,579)

0,074 (3)
(0,015; 0,216)

0,247 (10)
(0,119; 0,454)

0,049 (2)
(0,006; 0,178)

Incidens verifierad endoftalmit, % (N)
(95 % CI)

0,247 (10)
(0,118; 0,453)

0,049 (2)
(0,006; 0,178)

0,173 (7)
(0,070; 0,356)

0,025 (1)
(0,001; 0,137)

PP-population (n)

3 990

3 997

3 984

4 000

Incidens misstänkt endoftalmit (%)
(95 % CI)

0,326
(0,174; 0,557)

0,075
(0,016; 0,219)

0,251
(0,120; 0,461)

0,050
(0,006; 0,181)

Incidens verifierad endoftalmit (%)
(95 % CI)

0,226
(0,103; 0,428)

0,050
(0,006; 0,181)

0,176
(0,071; 0,362)

0,025
(0,001; 0,139)
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Sammantaget är data med dedikerad säkerhetsuppföljning
begränsade vilket ska beaktas vid användningen av Aprokam. Dock fanns vid godkännandet en betydande klinisk
erfarenhet, bland annat från det Svenska Kataraktregistret
där en systematisk uppföljning av postoperativa komplikationer upp till tre månader efter operationen, samt synskärpa
registreras. Mellan 2002 och 2011 rapporterades intrakameral användning av cefuroxim vid nästan 800 000 kataraktoperationer till registret.

Läkemedelsverkets värdering
Aprokam är det första läkemedlet som godkänts för intrakameral administrering med syftet att reducera risken
för postoperativ endoftalmit efter kataraktkirurgi.
Postoperativa endoftalmiter är ovanliga, men minskningen av antalet konfirmerade fall från cirka 2 till
mindre än 0,4 per 1 000 kataraktoperationer bedöms
som meningsfull då endoftalmiter är synhotande. Säkerhetsdata är begränsade, men de mindre studier som
utvärderat eventuella bieffekter på framför allt hornhinna och näthinna indikerar att intrakameralt cefuroxim är väl tolererat.
Då spädningen av Aprokam görs i ett steg minskar
risken för feldosering och risken för lokala biverkningar
jämfört med den användning som etablerats med cefuroxim avsett för systemiskt bruk.
Sammantaget utgör Aprokam ett tillskott av värde.

Underlag för godkännandet
Godkännandet grundas på så kallad väletablerad medicinsk
användning, vilket innebär att det uteslutande baseras på
publicerade data. Publikationer som har ingått i utvärderingen är listade nedan.
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Esmya (ulipristalacetat)
ATC-kod: G03XB02
Tablett 5 mg
Gedeon Richter Plc.
Godkännandedatum: 2012-02-23. Central procedur.

Indikation, dosering

rare. Ulipristalacetat kännetecknas av en vävnadsspecifik och
partiell progesteronantagonisteffekt. Esmya utövar en direkt
verkan på myom och minskar deras storlek genom att hämma
cellproliferation och inducera apoptos. Direkt och specifik
effekt på endometriet kan minska eller stoppa menstruationsblödningen. Ägglossningen hämmas under behandlingen och nivåerna av östradiol i serum bibehålls i det
mittfollikulära intervallet.

Ulipristalacetat indiceras för preoperativ behandling av
måttliga till svåra symtom från myom i livmodern hos kvinnor i fertil ålder.
Behandlingen består av en tablett 5 mg 1 gång om dagen
i upp till 3 månader. Denna behandlingsperiod på 3 månader
kan upprepas en gång. Upprepad behandling ska påbörjas
tidigast under den andra menstruationen efter slutförandet
av den första behandlingsperioden. Behandling ska alltid
påbörjas under den första menstruationsveckan. På grund av
bristen på långsiktiga säkerhetsdata bör behandlingslängden
inte överskrida två behandlingsomgångar om 3 månader. Se
produktresumé för fullständig information.

Effekt
Den kliniska effekten av Esmya har studerats i två randomiserade, dubbel-blinda fas III-studier, se Tabell I. Studierna
innefattade 549 kvinnor med symtomgivande myom, och
båda studierna pågick i 3 månader. I båda studierna bedömdes förlust av menstruationsblod med användning av Pictorial Bleeding Assessment Chart (PBAC). Ett PBAC-värde
> 100 inom de första åtta menstruationsdagarna anses representera en onormalt stor blodförlust under menstruation.
Den ena studien undersökte effekten av Esmya i jämförelse med placebo hos vuxna kvinnor med riklig blödning och
anemi (Hb < 102 g/L) som planerades för kirurgi på grund
av myomen. Järntabletter gavs till alla patienter för att
minska anemin. De huvudsakliga måtten på effekt var
minskning av riklig blödning och anemi, samt minskad myomstorlek efter 3 månader. Hos 91,5 % av kvinnorna som
tagit Esmya minskade menstruationsblödningarna (PBAC
< 75), jämfört med hos 18,8 % av dem som placebobehandlades (p < 0,001). Andelen patienter med amenorré efter

Inledning
Myom är benigna, hormonkänsliga tumörer i livmoderns
glatta muskulatur som förekommer hos 20–40 % av kvinnorna i reproduktiv ålder. Vid symtomgivande myom är det
vanligt med rikliga menstruationsblödningar, anemi, ökat
buktryck, buksmärtor, frekventare urinträngningar och infertilitet. Vid kirurgisk behandling sker hysterektomi eller
myomektomi. Hämning av östrogennivån med gonadotropinfrisättande hormonagonist (GnRH-agonist) har använts vid preoperativ medicinsk behandling för att minska
blödning och trycksymtom. I Sverige finns idag GnRHagonister godkända med denna indikation endast som implantat eller i injektionsform. Den aktiva substansen i Esmya,
ulipristalacetat, är en selektiv progesteronreceptormodule-

Tabell I. Resultat av primära och valda sekundära bedömningar av effekten med Esmya (ulipristalacetat) 5 mg
i fas III-studierna. PBAC = Pictorial Bleeding Assessment Chart.
Studie 1

Studie 2

Placebo
N = 48

Ulipristalacetat
5 mg/dag
N = 95

Leuprorelin
3,75 mg/mån
N = 93

Ulipristalacetat
5 mg/dag
N = 93

Menstruationsblödning
Median-PBAC vid baslinjen

376

386

297

286

Medianändring vid vecka 13

–59

–329

–274

–268

Patienter med amenorré vid
vecka 13

3 (6,3 %)

69 (73,4 %)

74 (80,4 %)

70 (75,3 %)

Patienter med normaliserad
menstruationsblödning (PBAC
< 75) vid vecka 13

9 (18,8 %)

86 (91,5 %)

82 (89,1 %)

84 (90,3 %)

Medianändring av myomvolym
från baslinjen till vecka 13

+3,0 %

–21,2 %

–53,5 %

–35,6 %
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3 månader var 73,4 % och 6,3 % (p < 0,001) för Esmya respektive placebo. Myomvolymen, mätt med magnetresonanstomografi, minskade mer i Esmyagruppen än i den placebobehandlade gruppen (medianförändring –21,2 % respektive
+3,0 %, p < 0,002).
I den andra kliniska studien var Esmyabehandling i jämförelse med GnRH-agonist (leuprorelin) lika effektiv för att
minska riklig menstruationsblödning till följd av myom,
90,3 % jämfört med 89,1 %. Effekten på myomvolym var
något lägre än motsvarande med leuprorelin. Medianvärde
för volymändring av de tre största myomen efter behandling
mätt med ultraljud var –35,6 % respektive –53,5 %, men
skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt signifikant.
Bland de patienter som inte genomgick hysterektomi eller
myomektomi var volymminskningen 6 månader efter avslutad behandling mer varaktig hos de patienter som behandlats
med ulipristalacetat.

Säkerhet
Säkerheten av ulipristalacetat har utvärderats hos 602 kvinnor med myom i livmodern som behandlades med 5 mg eller
10 mg ulipristalacetat under fas III-studier.
De vanligaste biverkningarna av Esmya i studierna var
amenorré, värmevallningar och endometrieförtjockning
(≥ 1 av 10 patienter). Majoriteten av biverkningarna var
lindriga och måttliga (93,6 %), ledde inte till utsättning av
läkemedlet (99,5 %) och försvann spontant. För fullständig
lista, se produktresumén.

Amenorré
Behandling med Esmya leder till minskad menstruationsblödning eller amenorré (80,8 %), vilket anses som en
önskvärd effekt, inom 10 dagar efter påbörjad behandling.
Om riklig blödning fortgår ska behandlande läkare kontaktas. Menstruationsblödning återkommer som regel inom
4 veckor efter avslutad behandling.

Värmevallningar
Värmevallningar var den vanligaste biverkningen och rapporterades av 9,8 % av patienterna, men frekvensen varierade
över de olika prövningarna. I en klinisk studie uppvisade
24 % (10,5 % måttlig eller svår) av kvinnorna värmevallningar med Esmya. Motsvarande siffra vid behandling med
GnRH-agonist (leuprorelin) var 60,4 % (39,6 % måttlig eller
svår).

Endometrieförändringar (endometrieförtjockning)
Ulipristalacetat har en specifik farmakodynamisk effekt på
endometriet. Bland patienterna i reproduktiv ålder som
upplever rikliga menstruationsblödningar har cirka 5 % en
livmoderslemhinna med större tjocklek än 16 mm. Under
behandling med Esmya fick omkring 10–15 % av patienterna
en sådan endometrieförtjockning (> 16 mm). Förtjockningen försvinner när behandlingen avslutats och menstruationerna återkommit. Om förtjockningen kvarstår efter
3 månaders menstruationsblödning bör detta utredas enligt
vanlig klinisk praxis.
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Icke-fysiologiska förändringar i endometriets histologi kan
ses under behandling med Esmya. Den kliniska betydelsen
av dessa förändringar är oklar. Förändringarna är reversibla
efter avslutad behandling. De histologiska förändringarna betecknas som progesteronreceptormodulerar-associerade endometrieförändringar (PAEC), och ska inte förväxlas med endometriehyperplasi. Den histologiska bilden visar ett inaktivt,
svagt prolifererande epitel med asymmetri i stroma- och
epiteltillväxt, vilket resulterar i cystiskt dilaterade körtlar
med blandade östrogena och gestagena epiteleffekter. Sådana
förändringar sågs hos omkring 60 % av patienterna efter
3 månaders behandling. I de två fas III-studierna var andelen endometriebiopsier med PAEC-förändringar efter 3 månaders behandling i placebogrupperna 0,0 %, i Esmyagruppen 45,3–39,2 %, och i GnRh-agonistgruppen 2,0 %. Om
vävnadsprover från hysterektomi eller endometriebiopsi
skickas för histologisk undersökning ska patologen informeras om att patienten behandlats med ulipristalacetat.
Säkerheten för två intermittenta behandlingsperioder
(var och en begränsad till 3 månader) har utvärderats hos
131 kvinnor med myom i livmodern. Säkerhetsprofilen vid
behandling med 10 mg ulipristalacetat var likartad med den
säkerhetsprofil som sågs för en behandlingsperiod.
Utifrån studieresultaten förväntas effekten av dosen på
5 mg, i likhet med dosen på 10 mg, i den första behandlingsperioden kvarstå i den andra behandlingsperioden.
Endast två behandlingsomgångar rekommenderas då
säkerhetsdata är begränsade. De två behandlingsperioderna
ska var för sig inte överskrida 3 månader, eftersom risken för
negativ påverkan på livmoderslemhinnan om behandlingen
fortsätter är okänd.

