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SMERTEBEHANDLING

Hovedbudskaber
 · Morfin er 1. valg ved behandling med stærke opioider

 · Indled altid laksantiabehandling samtidig med opioidbehandling

 · Generelt har alle opioider samme effekt og bivirkninger

 · TCA er 1. valg til behandling af neuropatiske smerter

 · Foretag regelmæssige kliniske vurderinger af effekten af den 
givne behandling
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Forord
Denne vejledning søger at balancere god klinisk praksis 
med den nyeste evidens indenfor smertebehandling. 
Hovedvægten er lagt på farmakologisk smertebehandling. 
Vejledningen er skrevet i erkendelse af, at smertebehand-
ling i sundhedsvæsenet kan optimeres på flere niveauer. 

Forudsætning for optimal smertebehandling:

 · Klinisk diagnose

 · Klassifikation af smerte 

 · Rationel smertebehandling,  
både medikamentel og ikke-medikamentel

 · Opfølgning
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Smerteanamnese

En grundig smerteanamnese skal indeholde:

 · Debut - hvornår begyndte smerten?

 · Lokalisation - hvor gør det ondt? 

 · Intensitet – hvor ondt gør det? Vurderet ved VAS/NRS-skala 

 · Smertetyper – hvordan gør det ondt? Se næste side

 · Tidsforløb – kontinuerlig/anfaldvis  
(varighed af anfald, antal anfald pr. dag/uge/måned)

 · Døgnvariationer

 · Udløsende, forstærkende og lindrende faktorer

 · Psykologiske forhold, angst, depression, søvnforstyrrelser

 · Kan smerterne forklares med nuværende diagnostik?

 · Effekt og bivirkninger af evt. nuværende behandling
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Inddeling af smerter
Tidsaspektet: akutte og kroniske smerter 
Årsag: cancersmerter og ikke-cancersmerter 
Smertetyper: nociceptive, neuropatiske og idiopatiske smerter 
Når vi ikke kender årsagen til smerten, kalder vi den idiopatisk 
smerte.
Før den medikamentelle smertebehandling begyndes, skal der 
tages stilling til hvilke smertetype(r) patienten har.

 · Læg en behandlingsplan og afstem forventningerne til 
smertebehandlingen sammen med patienten

 · Brug sekundære analgetika ved neuropatiske smerter.  
Der kan gå op til flere uger, før tilfredsstillende resultat opnås

 · Patienten kan have flere smertetyper samtidigt.

Smertetyper

Borende
Murrende
Strammende
Snurrende
Stikkende

Trykkende
Dybe
Diffuse
Kolikagtige
Dunkende

Jagende
Skærende
Elektriske

Strammende
Brændende
Sviende
Isnende kold

Somatiske

Nociceptive

Viscerale

Neuropatiske

Kendt nerveskade 
perifert eller 
centralt

Sensibilitets
forstyrrelser i 
området med 
smerter

Behandling

Primært:
TCA, SNRI, 
gabapentin, 
pregabalin

Paracetamol
NSAID
Opioider
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Behandling af nociceptive smerter

Paracetamol
Paracetamol er altid grundbehandling.
Voksne doseres med 1000 mg x 4
Børn doseres per os med 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 – 4 doser

NSAID(1)

Indikationer
Hovedindikationerne er muskulo-skeletale smerter, specielt 
tilstande med inflammatoriske forandringer, hvor man både kan 
udnytte stoffernes analgetiske og antiinflammatoriske effekt. 

Kontraindikationer
GI-ulcus, GI-blødning og GI-perforation
Trombocytopeni, AK-behandling og hæmoragisk diatese
Udtalt hjerteinsufficiens og/eller iskæmisk hjertesygdom
Udtalt lever- og nyreinsufficiens
Acetylsalicylsyre/NSAID-provokeret astma
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Risikofaktorer for GI-bivirkninger 
Alder over 65 år
Tidligere ulcussygdom
Tidligere øvre gastrointestinal blødning eller perforation 
AK-behandling
Glukokortikoidbehandling

Valg af NSAID
Der er ingen forskel på de forskellige præparaters kliniske effekt. 
Valg af præparat må derfor bestemmes af bivirkningsprofil, dose-
ringshyppighed, administrationsform og pris.