Läkemedelsverkets värdering
Esmya är en selektiv progesteronreceptormodulerare
avsedd för preoperativ behandling av måttliga till svåra
symtom av myom under 3 månader. Behandlingen kan,
till skillnad från andra läkemedel med denna indikation,
ges i tablettform. Behandlingsperioden kan upprepas en
gång. Behandlingen kan minska menstruationsblödningar, anemi och myomens storlek. I jämförelse med
tidigare godkända läkemedel med denna indikation ger
Esmya mindre besvär med värmevallningar och bedöms
vara ett värdefullt tillskott.

Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de
fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade
som opublicerade data. Avseende studier med publicerade
resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång
till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.
Litteratur

1. En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i European Public Assessment Report
(EPAR) (www.ema.europa.eu).
2. Av företaget insänd, icke tidigare publicerad dokumentation.
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Stribild (elvitegravir/kobicistat/tenofovirdisoproxil/
emtricitabin)
ATC-kod: J05AR09
Filmdragerad tablett 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg
Gilead
Godkännandedatum: 24 maj 2013. Central procedur.

Indikation, dosering
Stribild är avsett för behandling av infektion med humant
immunbristvirus-1 (hiv-1) för vuxna som är 18 år och äldre
och som inte behandlats med antiretrovirala medel tidigare
eller som är infekterade med hiv-1 utan några kända mutationer som förknippas med resistens mot någon av de tre
antiretrovirala komponenterna i Stribild (se avsnitt 4.2, 4.4
och 5.1).
Dosen är 1 tablett 1 gång dagligen, i anslutning till födointag.
Stribild ska inte initieras hos patienter med beräknat
kreatininclearance < 70 mL/minut, och endast efter särskilt
övervägande vid ett clearance < 90 mL/minut. Om kreatininclearance sjunker till < 70 mL/minut under behandling
bör monitorering ske tätare och utsättning övervägas. Utsättning ska alltid ske vid ett clearance < 50 mL/minut.

Inledning
Stribild är avsett som en komplett behandling och ska inte
kombineras med annan hiv-behandling (se avsnitt om farmakokinetik). Tenofovir och emtricitabin är två sedan länge
godkända antiretroviraler (2002 respektive 2003). Elvitegravir, en ny integrashämmare, godkändes nyligen som
singelpreparat (produktnamn Vitekta), för användning i
kombination med vissa ritonavirboostrade proteashämmare.
Stribild innehåller även kobicistat, en ny farmakokinetisk
förstärkare (inom fältet oftast benämnt boostrare) som är en
hämmare av CYP3A, här i syfte att förlänga halveringstiden
för elvitegravir. Kobicistat godkändes nyligen som singelpreparat (Tybost), för boostring av atazanavir respektive
darunavir.

Verkningsmekanism, farmakodynamik
Elvitegravir hämmar hiv-integraset, ett hiv-kodat enzym
som integrerar hiv-DNA i värdens DNA.
In vitro ses en hämning vid låga koncentrationer; EC50värden < 2 nM sågs oberoende av hiv-subtyp (A, B, C, D, E,
F, G och O) och typ av cellinje. Både laboratoriestammar
och kliniska isolat har studerats.
In vitro selekterades (genom hiv-odling som sker under
drogtryck) tre primära mutationer: T66I/A/K, E92Q/G
och Q148R. Dessa medför var för sig en 15-, 36- respektive
> 100-faldigt reducerad känslighet för elvitegravir in vitro.
Sekundära mutationer som selekterades var H51Y, F121Y,
S147G, S153Y, E157Q och R263K. De sekundära mutationerna ger inte en relevant nedsatt känslighet in vitro var för
sig, men närvaron potentierar effekten av de primära mutationerna (T66I och E92Q), med en ytterligare nedsatt
känslighet som följd.

Hos patienter med behandlingssvikt i de pivotala studierna
selekterades primära mutationer T66I, E92Q, Q148R och
även N155H. Sekundära mutationer som selekterades var
H51Y, L68I/V, G140C, S153A och E157Q.
Mekanism och dynamik för nukleosidanalogerna, tenofovir och emtricitabin, är väl karakteriserad – se avsnitt i
produktresumén.

Preklinik
In vitro och i djurstudier har man inte sett någon toxicitet
med elvitegravir eller emtricitabin som anses vara kliniskt
relevant. Målorganen för toxicitet med kobicistat i hög
upprepad dosering var lever och tyreoidea (hypertrofi, vakuol-er) som bedömts vara adaptiva förändringar och som var
reversibla och utan klinisk relevans. Kobicistat gav även påverkan på urin (ökad volym, minskad osmolalitet och ökad
elektrolytutsöndring), som var reversibel. Tenofovir är associerat med en exponeringsberoende njurtoxicitet (djur
och människa) där framför allt njurtubuliceller drabbas
(tubulär dysfunktion), vilket kan medföra en ökad fosfatförlust via urinen med negativ påverkan på benmassa som följd
(djur och människa). Kombinationstoxicitetsstudier med
tenofovir och kobicistat har inte utförts. Ingen av de ingående fyra substanserna har uppvisat teratogena egenskaper.

Farmakokinetik
Absorption
Vid intag av Stribild med föda ökar absorptionen av elvitegravir (jämfört med fastande); AUC ökar med cirka 35 %
respektive 90 % vid lätt respektive fettrik måltid. Även tenofovirexponeringen ökar (AUC + 25 %). Föda innebär inte
någon påverkan på relevansen för kobicistatkomponentens
boostrande effekt. Emtricitabin påverkas inte av födointag.
I effektstudierna togs Stribild i anslutning till föda, varför
detta är rekommendationen.
Maximala plasmakoncentrationer nås efter 2 timmar för
tenofovir, 3 timmar för emtricitabin, 4 timmar för elvitegravir och 3 timmar för kobicistat. För exponeringar vid steady
state hänvisas till produktresumén.
Distribution
Elvitegravir är höggradigt proteinbundet, cirka 98–99 %,
och detsamma gäller kobicistat (97–98 %). Distribution av
elvitegravir till andra kompartment än plasma (cerebrospinalvätska, genitalt) har inte studerats i människa. Tenofovir
och emtricitabin har tidigare påvisats i cerebrospinalvätska.
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Metabolism och utsöndring
Elvitegravir genomgår oxidativ metabolism via CYP3A (huvudväg) och glukuronidering via UGT1A1/3-enzymer
(mindre väg) och har en halveringstid på cirka 13 timmar
givet i form av Stribild (cirka 3 timmar om givet utan
boostring). Kobicistat metaboliseras via CYP3A- och/eller
CYP2D6-medierad oxidering, med en halveringstid i plasma
på cirka 3,5 timmar. Elvitegravir utsöndras till stor del via
feces och endast 6,7 % av dosen utsöndras via njurarna, mest
som metaboliter. Även kobicistat utsöndras framför allt via
feces; 8,2 % utsöndras via njurarna, till största del i oförändrad form.
Tenofovir och emtricitabin utsöndras till helt dominerande del via njurarna. Halveringstiderna i plasma är 12–18
respektive 10 timmar, men betydligt längre för aktiverad
substans intracellulärt.

Tenofovirexponering med Stribild jämfört med när
tenofovir ges i andra regimer
När tenofovir ges tillsammans med ritonavir eller kobicistat
ökar exponeringen, vilket således kan ha implikationer för
njursäkerheten (se även senare avsnitt).
I den pivotala studien för kobicistat (Tybost, studie 2160114) jämfördes effekt och säkerhet med tenofovir/emtricitabin plus atazanavir boostrat med antingen kobicistat eller
ritonavir. En farmakokinetisk substudie ingick, där tenofovirexponeringen var cirka 20 % högre vid boostring med 150 mg
kobicistat (samma dos som i Stribild) jämfört vid boostring
med 100 mg ritonavir. Orsaken till den högre plasmaexponeringen med kobicistat i denna kombination är mekanistiskt
inte helt klarlagd:
• Båda substanserna ger en ekvipotent hämning av intestinalt P-glykoprotein P (Pgp) (ref 1), för vilket tenofovirdisoproxil är substrat.
• Renal utsönding av tenofovir anses involvera upptag
(till njurtubuliceller) via transportörerna OAT1 och
OAT3, och efflux (till urinen) via MRP4. Kobicistat
hämmar inte OAT1 och OAT3, och ger en minimal
hämning av MRP4. Påverkan på dessa tre njurtransportörer liknar ritonavirs. Pgp finns även som renal transportör (efflux), men plasmaexponeringen av kobicistat
respektive ritonavir är för låg för att ge en relevant påverkan på renalt Pgp.
• Vid sambehandling med kobicistat ökar tenofovirs Cmax
och AUC, men halveringstiden påverkas inte. Detta
talar för att effekten på tenofovir framför allt ligger på
intestinalt Pgp, som eventuellt blir något högre
med 150 mg kobicistat än med 100 mg ritonavir.
• Elvitegravir per se bedöms ha en liten eller obefintlig
effekt på intestinalt Pgp och förefaller inte heller påverka
njurtransportörer (OAT1 och OAT3) av relevans för
den renala utsöndringen av tenofovir.
Tenofovirexponeringen med Stribild har inte direkt jämförts med den som ses vid behandling med tenofovir/emtricitabin + atazanavir/ritonavir, eller med Atripla. Vid mellanstudiejämförelse var exponeringen likvärdig med Stribild
(n = 23, studie 236-0102) och tenofovir/emtricit-abin + atazanavir/ritonavir (n = 26, studie 216-0114), och således
något lägre än med tenofovir/emtricitabin + kobicistat/atazanavir. Mellanstudiejämförelser har sina begränsningar,
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och dessutom har data presenterats som medelvärden i den
ena och som medianvärden i den andra.
Sammanfattningsvis är tenofovirexponeringen (plasma)
vid behandling med Stribild i linje med den som ses vid behandling med tenofovir i en regim med boostrad proteashämmare. Detta är cirka > 50 % högre än exponeringen som
ses vid behandling med Atripla (ingen boostring, och intag
fastande).