Risikoen for bivirkninger er lavest ved ibuprofen og naproxen. 
Naproxen synes at have fordele, hvis det skulle blive indiceret at 
give NSAID til patienter med øget tromboserisiko.

Ved let til moderat artrose har en døgndosis på 1200 mg ibupro-
fen vist sig effektiv.

 · Ibuprofen doseres 400 mg x 3 dagligt  
Maksimal dosis ibuprofen er 2400 mg/døgn, dette gives kun i 
få dage ved rheumatologiske sygdomme.

 · Naproxen doseres 250-500 mg x 2 dagligt

 · Samtidig protonpumpehæmmer i lav dosis ved risiko for 
GI-bivirkninger

NSAID anvendes i kortest mulig tid i mindst mulig dosering

Opioider
Brug kun et opioid. Der er ingen dokumentation for synergi ved 
brug af flere opioider samtidig.

Morfin er 1. valg ved behandling med stærkt virkende opioid.(2)
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Valg af optimale opioid afhænger af klinisk problemstilling

Stof-
gruppe

Rekommanderet
(generisk navn)

Egnet
akut

Egnet
cancer

Egnet
kronisk

Svagt
opioid

Tramadol*:  Tablet 50 mg
  Depottablet 100 mg

++
0

0
0

0
++

Stærkt
opioid

Morfin:  Tablet 10 og 30 mg
  Depottablet 10, 30 og 100 mg
  Injektionsvæske 20 mg/ml

+++
0

+++

+
+++
++

0
+++
0

Velegnet: +++, egnet: ++, mindre egnet: +, uegnet: 0

*  Ceiling effekt ved ca. 400 mg/dgl, dvs. at man ikke opnår en yderlig 
 analgetisk effekt ved dosisøgning.

Omregning ved oral administration

Lægemiddel Potensforhold

Morfin/Morfin 10 mg/10 mg

Morfin/Nicomorfin 10 mg/10 mg

Morfin/Ketobemidon 10 mg/5 mg

Morfin/Oxycodon 15 mg/10 mg

Morfin/Tramadol 10 mg/50 mg

Morfin/Fentanylplaster 2 mg/døgn peroral morfin/1μg/t

Morfin/Buprenorfinplaster 1.2 mg/døgn peroral morfin/1μg/t

Morfin/Hydromorfon 10 mg/1,3 mg

Ved ændring til andet opioid bør man reducere den beregnede 
ækvipotente dosis med 25%.  
Brug IRF dosisberegner: http://irf.dk/dk/redskaber/dosisberegner/

Oxycodon er mere euforiserende end morfin. Oxycodon fore-
trækkes frem for andre opioider af misbrugere. Oxycodon 
har aktive metabolitter og kan lige som morfin akkumuleres 
ved reduceret nyrefunktion. Derfor forsigtighed ved påvirket 
nyrefunktion. Oxycodon har ikke større dokumenteret effekt på 
neuropatiske smerter end andre stærke opioider.(3)
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Smerteplaster/opioidplaster
 · Opioidplaster bør kun anvendes når peroral indtagelse ikke 
er muligt eller perorale analgetika ikke tolereres

 · Opioidplaster har ikke bedre smertestillende effekt end 
orale opioider

 · Optagelsen af opioider fra opioidplaster varierer betydeligt 
og er mere usikker end ved peroral opioidadministration 

 · Opioidplaster kan ikke anvendes til akut smertebehandling

 · Maksimal effekt af fentanylplaster opnås først efter 18 – 24 
timer 

 · Maksimal effekt af buprenorfinplaster opnås først efter flere  
dage

Smerteplastre

Plaster Dosis Konverteres til 
morfin mg/døgn

Skiftes/hyppighed

Fentanyl 

Durogesic
Matrifen

 12 mikrogram/t
 25 mikrogram/t
 50 mikrogram/t
 75 mikrogram/t
100 mikrogram/t

30 mg 
60 mg 
100120 mg 
150180 mg
200240 mg

Skiftes hver 3. dag. 
Ca. 10 % har brug 
for skift hver 2. dag

Buprenorfin 

Norspan

 5 mikrogram/t
10 mikrogram/t
20 mikrogram/t

5 mg
10 mg
20 mg

Skiftes hver 7. dag

Buprenorfin

Transtec

35 mikrogram/t
52,5 mikrogram/t
70 mikrogram/t

40 mg
60 mg
80 mg

Skiftes hver 4. dag, 
eller fast 2 gange om 
ugen på bestemte 
dage

Buprenorfin er en partiel my-receptor agonist, der binder sig 
betydeligt stærkere til my-receptoren end morfin. 
Den kliniske betydning: 

 · Selv ved anvendelsen af moderate doser buprenorfinpla-
ster kan effekten af andre opioider modvirkes, hvilket kan 
skabe problemer ved behov for akut smertebehandling, 
f.eks efter operation
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 · Buprenorfin har en ceiling effekt ved 3-5 mg/døgn svarende 
til 180 – 300 mg morfin

 · Ved respirationsdepression kræves store doser naloxone 
i.v.(4) 

Opioid bivirkninger
Opioidbehandling påvirker patientens kognitive funktioner, hvil-
ket bl.a. medfører restriktioner i relation til bilkørsel.(5)

De hyppigste og vigtigste bivirkninger
 · Obstipation => 100 % 
Indled altid laksantia samtidig med opioidbehandling 
Der skal bruges både et peristaltikfremmende og et blød-
gørende middel.

 · Kvalme/opkastning => oftest forbigående, 5 – 7 dage 
Til kvalmebehandling kan bruges metoclopramid i en kortva-
rig periode på 4 -7 dage.

 · Vandladningsbesvær

 · Mundtørhed => hurtig udvikling af caries

 · Svedtendens

 · Hallucinationer hos ca 1-3 %

Opioider ved nedsat nyrefunktion
Især morfin men også oxycodon har aktive metabolitter, som kan 
akkumuleres ved reduceret nyrefunktion. 
Fentanyl, metadon og buprenorfin kan anvendes ved nedsat nyre-
funktion.

Ned- og udtrapning af opioider
Efter kortvarig behandling (4 – 6 uger)
Opioiddosis nedtrappes med 25 % hver 3. – 5. dag

Efter langvarig behandling
Ved nedtrapning af opioider anbefales skift til ækvipotent mor-
findosis, idet udtrapningen fra morfin er nemmere at håndtere. 
Døgndosis reduceres med 10 – 20 % med 1 – 2 ugers interval.
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Det er individuelt, hvor langsomt nedtrapning skal foregå. Det 
kan være hensigtsmæssigt at strække perioden over flere må-
neder. Det afgørende er, at nedtrapningen går fremad og sker i 
samarbejde med patienten og under hensyntagen til compliance. 
For hurtigt nedtrapning kan føre til ubehagelige abstinenssymp-
tomer.

Akutte smerter
Ved akutte smerter, hvor paracetamol/NSAID ikke er tilstrække-
lig, vælges at supplere med et kortvarigt, hurtigt virkende opioid. 
Vælg primært oral administration, hvis den kliniske situation 
tillader det.

Postoperative smerter
I den umiddelbare postoperative periode er der ofte behov for i.v./
subkutan administration af opioider. Så snart som det er muligt 
ændres til peroral administration.
Det accelererede patientforløb medfører, at patienter ofte ud-
skrives med opioidbehandling.