Farmakokinetik i särskilda patientgrupper
Nedsatt njurfunktion
I studierna av Stribild inkluderades patienter med ett beräknat kreatininclearance enligt Cockroft-Gault (CG) > 70 mL/
minut, och endast cirka 1/8 av patienterna hade ett baselineclearance < 99 (median för kvartil 1). Tenofovirexponeringen
ökar redan vid mild till måttligt nedsatt njurfunktion. Stribild ska därför inte ges till patienter med nedsatt njurfunktion (se Indikation, dosering).

Nedsatt leverfunktion
Stribild kan ges utan dosjustering till patienter med lättmåttligt nedsatt leverfunktion (Child Pugh klass A) eller
måttligt nedsatt leverfunktion (Child Pugh klass A–B). Det
har inte studerats i patienter med gravt nedsatt leverfunktion
(klass C), och rekommenderas inte till sådana patienter.

Äldre
Data saknas. Den kliniskt begränsande användningen hos
äldre bedöms vara sjunkande njurfunktion med ökad ålder,
och en ökad användning av andra läkemedel med potentiell
njurpåverkan.

Kön
Antalet kvinnor som behandlats med Stribild är mycket begränsat (cirka 10 % i de pivotala studierna).
Den intracellulära koncentrationen av nukleosidanaloger
(abacavir, zidovudin) har rapporterats vara markant högre
hos kvinnor än hos män med samma dosering (2–4). En
sådan jämförelse har gjorts för tenofovir i ett begränsat
antal patienter, med samma grad av ökad exponering (ref
5). Detta skulle kunna medföra en ökad risk för njurpåverkan, och medföljande påverkan på bentäthet (dosberoende
biverkningar).

Ras
Effekt och säkerhet är framför allt studerat hos vita
(> 70 %) och till del hos svarta (drygt 20 %). Patienter av
annan etnicitet, till exempel asiater, var sparsamt representerade i studierna.

Interaktioner
Information saknas om interaktioner med andra antiretrovirala läkemedel (till exempel proteashämmare och NNRTI).
Interaktioner av relevans medieras av kobicistat och till liten
del av elvitegravir (ej tenofovir/emtricitabin).
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Stribilds påverkan på andra läkemedel
Kobicistat är en potent hämmare av CYP3A och en svag
CYP2D6-hämmare. Läkemedel som metaboliseras till dominerande del via CYP3A ökar kraftigt i exponering vid
sambehandling med Stribild. För ”rena” CYP3A-substrat
blir effekten således likartad den som ses vid behandling
med ritonavirboostrad proteashämmare. En svag till måttlig
ökning av exponeringen av substrat för CYP2D6 kan förväntas.
• Simvastatin och amiodaron är kontraindicerade.
• Markant ökade nivåer av till exempel kalciumblockerare
bensodiazepiner, ev. med behov av dosjustering.
• P-piller påverkas, med sänkta östrogen- och ökade gestagennivåer. Långtidseffekterna av det sistnämnda är
oklara, och kombinationen är tveksam.
• Exponeringen av svampläkemdel (till exempel flukonazol och vorikonazol, itrakonazol) förväntas stiga, och
höga doseringar ska undvikas. Kombinationen bör användas med försiktighet.
• Plasmanivån av vissa inhalationssteroider ökar kraftigt (till exempel flutikason, inklusive nasal inhalation,
ska undvikas).
Kobicistat har inte någon enzyminducerande effekt, till
skillnad från ritonavir (som indicerar en rad CYP-enzym).
Av detta följer att läkemedel som metaboliseras via flera
CYP-enzym utöver CYP3A förväntas påverkas i ringa mån.
Vid samtidig behandling med Stribild och metadon påverkas
till exempel inte metadonkoncentrationen nämnvärt av kobicistat, medan den i medeltal sjunker cirka 25 % när metadon ges samtidigt med ritonavirboostrad proteashämmare.
Elvitegravirkomponenten har en svag inducerande effekt på
CYP2C9, vilket medför att warfarinexponering eventuellt
kan minska (INR-värden bör kontrolleras extra under en
period).
In vitro ses en hämmande effekt (av varierande grad) på
transportörerna MATE1, OCT1, BSEP, MRP4 och
OATP1B1/3, liksom av Pgp och BCRP, där man framför
allt förväntar sig en hämning under absorptionen. Elvite-

gravir är en svag hämmare av OCT2, OATP1B1 och OATP1B3. Den kan även hämma MRP4 och MATE1. Den
kliniska relevansen av detta (vid sambehandling med substrat för dessa transportörer) är oklar.

Andra läkemedels inverkan på Stribild
Eftersom kobicistat och elvitegravir i hög grad metaboliseras
via CYP3A, och UGT så är de känsliga för enzyminducerande läkemedel. Rifampicin, antiepileptika och johannesört
är därför kontraindicerade läkemedel. Rifabutin (givet dagligen) medför en markant sänkning av elvitegravirnivån
(framför allt Cmin), samtidigt som Stribild ökar den aktiva
metaboliten av rifabutin femfaldigt. Annan dosering har
inte studerats. Produkten är därför i praktiken inte aktuell
vid samtidig behandling av tuberkulos, eftersom varken rifampicin eller rifabutin är lämpligt att använda i kombination
med Stribild.
Elvitegravir komplexbinder (liksom övriga integrashämmare) till tvåvärda katjoner (2+), varför intag av sådana ska
ske i uppdelad dosering. Detta gäller antacida (Mg 2+), järntillskott (Fe2+) och multivitaminer (Fe2+).
Upptaget av substanserna i Stribild är inte nämnvärt pHberoende, varför Stribild kan kombineras med till exempel
omeprazol.

Effekt
Dosstudier med elvitegravir i monoterapi
Stribild (som kombination) har endast studerats i aktuell
rekommenderad dosering. Resultat från studierna av elvitegravir i monoterapi är därför av intresse. I GS-US-183-0101
inkluderades patienter som varit utan behandling i minst 3
månader, som aldrig behandlats med integrashämmare,
med en virusmängd > 10 000 och ≤ 300 000 kopior/mL,
och med ett CD4-tal på minst 200 celler/μL.
Av Tabell I framgår att elvitegravir utan boostring har en
kort halveringstid (inte förenlig med endos) och att boostring

Tabell I. Exponering för och effekt av elvitegravir dag 10 av monoterapi (studie 183-0101).
Plasma PK parameter

200 mg BID

400 mg BID

800 mg QD

800 mg BID

50 mg + 100 mg
ritonavir QD

Stribild*
(genomsnitt
±SD)§

Cmax (ng/mL), medel
(% CV)

479,03
(42,58)

606,87
(77,58)

939,92
(54,31)

835,53
(48,20)

744,65
(20,40)

1 700
(390)

Ctau (ng/mL), medel
(% CV)

30,73
(39,98)

48,68
(64,84)

13,62
(68,64)

47,98
(32,65)

135,00
(36,55)

450
(260)

AUCtau (ng × h/mL),
medel (% CV)

1954,65
(46,35)

2335,30
(54,52)

5512,87
(53,59)

3566,35
(36,83)

8843,50
(25,46)

23 000
(7 500)

T ½ (h), median (min,
max)

2,82
(2,51; 4,75)

3,08
(2,48; 5,02)

3,80
(3,02; 4,60)

2,53
(2,14; 3,03)

8,86
(6,10; 10,91)

12,9

Förändring i VL, median
(max, min) log10 kopior/
mL

−1,48
(−2,10; −0,87)

−2,03
(−2,44; −1,04)

−0,96
(−1,41; −0,56)

−1,78
(−2,67; −1,27)

−2,03
(−2,38; −1,54)

Notering: 6 patienter per dosgrupp, som även inkluderade en arm med placebo (visas ej).
*Data från PK-substudie inom den pivotala studien för Stribild, GS-US-236-0102.
§
Jämförande uppgifter för genomsnittlig exponering av elvitegravir givet i Stribild.
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ökar halveringstiden påtagligt. Exponeringen för elvitegravir, inklusive Ctau (ungefär likvärdigt med Cmin) är påtagligt
högre vid administration av Stribild, jämfört med den exponering som gav maximal virushämning i korttidsbehandling.
Den Cmin-nivå som sågs med Stribild är långt över EC90värden för vildtypsvirus, och det finns således ganska god
marginal nedåt. Rekommendationen avseende strikt intag
med föda kan ses i ljuset av detta.

Pivotala studier
Två pivotala studier är grunden för godkännandet av Stribild.
Här inkluderades patienter utan tidigare behandling och där
resistens mot NRTI, NNRTI (0102) och PI (0103) uteslutits.
Kreatininclearance (CG) ≥ 70 mL/minut var inklusionskriterium och stratifiering gjordes efter virusmängd (≤ eller
> 100 000 kopior/mL). Båda studierna är dubbelblindade
och med 96 veckors duration. Studierna fortgår därefter
utan blindning, med planerad uppföljning till och med vecka
144.
GS-US-236-0102 jämför Stribild med Atripla.
Alla patienter gavs Stribild/matchande placebo med föda
ungefär samma (valfria) tidpunkt varje dag, och Atripla/
matchande placebo fastande vid sänggåendet.
Studien genomförs i USA och Puerto Rico.
GS-US-236-0103 jämför Stribild med tenofovir/emtricitabin + atazanavir/ritonavir.
Alla patienter erhöll fyra tabletter för intag med föda ungefär samma tid varje dag, med aktiv Stribild och övriga som
placebo (det vill säga placebo för Truvada, Norvir och Reyataz), eller vice versa.

Studien genomförs i USA (55 %), Kanada, Västeuropa (33 %),
Australien och Thailand.
Primär endpoint i båda studierna var respons vecka 48
med intention-to-treat (ITT)-analys (Snapshot, < 50 kopior).
Sekundära endpoints var respons vecka 96 med Snapshot,
respons veckor 48 och 96 med TLOVR-algoritm (en alternativ ITT-analys), och förändring av CD4-tal.
Som framgår i Tabell II inkluderades till dominerade del
unga män utan avancerad immunbrist. Antalet co-infekterade med hepatit var lågt. I stort sett ingick endast patienter
infekterade med HIV-1 subtyp 1b.
Stribild uppvisade non-inferiority mot kontrollregimerna
vecka 48 och 96. Andelen patienter med virologisk svikt var
likvärdig mellan armarna.
Ökningen av CD4-celler (per μL blod) var likvärdig efter
96 veckors behandling; 295 vs. 273 i studie 0102 samt 256
vs. 261 i studie 0103.
Som förväntat med denna respons (och en hög exponering
för elvitegravir, se Farmakokinetik) sågs inte någon korrelation mellan elvitegravirexponering och utfall.
Andelen patienter som avbröt på grund av biverkning till
och med vecka 96 var något lägre med Stribild än kontrollbehandlingarna, 17/348 med Stribild vs. 24/352 med
Atripla i studie 0102, och 15/353 med Stribild vs. 21/355
med Truvada + Reyataz/Norvir i studie 0103 (skillnaderna
är ej signifikanta).
De novo-resistens analyserades för patienter med behandlingssvikt. Resistensutveckling mot integrashämmar- respektive NNRTI-klassen sågs i låg och likvärdig frekvens med
Stribild respektive Atripla. Resistensutveckling mot bakgrunds-NRTI var däremot något vanligare under behandling

Tabell II. Demografi i de pivotala studierna.
236-0103

236-0102
Stribild
(348)

Atripla
(352)

Stribild
(353)

atv/r + tenofovir/
emtricitabin
(355)

Median ålder, år

37

38

37

39

Manligt kön, %

88

90

92

89

Ras, vit/svart/asiatisk, %

62/31/2

65/26/3

71/20/5

78/13/5

HIV-RNA > 100 000

118 (34 %)

116 (33 %)

150 (42 %)

141 (40 %)

Median CD4-tal, celler/μL
< 200

376
43 (12 %)

383
51 (14 %)

351
54 (15 %)

366
39 (11 %)

heterosexuellt sex

20

16

22

23

homosexuellt sex

80

80

78

77

iv droger

3

3

1

2

HIV-1 subtyp B, %

98

HBsAg+

1

3

1

2

HCV-AK +

5

4

5

3

Beräknat krea-clearance,
median mL/min (CG)
median kvartil 1; kvartil 3

115
99; 138

114
98; 135

113
99; 133

115
99; 135

Riskfaktor för smitta, %
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verkningar). Kobicistat och ritonavir är liknande substanser,
både i struktur och funktion, och bedöms orsaka huvuddelen av dessa biverkningar. Frekvensen biverkningar av grad
3–4 var låg och liknande för de olika behandlingarna (3–5 %
för de olika regimerna).
Vid mellanstudiejämförelse av frekvensen för biverkningar som associerats till efavirenz (Atripla, studie 0102),
framför allt yrsel och förändrade drömmar, framgår att
prövarens förväntningar påverkar frekvensen biverkningar

med Stribild. Som rapporterats i flertalet tidigare studier var
risken för resistensutveckling försumbar under behandling
med boostrad proteashämmare.

Säkerhet
Stribild tolererades i allmänhet väl. Biverkningsprofilen påminner om den med tenofovir/emtricitabin givet med
boostrad atazanavir (framför allt milda gastrointestinala bi-

Tabell III. Respons vecka 48 och 96 i de pivotala studierna (ITT, Snapshot).
236-0102

236-0103

Stribild
(348)

Atripla
(352)

Stribild
(353)

atv/r + tenofovir/
emtricitabin
(355)

Alla

87,6

84,1

89,5

86,8

BL VL ≤ 100 000

89,6

85,2

92,6

89,7

BL VL > 100 000

83,9

81,9

85,3

82,3

Virologisk svikt* vecka 48

7,2

7,1

5,4

5,1

Respons vecka 96, %

84,2

81,5

83,3

82,3

Virologisk svikt* vecka 96

6,3

7,7

6,8

7,3

Respons vecka 48, %

*HIV-RNA > 50 kopior/mL inom fönstret, eller avslutat behandling av effektskäl, eller avslutat behandling av andra skäl (biverkning/död
exkluderat) och med sista HIV-RNA > 50 kopior/mL.

Tabell IV. De novo-resistens (parade prover) t.o.m. vecka 96 i de pivotala studierna.
Stribild
(poolat, n = 701)

Atripla
(0102, n = 352)

Atv/r + tenofovir/FTC
(0103, n = 355)

Antal med data, n (%)

36 (5,1)

23 (4,8)

16 (4,5)

De novo-resistens mot studieläkemedel

16 (2,3)

10 (2,8)

0

Primära INI-mutationer

14 (2,0)

–

–

–

–

T66I

2

E92Q

9

Q148R

3

N155H

5

Andra INI-mutationer

4

H51Y

1

L68V

1

153A

1

G140C

1

E157Q

1

NNRTI-resistens

–

10

–

NRTI-resistens

15 (2,2)

3 (0,9)

0

M184V/I

15

3

K65R

5

3
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behandlingen, se tabell). I vissa av fallen förekom andra
predisponerande tillstånd och medicineringar (exempelvis
diabetes, tiaziddiuretika etc.). Även här fanns en stor spridning i tid till händelse; sex av de 12 fallen i Stribild-armarna
rapporterades efter vecka 48.
Gemensamt för flertalet patienter med rapporterad njurhändelse är att beräknat kreatinin-och/eller cystatin C-clearance vid baseline var lägre (i intervallet 70–90 mL/min).
Under godkännandeprocessen har reversibiliteten av rapporterade njurfunktionsstörningar inte summerats systematiskt, bland annat som följd av för korta uppföljningstider.
För tenofovirassocierad njurskada har tidigare rapporterats
att reversibiliteten ofta inte är fullständig, med uppföljningar
på ett drygt år (6).

även inom blindade studier: frekvensen sådana biverkningar
rapporterade för Stribild var cirka 3 gånger högre i studie
0102 (efavirenz i kontrollarmen) än i studie 0103 (atv/r i
kontrollarmen), Tabell V.

Renala händelser
Njurbiverkningar rapporterades för 16 patienter i Stribildarmarna (2,3 %) vid en tidpunkt då alla patienter (potentiellt)
passerat vecka 96, en högre frekvens än med kontrollregimerna, Tabell VI.
De fyra fallen av Fanconisyndrom (proximal renal tubulopati) innefattade markant njurfunktionsnedsättning (grad
3) i kombination med glukosuri och proteinuri. Tid till
denna händelse uppvisade stor spridning (vecka 5, 9, 46 respektive 58).
Rad två i Tabell VI representeras av patienter som fick en
markant sänkning av njurfunktion (utan kriterier för Fanconisyndrom) jämfört med baseline, och där prövaren rapporterade detta som en biverkan (men inte alltid valde att avbryta

Kreatinin, u-proteiner och u-fosfat
Kobicistat ger en snabb stegring av kreatininnivåerna (median
cirka 10 μmol/L i studierna), vilket medförde att beräknat
kreatininclearance sjönk cirka 10 mL/minut. Föränd-

Tabell V. Biverkningsfrekvens (minimum 1% per arm) i de pivotala studierna (till och med vecka 96).
236-0102

236-0103

Biverkan

Stribild
(348)

Atripla
(352)

Stribild
(353)

atv/r + tenofovir/FTC
(355)

Gastrointestinal

28,4

25,6

29,2

31,3

Diarré

11,2

11,2

13,0

16,1

Illamående

16,4

8,5

15,0

13,2

Flatulens

1,7

0,3

2,5

7,3

Kräkning

1,4

1,1

2,8

2,5

Trötthet (fatigue)

4,6

7,7

4,2

5,6

Hepatobiliär biverkan

<1

<1

0

9,6

<1

<1

0

8,7

Renala

2,9 (10)

< 1 (1)

1,7 (6)

< 1 (2)

Metabol/nutrition

3,7

4,0

3,1

6,5

1,7

1,7

1,4

2,3

14,1

30,4

10,5

13,0

Huvudvärk

7,2

3,7

7,1

6,2

Yrsel

4,6

20,7

1,4

4,2

Somnolens

1,7

6,8

0,3

1,1

18,7

36,6

8,8

8,5

Depression

1,1 (4)

3,7 (13)

< 1-

< 1-

Ångest

0,9 (3)

2,0 (7)

<1

< 1-

Abnormala drömmar

14,1

26,4

3,4

3,7

Mardömmar

0,3 (1)

1,7 (6)

<1

<1

Insomningssvårigheter

2,0 (7)

8,2 (29)

13 (3,7 %)

5 (1,4 %)

1,4 %

8,0

7 (2,0 %)

10 (2,8 %)

Ikterus

Nedsatt aptit
Neurologisk biverkan

Psykiatrisk biverkan

Utslag (alla former)

Alla rapporterade biverkningar redovisas inte i Tabell V (viss selektion av icke allvarliga biverkningar av låg frekvens i undergrupper).
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Tabell VI. Renala händelser rapporterade till och med vecka 96, de pivotala studierna.
Stribild poolat
(poolat, n = 701)

Atripla
(0102, n = 352)

Atv/r + tenofovir/
EMTRICITABIN
(0103, n = 355)

(Utsatt behandling
som följd, J/N)

Behandling utsattes
som följd (J/N)

Behandling utsattes
som följd (J/N)

16 (2,3 %)

1 (0,3 %)

2 (0,6 %)

“Fanconisyndrom”

4 (4/4)

0

0

“Njursvikt”/”ökat kreatinin”

12 (6/12)

1 (0/1)

2 (2/2)

Renalt event

Tabell VII. Förändring (mL/minut) i beräknat kreatininclearance över tid per behandling.
Stribild
Vecka

Median
kvartil 1

Atv/r + tenofovir/emtricitabin

Atripla
Median

Median
kvartil 1

Median

Median
kvartil 1

Median

Studie 0102
4

-19,4

-11,3

-6,6

0,0

24

-21,5

-13,1

-8,9

-0,3

48

-24,2

-14,3

-11,0

-2,1

96

-22,5

-14,1

-11,8

-2,1

Studie 0103
4

-19,0

-10,6

-11,8

-4,7

24

-21,1

-11,5

-15,8

-7,8

48

-21,8

-12,7

-17,9

-9,5

96

-21,2

-13,2

-17,9

-9,1

Kreatinin, u-proteiner och u-fosfat, forts.
ringen i clearance över tid, utöver nämnda omedelbara effekt, var på gruppnivå likvärdig med Stribild och Atripla.
Med tenofovir/emtricitabin + atazanavir/ritonavir sågs en
något större påverkan, som dock var stabil efter vecka 48,
Tabell VII.
Orsaken till påverkat krea-clearance med kobicistat (och
härmed Stribild) är inte fullt klarlagd. Kobicistat hämmar
vissa njurtransportörer in vitro (OCT2, MATE-1). Kreatinin utsöndras till del via dessa transportörer, och detta bedöms vara en delförklaring.
För att styrka att nämnda kreatininstegring är en effekt
av transportörinhibering, och inte medför en minskad glomerulär filtration gjordes även en specifik njurstudie i friska
försökspersoner (GS-US-236-0130), där man använde iohexolclearance som ett mer direkt mått på glomerulär filtration. Iohexolclearance studerades här under inverkan av
30 dagars behandling med kobicistat, tenofovir, kobicistat + tenofovir, Stribild eller placebo (12–14 friska försökspersoner per arm). Dag 15 och 30 hade iohexolclearance sänkts med cirka 10 % jämfört med utgångsvärdet i
gruppen som behandlades med Stribild (signifikant, 90 %
konfidensintervall), till skillnad för övriga grupper där en
mindre, ej signifikant, sänkning sågs med kobicistat respek-

tive kobicistat + tenofovir, och ingen sänkning med tenofovir
eller placebo. Sänkningen med Stribild kvarstod till del
(–5 %, signifikant) med uppföljning 30 dagar efter avslutad
behandling. Stribild gav således av oklar anledning en viss
påverkan på den glomerulära filtrationen, vilket mekanistiskt
skulle tyda på en hemodynamisk påverkan. Den europeiska
läkemedelsmyndigheten har gett företaget i uppgift att försöka klarlägga detta ytterligare.
I de pivotala studierna monitorerades för proteinuri med
vanlig urinsticka, en metod som kan ifrågasättas för uppgiften att detektera tubulär skada (associerad till tenofovir).
Tubulär skada ger ett ökat läckage av små proteiner, medan
”dip-sticks” mäter större proteiner (exempelvis albumin,
som är associerade med glomerulära skador). Den rapporterade frekvensen av proteinuri (likvärdig mellan armarna) är
därför av begränsat intresse.
Fraktionell fosfatutsöndring med urinen var i median
något högre med Stribild än med kontroll. Med Stribild sågs
en ökning om cirka 2,5 % jämfört med baseline, med tenofovir/emtricitabin + atazanavir/ritonavir +1,5–2 % och med
Atripla +0,5–1 %. Fosfat utsöndras även normalt med urinen, men eliminationen ökar vid tubulär påverkan.
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Tabell VIII. Förändring (%) i benmassa över tid i substudie inom GS-US-236-0103.

Höft

Stribild

tenofovir/emtricitabin + atv/r

N

N

45

54

median

-3,2

-4,2

median kvartil 1; 3

-4,9; -1,3

-5,6; -2,5

Min; max

-8,9; 2,3

-17,4; 1,8

L3/L4

47

-

53

median

-2,6

-3,9

median kvartil 1; 3

-3,9; -0,1

-4,98; -1,51

Min; max

-8,2; 11,2

-15,3; 6,6

Förändring av benmassa (BMD) under behandling
I studie 0103 ingick även en substudie avseende förändring
av bentäthet över tid. Man hade planerat att inkludera 300 patienter (150 per arm) och mäta DEXA vid baseline, vecka 48
och vecka 96. Betydligt färre inkluderades (132). För bedömbara 120 patienter (54 respektive 66 patienter) presenterades 96 veckors data med ytterligare bortfall, Tabell VIII.
Orsak till bortfall och patientkarakteristika för patienter som
följdes respektive föll bort har inte presenterats.
Av de data som presenteras, Tabell VIII, ser man att båda
behandlingarna ger en minskning av benmassan. En jämförelse mellan behandlingarna får ses som osäker i brist på
orsak till bortfall och i frånvaro av tillgång till patientkarakteristika.
I DEXA-studien ingår inte ett rimligt antal kvinnor för
att kunna bedöma en eventuell könsskillnad. Som nämnts
tidigare (se Farmakokinetik i särskilda patientgrupper), finns
det data som indikerar att exponeringen för tenofovir är
högre för kvinnliga patienter, vilket kan innebära en ökad
risk för njur- och benpåverkan. Kvinnor löper dessutom generellt en högre risk för minskande benmassa och osteoporosutveckling än män. Till dess att njur- och bensäkerhet
med Stribild är visad i studier med tillräckligt hög andel
kvinnor bedöms behandling av kvinnliga patienter som
tveksam.

Efter krav från regulatoriska myndigheter har en dubbelblindad studie påbörjats i kvinnliga patienter (n ≈ 500). Studien
(WAVES) är, förutom könsaspekten, identisk med studie
GS-US-236-0103.

Lipider
En modest påverkan på blodlipider sågs med samtliga tre
regimer i studierna 0102 och 0103. De förändringar som
sågs med Stribild var likvärdiga med dem som sågs med ritonavirboostrad proteashämmare. I andra studier har kobicistat
och ritonavir uppvisat en likvärdig metabol påverkan.

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i European Public Assessment Report
(EPAR). Rapporterna avseende Stribild, Tybost och Vitekta
har utnyttjats för ändamålet (www.ema.europa.eu). Utöver
detta har effekt och säkerhetsdata även hämtats från studierapporterna avseende GS-US-236-0102 och 0103 (med data
tom 96 veckors behandling).

Pågående studier av intresse
Två stora, identiska studier jämför effekt och säkerhet (inklusive bentäthet) med Stribild jämfört en modifiering av samma
kombination, där tenofovirdisoproxilfumarat ersatts med
tenofoviralafenamid (TAF). TAF är en prodrog som medför
att tenofovir ackumulerar framför allt i vita blodkroppar
(målceller) och hepatocyter, varför dosering (och exponering
i njurceller) kan hållas låg. Enligt uppgift kan finala data vara
klara 2016.
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Läkemedelsverkets värdering
Stribild är ett nytt läkemedel som erbjuder en komplett
HIV-behandling i form av en tablett, en gång dagligen.
Effekten är likvärdig med den som ses med etablerade
standardbehandlingar. Barriären mot resistensutveckling är något sämre än med Atripla, och klart lägre än
med behandling som innefattar boostrad proteashämmare. Den allmänna biverkningsprofilen påminner, i
typ och frekvens, om den som ses med tenofovir/emtricitabin givet med boostrad proteashämmare.
Det finns frågetecken avseende njursäkerheten för
Stribild, framför allt för patienter utan fullgod njurfunktion. Stribild ses därför för närvarande som ett
andrahandsalternativ, för behandling av patienter med
fullgod njurfunktion och där etablerade behandlingar
inte bedöms lämpliga som följd av biverkningar eller
andra problem. Behandling av kvinnliga patienter bedöms som tveksam till dess att säkerheten är bättre utredd inom ramen för kliniska studier av rimlig storlek.

Andra referenser:

1. Lepist et al. Antibiotics and Chemotherapy 2012.
2. Moyle et al. Antibiotics and Chemotherapy 2009.
3. Bazzoli et al. Antibiotics and Chemotherapy 2009.
4. Anders et al. AIDS 2003.
5. Pruvost et al. Antibiotics and Chemotherapy 2009.
6. Wever et al. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes 2010.
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Veterinära läkemedel
Nobivac L4 (vaccin mot leptospiros hos hund)
ATC-kod: QI07AB01
Injektionsvätska, suspension
Intervet International B.V.
Godkännandedatum: 2012-07-16. Central procedur.

Indikation, dosering

Sammanfattning av kliniska studier

För aktiv immunisering av hund mot:
• L. interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola för
att minska infektion och utsöndring av bakterien i urin
• L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar
Copenhageni för att minska infektion och utsöndring
av bakterien i urin
• L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava för
att minska infektion
• L. kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang för att minska infektion och utsöndring
av bakterien i urin
Immunitetens insättande: Tre veckor. Immunitetens varaktighet: Ett år.
Administrera två vaccinationer med en dos (1 mL) av
vaccinet, med ett intervall av fyra veckor till hundar från sex
veckors ålder.

Leptospiros är en ovanlig infektion hos hundar i Sverige och
orsakas av spiroketen Leptospira. Det finns hundratals serovarer av Leptospira med olika patogenicitet för olika djurslag.
Hos hund orsakas sjukdom främst av serovarerna L. canicola
och L. icterohaemorrhagiae. Vaccination rekommenderas till
hundar som reser utanför Norden. Särskilda riskområden för
smitta är vid vatten, i skog och mark, i hundrika miljöer eller
i lantbruksmiljö.

Vaccinationsschema
Grundvaccination: Den första vaccinationen kan ges från sex
till nio veckors ålder och den andra vaccinationen från tio till
13 veckors ålder.
Revaccination: Hundar ska revaccineras årligen med en
dos (1 mL) vaccin.
Vid förekomst av höga nivåer av maternala antikroppar
rekommenderas att den första vaccinationen ges vid nio
veckors ålder.

Immunologiska egenskaper
Nobivac L4 är ett inaktiverat vaccin mot leptospiros och inducerar immunitet hos hund mot serovarerna Canicola,
Copenhageni, Bratislava och Bananal/Lianguang. In vitrooch in vivo-data från laboratoriedjur (hamster) antyder att
vaccinet också kan ge ett visst mått av korsskydd mot serovarerna Icterohaemorrhagiae och Grippotyphosa. Nobivac L4
är baserat på Nobivac Lepto som är godkänt sedan tidigare
men innehåller två nya serogrupper (Australis och Grippothyphosa). Vaccinet innehåller i likhet med Nobivac Lepto
inget adjuvans.

Effekt
För att visa effekt genomfördes kontrollerade laboratoriestudier där sex veckor gamla hundar (n = 7 eller 8) vaccinerades
enligt det rekommenderade vaccinationsschemat och infekterades med Leptospira tre veckor efter avslutad grundvaccination. De serovarer som användes för infektion var Canicola, Copenhageni, Bratislava och Bananal/Lianguang.

Tabell I. Sammanfattning av resultat från laboratoriestudier vid infektion 3 veckor efter grundvaccination.
Serovar

Effekt visad jämfört mot placebo
vid infektion 3 veckor efter grundvaccination
Minskning av symtom
på klinisk sjukdom

Trombocytopeni

Infektion
Antal dagar
(blod/urin)

Infektion
Antal hundar
(blod/urin)

Canicola (n = 8)

(+)

(+)

+/+

+/+

Copenhageni (n = 7)

(+)

+

+/+

+/+

Bananal/Liangguang (n = 8)

(+)

(+)

+/+

+/+

Bratislava (n = 8)

–

–

+/–

+/–

+ skillnad mellan grupperna visad avseende grad och antal djur.
– skillnad mellan grupperna ej visad avseende grad och antal djur.
(+) ej statistiskt signifikant skillnad.
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Efter infektion följdes hundarna avseende tecken på klinisk
sjukdom, trombocytopeni och förekomst av infektion i blod
och urin/njure. För alla serovarer utom Bratislava noterades
skillnad jämfört med placebo för dessa parametrar (Tabell I).
För serovar Bratislava visades effekt avseende infektion i blod
men inte avseende infektion i njure/utsöndring i urin.
För att undersöka inverkan av maternell immunitet på effekten av vaccination genomfördes kontrollerade laboratoriestudier med infektion med samma serovarer som i tidigare
studier. Sex veckor gamla valpar (n = 8) gavs antikroppar mot
Leptospira från en serumpool för att simulera maternell immunitet och vaccinerades två dagar senare enligt rekommenderat vaccinationsschema. Tre veckor efter avslutad grundimmunisering infekterades hundarna och följdes därefter på
samma sätt som i tidigare laboratoriestudier. Avseende tre av
de fyra serovarerna (Canicola, Copenhageni, Bratislava)
kunde den effekt av vaccination som påvisats i tidigare studier
konfirmeras, och ingen påverkan av de tillförda antikropparna
sågs i modellen. För serovar Bananal/Liangguang sågs dock
ingen effekt avseende infektion i njure/utsöndring i urin,
varför interferens av maternella antikroppar inte kunde uteslutas. I modellen gavs valparna en mängd antikroppar som
kan anses motsvara en måttlig nivå av maternell immunitet.
Det är oklart huruvida höga nivåer av maternella antikroppar
har större inverkan på immunsvaret efter vaccination och det
rekommenderas därför att inte vaccinera valpar före nio
veckors ålder om det finns anledning att misstänka höga nivåer av maternella antikroppar.
Immunitetens varaktighet avseende serovarerna Canicola,
Copenhageni, Bratislava och Bananal/Lianguang undersöktes i kontrollerade laboratoriestudier där hundar (n = 9)
som var sex veckor gamla vid första vaccinationstillfället infekterades tolv månader efter avslutad grundvaccination. I
dessa studier noterades en lägre grad av sjukdom och infektion i kontrollgrupperna vilket antas bero på att motståndskraften mot Leptospirainfektion ökar med stigande ålder.
Skydd mot infektion visades även om skillnaderna mellan
vaccinerade grupper och kontrollgrupper inte var lika uttalade som i studierna där hundarna infekterades tre veckor
efter vaccination (Tabell II).
Inga infektionsstudier genomfördes i hund avseende
serovarerna Icterohaemorrhagiae och Grippothyphosa. Laboratoriestudier in vitro (serologi, growth inhibition test) och
in vivo (infektion i hamster) indikerade dock skyddande ef-

fekt av vaccination även mot dessa serovarer. Dessutom har
ett nära släktskap påvisats mellan ovan nämnda serovarer och
de Leptospirastammar för vilka effekt verifierats i hund
(Copenhageni, Dadas) i serologiska korsreaktivitetstester.
Detta antyder att vaccinet även kan ge ett visst mått av skydd
mot serovarerna Grippothyphosa och Icterohaemorrhagiae.
En fältstudie omfattande totalt 195 hundar genomfördes
vid fem platser i Nederländerna. I studien ingick 6–8 veckor
gamla valpar, vuxna hundar samt dräktiga tikar som behandlades med antingen Nobivac L4 eller kontrollprodukten
Nobivac Lepto två gånger med två veckors mellanrum. Effektutvärderingen baserades på serologiska undersökningar.
Antikroppsnivåerna mot serogrupperna Canicola och
Icterohaemorrhagiae var jämförbara mellan behandlingsgrupperna, men signifikant högre antikroppsnivåer mot serogrupperna Australis och Grippotyphosa visades hos hundar
som vaccinerats med Nobivac L4. Då det inte finns något
fastslaget samband mellan antikroppsutveckling och skydd
mot leptospiros är det dock oklart i vilken utsträckning fältstudien bekräftar resultaten från de experimentella infektionsstudierna.

Säkerhet
Säkerheten undersöktes i tre kontrollerade laboratoriestudier
och en fältstudie och omfattade valpar från sex veckors ålder,
vuxna hundar och dräktiga tikar. I studierna gavs Nobivac
L4 samtidigt som eller blandat med Nobivac DHPPi, Nobivac Rabies HP och Nobivac KC.
En mild och övergående förhöjning av kroppstemperaturen (≤ 1 °C) uppträdde under några dagar efter vaccination
och en del valpar var mindre aktiva och/eller hade minskad
aptit. En liten, övergående svullnad (≤ 4 cm), som ibland var
hård och smärtsam vid palpering, observerades vid injektionsstället. Svullnaderna försvann eller minskade markant
inom 14 dagar efter vaccination. Inga ytterligare biverkningar observerades efter administrering av dubbel vaccindos, dock kunde reaktionerna vara mer uttalade och/eller
pågå längre. Vid dubbel dos förekom lokal svullnad vid injektionsstället som i enstaka fall uppgick till 5 cm i diameter
och kvarstod i mer än fem veckor. Ingen påverkan på dräktighet påvisades i studierna.

Tabell II. Sammanfattning av resultat från laboratoriestudier vid infektion 12 månader efter grundvaccination.
Serovar

Effekt visad jämfört mot placebo
vid infektion 12 månader efter grundvaccination
Minskning av symtom på klinisk
sjukdom

Trombocytopeni

Infektion
Antal dagar (blod/
urin)

Infektion
Antal hundar (blod/urin)

Canicola (n = 9)

(+)*

(+)

–/+

+/+

Copenhageni (n = 7)

(+)

–

–/–

+/+

Bananal/Liangguang (n = 8)

–

–

+/–

+/–

Bratislava (n = 8)

–

–

–/–

+/(+)

+ skillnad mellan grupperna visad avseende grad och antal djur.
– skillnad mellan grupperna ej visad avseende grad och antal djur.
(+) ej statistiskt signifikant skillnad.
*endast avseende kroppstemperatur.
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Läkemedelsverkets värdering
Nobivac L4 är det första vaccinet mot leptospiros innehållande serogrupperna Australis och Grippotyphosa
som godkänts i Sverige. I övrigt ses Nobivac L4 som
jämförbart med tidigare godkänt vaccin. Effektdokumentationen är dock begränsad för vissa av de serovarer
som ingår i Nobivac L4 och vaccination förväntas inte
ge ett fullständigt skydd mot infektion och klinisk
sjukdom. Immunitetens varaktighet anges till ett år
men en något sämre skyddande effekt kan förväntas vid
denna tidpunkt och det kan därför vara en fördel att
planera vaccinationen så att en hög grad av skydd kan
förväntas vid tidpunkten för möjlig exponering för
smitta.

Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de
fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som
opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat
har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en
mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i European Public Assessment Report
(EPAR) på www.ema.europa.eu.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se
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Vetzin (zinkoxid 1 000 mg/g)
ATC-kod: QA07XA91
Premix till medicinfoder
Vepidan ApS
Godkännandedatum: 2013-10-10. Nationell procedur.

Indikation, dosering

Effekt

Förebyggande av diarré hos avvanda grisar upp till tio veckors ålder.
För inblandning i foder till en koncentration av 2 500 mg
zink per kilo färdigt foder vilket är ekvivalent med 3 000
mg zinkoxid per kilo foder, för behandling under maximalt
14 dagar.
Vid beredning av medicinfodret ska hänsyn tas till den
mängd zink som redan finns i fodret – naturligt eller tillsatt – så att ovan angiven koncentration inte överskrids.

Vetzin premix till medicinfoder har godkänts genom en
bibliografisk ansökan vilket innebär att effekt- och säkerhetsdokumentationen består av publicerade studier.
Till stöd för dos och behandlingstid presenteras ett antal
kontrollerade experimentella och kliniska studier som genomförts mellan åren 1988 och 2011 där effekten vid dosering i intervallet mellan 1 000 och 4 000 ppm zink under
5–21 dagar utvärderats avseende förmågan att minska frekvensen diarré. Resultaten visar att dosen 1 000 ppm zink
ger otillfredsställande effekt medan de högre doserna påtagligt minskar diarréförekomsten i samband med avvänjningen
i förhållande till obehandlade kontroller. Doser högre än
2 500 ppm zink förefaller inte ge någon ytterligare bättre
effekt men däremot en viss ökad risk för biverkningar. Mot
bakgrund av dessa resultat har i Sverige nu dosen 2 500 ppm
zink godkänts vilket motsvarar 3 000 ppm zinkoxid. Detta
är den dos som sedan tidigare är godkänd i Danmark och
den är något högre än den som vanligen använts i Sverige vid
licensförskrivning (2 500 ppm). Resultaten från de studier
som presenteras antyder inte någon avgörande skillnad i effekt mellan doserna 2 500 ppm och 3 000 ppm zinkoxid.
Behandlingsperioden ska begränsas till maximalt 14 dagar
då det är under denna period som avvänjningsdiarré uppkommer och en längre behandlingstid kan orsaka toxiska
förändringar i levern.

Bakgrund
I samband med att användningen av tillväxtbefrämjande
antibakteriella medel i foder förbjöds 1986 uppstod svårigheter att undvika förekomst av diarré i samband med avvänjningen av smågrisar. Då zink visat sig kunna förebygga
uppkomst av avvänjningsdiarré gav Jordbruksverket 1992
tillstånd till inblandning av maximalt 2 500 ppm zinkoxid i
fodret till avvänjningsgrisar (så kallat högdosfoder). Försäljningsstatistik för de följande åren antydde att en mycket stor
andel av alla avvänjningsgrisar behandlades med zink. För
att begränsa användningen till medicinskt motiverade fall
beslutades år 1998 att högdosfoder är läkemedel och användningen skedde därmed fortsättningsvis genom receptförskrivning. Svenska veterinärer har sedan 1998 ansökt om
licens för zinkoxidberedning att blanda i foder då det fram
till nu saknats godkänt läkemedel i Sverige. Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Dosering av antibiotika till gris (2012) kan zinkoxid användas som en tillfällig åtgärd i samband med att lämpliga profylaktiska åtgärder
vidtas för att långsiktigt förebygga förekomst av avvänjningsdiarré.
Zinkens farmakologiska effekter vid oral administrering
till gris har undersökts i ett stort antal studier men det är inte
helt klarlagt hur den förebyggande effekten på avvänjningsdiarré uppkommer. Avvänjningsdiarré är en multifaktoriell
sjukdom där stressutlösta tunntarmsförändringar ger vätskeutträde och rubbad tarmflora med överväxt av patogena
E. coli (ETEC). Studier antyder att zinkoxiden bidrar till att
behålla tarmepitelets integritet och motståndskraft, motverka adhesion av patogena bakterier till tarmepitelet samt
bibehålla en diversifierad mikroflora i tarmen.
Oralt administrerad zink i form av zinkoxid absorberas i
relativt liten utsträckning men en dubblering av plasmakoncentrationen i förhållande till obehandlade grisar uppkommer vid tillförsel av 3 000 ppm zink. Andra oorganiska
zinkföreningar såsom zinksulfat absorberas i högre utsträckning och ger därmed betydligt högre plasmanivåer. Zinkoxid verkar lokalt i tarmen och effekten är därmed inte relaterad till plasmanivåer.
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Säkerhet
Grisar tolererar oralt administrerad zinkoxid väl. Absorberat
zink ansamlas i levern och njurarna, och en koncentrationsökning på mellan två och fem gånger ses i dessa organ efter
administrering av terapeutiska mängder. Vid dosen 2 500 ppm
zinkoxid givet under fyra veckor kan antydan till lindriga
toxiska förändringar i levern noteras, dock utan kliniska
tecken på intoxikation. Vid dosen 4 000 ppm zink givet i upp
till tre veckor noteras inga kliniska symtom på intoxikation,
men i någon studie noterades viktminskning och minskat
foderintag vid denna giva. Vid administrering av 4 000 ppm
zink ses en viss minskning av kopparhalten i plasma på
grund av att dessa joner konkurrerar om samma upptagsmekanism. Upptaget av järn och kalk kan påverkas av
samma orsak, men vid den rekommenderade dosen och
behandlingstiden har inga negativa kliniska effekter noterats till följd av detta och studier visar att plasmakoncentrationen av zink och koppar normaliseras cirka två veckor
efter det att behandlingen avslutats.
Personer som hanterar läkemedlet rekommenderas att
använda andningsmask då pulverberedningar kan orsaka irritation i luftvägarna. I sig anses inte zinkoxid vara förknippad med några specifika risker för människa.

l äkemedelsmonogr afier

I den miljöriskvärdering som genomförts värderades risker
för jord- och vattenlevande organismer vid spridning av
gödsel från behandlade grisar, en gång per år. En teoretisk
risk identifierades för organismer som lever i sötvatten i
närheten av spridningsområdet men risken för såväl jordsom vattenlevande organismer bedömdes ändå förhålla sig
på en acceptabel nivå i detta exponeringssccenario.
Eftersom det bedömts att zinkoxid inte behöver något
MRL (Maximum Residue Limit) så har läkemedlet ingen
karenstid.

Läkemedelsverkets värdering
Avvänjningsdiarré förebyggs långsiktigt genom ändamålsenliga skötsel- och utfodringsrutiner. I samband
med tillfälliga perioder av hög sjuklighet kan zinkoxid
användas under en begränsad tid och är då ett värdefullt
behandlingsalternativ till antibiotika genom sin mer
gynnsamma riskprofil.

Litteratur
Resultat och värdering i denna monografi baseras på
publikationer som legat till grund för godkännandet.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se
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Växtbaserat läkemedel
Svensk sammanfattning av EU-gemensam
monografi för Aesculus hippocastanum L., semen
(hästkastanjfrö)
ATC-kod: C05
Torrt extrakt (40–80 % etanol), standardiserat till 16–28 % triterpenglykosider beräknat som aescin. För oral användning.
I Sverige finns två godkända växtbaserade läkemedel som innehåller hästkastanjextrakt, Venastat och Venokan (marknadsförs ej).

Indikation, dosering

Verkningsmekanism (och farmakodynamik)

Växtbaserat läkemedel för lindring av symtom orsakade av
störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk
venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som
kännetecknas av till exempel svullnad, tyngdkänsla, smärta,
trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper.
Venastat och Venokan ska endast användas sedan kronisk
venös insufficiens konstaterats av läkare.
Extrakt standardiserat till ett innehåll motsvarande 50 mg
triterpenglykosider beräknat som aescin 2 gånger dagligen.
(Venastat: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Venokan: 1 tablett med modifierad frisättning 2 gånger dagligen.)
Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.
Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring
av besvären uppnås.

Verkningsmekanismen för hästkastanjextrakt är ofullständigt känd. Det finns experimentellt stöd för att extrakt av
hästkastanj ger minskad kapillärpermeabilitet och ökat ventonus. Vilka substanser i extraktet som utövar effekten är
inte känt. Hela extraktet betraktas därför som den verksamma
beståndsdelen.

Inledning
För tio år sedan, 2004, inrättades kommittén för växtbaserade läkemedel (HMPC) vid det europeiska läkemedelsverket
(EMA). HMPC är uppbyggd av en representant från varje
medlemsland och fem adjungerade experter, analogt med
EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP). Huvuduppgiften för HMPC är att harmonisera bedömningen av
växtbaserade läkemedels kvalitet, effekt och säkerhet inom
EU. Verktygen för att åstadkomma denna harmonisering är
främst att utfärda vetenskapliga riktlinjer och EU-monografier för växtbaserade material och beredningar. Vid utarbetandet av en EU-monografi görs en sammanställning och
bedömning av all tillgänglig publicerad vetenskaplig litteratur kring växtens medicinska effekt och säkerhet. Fram till
idag har mer än 100 EU-monografier publicerats.
En EU-monografi över hästkastanjextrakt har upprättats.
EU-monografin konstaterar att det extrakt av hästkastanj
som ingår i Venastat och Venokan har en väletablerad medicinsk användning inom EU med erkänd effekt och acceptabel
säkerhet för behandling av kronisk venös insufficiens (3).
Verkningsmekanismen är inte klarlagd. Eftersom symtombilden vid kronisk venös insufficiens ofta är diffus och ospecifik ska Venastat och Venokan endast användas sedan kronisk
venös insufficiens konstaterats av läkare.
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Effekt
Till grund för upprättandet av EU-monografin föreligger
kliniska studier samt beprövad erfarenhet i klinisk praxis i
Centraleuropa sedan 1968. Godkända läkemedel finns i ett
tiotal europeiska länder.
Baserat på en metaanalys av 17 randomiserade och placebokontrollerade kliniska prövningar kan slutsatsen dras att
hästkastanjextrakt signifikant minskar symtom på kronisk
venös insufficiens, såsom ödem, smärta och klåda jämfört
med placebo (1). En viktig studie av Diehm et al. (2) var en
randomiserad, trearmad (placebo, hästkastanjextrakt, kompressionsbehandling), delvis blindad studie som inkluderade
240 patienter. Extrakt av hästkastanj gav efter 12 veckors
behandling en reduktion av underbensvolymen som var likvärdig med den som erhölls med kompressionsbehandling,
och båda behandlingarna skiljde sig signifikant från placebo
(p = 0,005 respektive p = 0,002, Tabell I).
Den volymreduktion som rapporterats i en metaanalys av
sex kliniska studier med 502 patienter är av samma storleksordning (WMD [weighted mean difference, det vägda genomsnittet av skillnaderna mellan behandlingsgruppen och
kontrollgruppen] 32 ml, 95 % CI; 13–51) (1). Denna volymreduktion bedöms vara kliniskt relevant och jämförbar med
den som uppnås med kompressionsbehandling (2).

Säkerhet
Antalet rapporterade biverkningar har varit lågt både i klinisk
praxis och i kliniska studier, inklusive en metaanalys av mer
än 10 000 patienter där milda biverkningar förekom hos 1,5 %
av patienterna (3). Biverkningarna har huvudsakligen varit
i form av lindriga mag- och tarmbesvär, illamående och
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Tabell I. Genomsnittlig volymreduktion efter 12 veckors behandling med hästkastanjextrakt, kompression,
och placebo jämfört med baseline (2).
Hästkastanjextrakt

Kompression

Placebo

Antal patienter

95

99

46

Volymreduktion (mL)

43,8

46,7

–9,8

95 % CI

21,1; 66,4

30,4; 63,0

–40,0; 20,4

Säkerhet, forts.
klåda samt sällsynta fall av allergiska reaktioner. Några allvarligare säkerhetsproblem har inte identifierats. Eventuell
interaktionproblematik är inte belyst och skärpt klinisk observans med avseende på möjliga interaktioner rekommenderas. En tidigare framförd farhåga att aescin kan förstärka
effekten av perorala antikoagulantia har inte kunnat bekräftas, vare sig i litteratursökningar eller via biverkningsrapportering (3). Dock är detta inte prospektivt undersökt.
Med hänsyn till begränsad erfarenhet ska inte gravida eller
ammande kvinnor behandlas. För Venastat och Venokan
gäller att kompressionsbehandling enligt tidigare ordination
ej bör avslutas utan samråd med läkare.

Litteratur
1.

2.

3.

Pittler MH, Ernst E. Horse chestnut seed extract for chronic venous
insufficiency. (Cohrane Database of Systematic Reviews). In: The
Cochrane Library, issue 12, 2012. (Update of a Cochrane review first
published 2002 and updated 2004, 2006, 2008 and 2010)
Diehm et al. Comparison of leg compression stocking and oral horsechest-nut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet 1996;347:292–4.
Final Community Herbal Monograph on Aesculus hippocastanum
L., semen (well-established use). Se även den bakomliggande “Assessment report on Aesculus hippocastanum L., semen” (www.ema.
europa.eu).

Läkemedelsverkets värdering
Hästkastanjextrakt bedöms vara av värde främst för patienter som uppvisar bristande följsamhet, eller inte tolererar konventionell kompressionsbehandling. Dokumentation för hästkastanjextrakt när det gäller att förebygga
eller behandla svårare komplikationer av kronisk venös
insufficiens, såsom eksem eller sårbildning, föreligger
inte och effekterna vid längre tids behandling är bristfälligt dokumenterade. Därför är kompressionsbehandling fortsatt förstahandsalternativ vid behandling.
Effekten av hästkastanjextrakt är gradvis insättande
och minst fyra veckors behandling kan behövas innan
lindring av besvären uppnås. Något annat medel för
peroralt bruk vid kronisk venös insufficiens finns inte
godkänt i Sverige.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se
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Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, är den myndighet som beslutar vilka läkemedel och förbrukningsartiklar
som ska subventioneras av samhället. Besluten fattas av en nämnd som finns inom myndigheten. Nämnden består av en
ordförande och tio ledamöter. Ledamöterna har tillsammans en bred medicinsk, såväl praktisk som vetenskaplig, och
hälsoekonomisk kompetens. Två av ledamöterna har erfarenhet från brukargrupper.

Ganfort (bimatoprost och timolol) ingår i
högkostnadsskyddet med begränsning
Ganfort (bimatoprost och timolol) för behandling av glaukom eller förhöjt tryck i ögat ingår i högkostnadsskyddet
med begränsning från och med den 20 december 2013.
Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter som inte tolererar konserveringsmedel.
Ganfort ögondroppar i endos är ett kombinationsläkemedel, som innehåller ämnena bimatoprost (prostaglandinanalog) och timolol (betablockerare), och är fritt från
konserveringsmedel.
Inom högkostnadsskyddet finns ögondroppar som innehåller enskilda substanser eller olika kombinationer och är
fria från konserveringsmedel.
Vid jämförelse med Cosopt (endos) framstår nyttan av
Ganfort (endos) som likvärdig. Behandlingskostnaden för
Ganfort (endos) är lägre än vid behandling med Cosopt
(endos).
Mot denna bakgrund beslutar TLV att Ganfort (endos)
ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för
patienter med glaukom eller förhöjt tryck i ögat som inte
tolererar konserveringsmedel.

Arlevert (dimenhydrinat och cinnarizin)
ingår i högkostnadsskyddet
Arlevert (dimenhydrinat och cinnarizin), för behandling av
yrselsymtom av olika orsaker, ingår i högkostnadsskyddet
från och med den 28 februari 2014.
Arlevert används för behandling av vertigosymtom av
olika orsaker och innehåller en kombination av substanserna
dimenhydrinat och cinnarizin i lågdos. Arlevert används
främst som förebyggande behandling. Detta då det under
den akuta fasen av sjukdomen är vanligt att patienten mår illa
och kräks och det därför inte är möjligt att ta tabletter.
Under den akuta fasen av yrselsjukdomen är det vanligt
att patienten mår illa och kräks. Företaget har därför angivit
att Arlevert, som är i tablettform, framför allt kan ha en användning när det akuta tillståndet av yrseln har gått över.
Idag finns inget godkänt läkemedel på den svenska marknaden som är direkt avsett för yrselpatienter i den fas av anfallen
där Arlevert kan utgöra ett alternativ.

Arlevert har visad bättre effekt än placebo och de ingående
substanserna administrerade var för sig. Arlevert har även
studerats med avseende på hur yrselsymtomen påverkas vid
behandling genom att mäta patientens välmående och förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Resultatet visade att behandling med Arlevert var överlägsen behandling med jämförelsealternativet.
Arlevert kostar drygt 25 kronor per dag. I det inskickade
materialet ingår en ekonomisk analys där läkemedelskostnaden för Arlevert ställs mot de ökade kostnaderna för
sjukskrivning och läkarbesök om alternativet är ingen behandling. Trots försiktiga antaganden leder företagets
analys till resultatet att kostnaderna för sjukskrivning och
återbesök vida överstiger kostnaderna för läkemedlet. Företagets analys ger ett stöd för att Arlevert är kostnadsbesparande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv jämfört med
ingen behandling.
Mot denna bakgrund beslutar TLV att Arlevert ska vara
subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Xaluprine (merkaptopurin) ingår i
högkostnadsskyddet med begränsning
Xaluprine (merkaptopurin) som används vid behandling av
akut lymfatisk leukemi (ALL), ingår från och med den 28
februari 2014 i högkostnadsskyddet med begränsning. TLV
bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för
de patienter där tablettbehandling inte är lämpligt.
Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen
av blodcancer som drabbar barn. Sjukdomen kan dock även
drabba vuxna. ALL behandlas med cytostatika och behandlingen delas in i tre faser. Målet är att bota patienten. Det är
framför allt i den sista behandlingsfasen som behandling sker
med den aktiva substansen merkaptopurin. Behandling med
merkaptopurin pågår i drygt två år.
Xaluprine, oral suspension, är en ny beredningsform av
merkaptopurin. Substansen är ett cytostatikum och finns
idag inom högkostnadsskyddet, i tablettform, i läkemedlet
Puri-nethol. I brist på en lämplig beredningsform förekommer det idag att tabletterna krossas för de patienter som har
svårt att svälja. Xaluprine är ett särläkemedel som är speciellt
framtaget för dessa patienter och för dem som behöver en
annan dos än den i tabletterna. Xaluprine har bedömts ha
jämförbar effekt med Puri-nethol.

För dessa sidor ansvarar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Helena Roslund, Box 22520, 104 22 Stockholm
Kontakt vid frågor: registrator@tlv.se
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Den rena läkemedelskostnaden för behandling med Xaluprine är högre än för jämförelsealternativet tabletter. Företaget har presenterat olika beräkningar för vad en ändamålsenlig och patientsäker hantering av tabletterna för aktuell
patientgrupp skulle kosta. Enligt dessa beräkningar skulle
kostnaden för en ändamålsenlig hantering av tabletterna
överstiga den merkostnad som Xaluprine medför.
Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xaluprine, oral
suspension, ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet för patienter där tablettbehandling inte är
lämpligt.

Inflectra (infliximab) ingår i högkostnadsskyddet
Inflectra (infliximab) – ett läkemedel som är avsett att användas när andra läkemedel eller behandlingar har misslyckats hos vuxna med sjukdomarna reumatoid artrit, Crohns
sjukdom, ulcerös kolit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit samt psoriasis – ingår i högkostnadsskyddet från och
med den 29 mars 2014. Inflectra kan också ges till patienter
i åldern 6–17 år med svår aktiv Crohns sjukdom eller svår
aktiv ulcerös kolit.
Inflectra är en så kallad biosimilar, vilket innebär att det
liknar ett biologiskt läkemedel (referensläkemedlet) som
redan är godkänt i EU och att Inflectra och referensläkemedlet innehåller samma aktiva substans. Referensläkemedlet för Inflectra är Remicade. Enligt EMA har den kliniska
effekten samt säkerhetsprofilen för Inflectra och Remicade
visats vara likvärdiga.
Eftersom priset för Inflectra är lägre än priset för Remicade bedömer TLV att Inflectra i jämförelse med Remicade
ger en likvärdig nytta till en lägre kostnad. Inflectra bedöms
därmed vara kostnadseffektivt.
Mot denna bakgrund beslutar TLV att Inflectra ska vara
subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i
styrkorna 250 och 500 mg ingår i högkostnadsskyddet; styrkan 125 mg ingår inte
Från och med den 1 april 2014 ingår Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) tabletter i styrkorna 250 och 500 mg i högkostnadsskyddet.
Kåvepenin är ett läkemedel som används för att behandla
infektioner orsakade av bakterier. Kåvepenin tabletter i
styrkorna 125 mg, 250 mg och 500 mg är avsedda för att
behandla barn upp till 40 kilo. Relevant jämförelsealternativ
till behandling med tabletter är att behandla med Kåvepenin
oral suspension. Läkemedlen innehåller samma verksamma
substans och ger samma effekt.
Behandling med Kåvepenin görs i kurer om 5–10 dagar.
Vi har jämfört behandlingskostnaden per kur för behandling med tabletter och oral suspension. Behandlingskostnaden per kur blir lägre vid behandling med Kåvepenin tabletter
i styrkorna 250 mg och 500 mg, jämfört med Kåvepenin

oral suspension. För styrkan 125 mg blir behandlingskostnaden högre jämfört med Kåvepenin oral suspension.
Mot denna bakgrund beslutar TLV att Kåvepenin tabletter i styrkorna 250 mg och 500 mg, men inte i styrkan 125 mg, ska ingå i högkostnadsskyddet och vara
subventionerade.

Vipidia (alogliptin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
Diabetesläkemedlet Vipidia (alogliptin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 2 april 2014.
Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat metformin,
sulfonureider eller insulin.
Vipidia hör till gruppen DPP-4-hämmare, som sänker
blodsockernivåerna genom att öka insöndringen av insulin.
Sedan tidigare finns tre DPP-4-hämmare inom läkemedelsförmånerna med begränsning. Relevanta jämförelsealternativ är Januvia och Onglyza. TLV:s bedömning är att Vipidia
ger en lika gynnsam effekt på blodsockerkontroll som jämförelsealternativen, men till en lägre kostnad.
Mot denna bakgrund beslutar TLV att Vipidia ska vara
subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter
som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin.

Vipdomet (alogliptin och metformin) ingår
i högkostnadsskyddet med begränsning
Diabetesläkemedlet Vipdomet (alogliptin och metformin)
ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med
den 2 april 2014. Begränsningen innebär att läkemedlet
bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter som först har
provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller där dessa
inte är lämpliga.
Vipdomet är ett kombinationsläkemedel som innehåller
DPP-4-hämmaren alogliptin samt metformin. Relevant
jämförelsealternativ till Vipdomet är de båda substanserna
alogliptin (Vipidia) och metformin tillsammans. TLV:s bedömning är att Vipdomet ger en lika gynnsam effekt på
blodsockerkontroll som jämförelsealternativet men till en
lägre kostnad.
Mot denna bakgrund beslutar TLV att Vipdomet ska
vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller
insulin, eller där dessa inte är lämpliga.

Utträde ur förmånerna den 1 april 2014
Actavis AB
Fluconazol Actavis, kapsel hård, 150 mg, blister, 1 kapsel.
Merck, Sharp & Dohme
Maxalt, tablett, 10 mg, blister, 2 tabletter.
Maxalt, tablett, 5 mg, blister, 2 tabletter.

För dessa sidor ansvarar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Helena Roslund, Box 22520, 104 22 Stockholm
Kontakt vid frågor: registrator@tlv.se
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Mundipharma AB
OxyContin depottablett, 10 mg, tryckförpackning, 25 depottabletter.
OxyContin depottablett, 20 mg, tryckförpackning, 100 depottabletter.
OxyContin depottablett, 20 mg, tryckförpackning, 25 depottabletter.
OxyContin depottablett, 40 mg, tryckförpackning, 100 depottabletter.
OxyContin depottablett, 40 mg, tryckförpackning, 25 depottabletter.

Sandoz A/S
Triregol, dragerad tablett, blister, 6 x 21 tabletter (kalenderförpackning).

Teva Sweden AB
Oxycodone Teva, depottablett, 10 mg, blister, 14 tabletter.
Oxycodone Teva, depottablett, 20 mg, blister, 14 tabletter.

Sammanställningar
Se denna sida på TLV:s webbplats för månadsvisa sammanställningar över utträden http://www.tlv.se/beslut/beslutlakemedel/Begarda-uttraden-ur-hogkostnadsskyddet/

Prenumerera på nyheter om tandvård och läkemedel via e-post och RSS
Du kan prenumerera på nyheter om tandvård och läkemedel från TLV. Gå in på www.tlv.se/nyhetsmejl.
I en meny till vänster kan du välja att få beslut eller nyhetsbrev till din e-postadress, eller att prenumerera
på nyheter via RSS. Det kostar dig ingenting och du kan självklart avsluta prenumerationen när du vill.

För dessa sidor ansvarar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Helena Roslund, Box 22520, 104 22 Stockholm
Kontakt vid frågor: registrator@tlv.se
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Tidigare nummer
2: 2014

5: 2013

Tema:
Antikonception

Tema:
Läkemedelsbehandling vid schizofreni

Monografier:
Lemtrada (alemtuzumab)
Sinupret och Sinupret forte

Monografier:
TOBI Podhaler (tobramycin)
Cayston (aztreonam)
Colobreathe (kolistin)
Tadim (kolistin, pulver till lösning för
nebulisator)
Jetrea (ocriplasmin)
Tadim (kolistin, pulver till infusionsvätska)

Information från Läkemedelsverket 2014(25)2

Information från Läkemedelsverket 2013(24)5

1: 2014

Supplement: 2013

Tema:
Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

Tema:
Läkemedelsbehandling
– dosering av antibiotika till nötkreatur
och får

Monografier:
ADCETRIS (brentuximab vedotin)
Helixor (extrakt av Viscum album L. [mistel])
Iscador (extrakt av Viscum album L. [mistel])
Veregen 10 % salva (extrakt av Camellia
sinensis (L.) Kuntze, folium [grönt te, blad])
Information från Läkemedelsverket 2014(25)1

Information från Läkemedelsverket 2013(24)supplement

6: 2013

4: 2013

Tema:
Läkemedelsanvändning

Tema:
Läkemedelsbehandling av narkolepsi

Monografier:
Eylea (aflibercept) – ny indikation
Lucentis (ranibizumab) – ny indikation
Picato (ingenolmebutat)
RoActemra (tocilizumab)
Zostavax (vaccin mot herpes zoster)
– uppdaterad version
Equip Rotavirus (vaccin mot ekvint rotavirus)
Seresto vet. (imidakloprid + flumetrin)

Monografier:
Eylea (aflibercept)
Perjeta (pertuzumab)
ZALTRAP (aflibercept)

Information från Läkemedelsverket 2013(24)6

Information från Läkemedelsverket 2013(24)4
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