Postoperativ smerte aftager ca. med 25 % pr. dag

Kroniske benigne smerter
 · Ved behov for opioid til smertelindring vælges døgndæk-
kende behandling med depotpræparat 

 · Pn-medicinering til denne patientgruppe anvendes kun som 
en indledende hjælp til at finde en passende døgndosis 
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Cancerrelaterede smerter
 · Grundsmertebehandling med paracetamol og et depotopioid

 · Hvis der er en neuropatisk smertekomponent suppleres med 
sekundære analgetika

 · Ved gennembrudssmerter skal der være et hurtigt virkende 
opioid tilgængeligt i sufficient dosis

Pn-medicinering
 · Dosis skal være ca. 1/6 af døgndosis ved peroral admini-
stration

 · Anvend så vidt muligt samme opioid ved døgndækkende 
behandling

Når patienten ikke længere kan tage peroral medicin
 · Konvertering af peroral morfin til subkutan morfin: 
Døgndosis udgør ca. 50 % af den perorale døgndosis 
 
Eks.  
Der gives samlet depotmorfin 180 mg/døgn. 
Der skal gives ca. 90 mg morfin s.c./døgn, f.eks. fordelt på 6 
doser ~ inj. morfin 15 mg s.c. x 6. Ved gennembrudssmerter 
er pn. dosis 15 mg morfin s.c.

 · Konvertering af peroral oxycodon til subkutan oxycodon  
Døgndosis udgør ca. 2/3 af den perorale døgndosis
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Neuropatiske smerter
Diagnostiske kriterier for neuropatiske smerter

 · Kendt nerveskade af det perifere eller centrale nervesystem

 · Sensibilitetstab i området med smerter 

 · Området med sensibilitetstab skal svare til neurologisk 
skade

Klinisk kan der ofte findes allodyni og hyperalgesi.
Allodyni = smerter fremkaldt af ikke-smertefuld påvirkning, f. eks 
berøring og kulde.
Hyperalgesi = forstærket smerte ved smertefuld påvirkning.

De bedst kendte neuropatiske smertetilstande er:
Polyneuropatier (diabetes, alkohol, kemoterapi)
Multipel sklerose Ekstremitetsamputation
Postherpetisk neuralgi Rygmarvsskade
Trigeminus neuralgi  Nervepåvirkning ved kræft
Post-apopleksi smerter   

Overvej neuropatisk smertekomponent hvis:
 · Der er en anamnese med mulig nerveskade

 · Patienten klager over sviende og brændende smerter uger 
til måneder efter en operation i et område med føleforstyr-
relser

 · Patienten ikke lindres på vanlig smertebehandling

 · Kræftpatienten har et hurtigt stigende opioidforbrug og er 
insufficient smertelindret
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Behandling af neuropatiske smerter
Sekundære analgetika
1. valgs sekundære analgetika er TCA, alternativt SNRI, gaba-
pentin eller pregabalin i nævnte rækkefølge.

Kontraindikationer for TCA. 
Hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinsufficiens, de første 6 mdr. efter 
AMI. Epilepsi og glaucom. Der skal foreligge EKG før start på TCA.

Følgende TCA præparater er analgetiske ligeværdige i samme 
dosering i mg.(6) Amitriptylin metaboliseres til nortriptylin.
Amitriptylin, sederende
Nortriptylin, aktiverende
Imipramin, aktiverende
Klomipramin

De forskellige præparater kan kombineres. Der kan være stor in-
terindividuel variation i den analgetiske effekt af TCA. Hos nogle 
patienter kan den neuropatiske smertekomponent lindres af 10 
- 25 mg TCA. Det er sjældent, at man opnår en yderlig analgetisk 
effekt på en dosis over 75 mg TCA. Plasmamonitorering bør fore-
tages ved TCA doser > 75 mg/døgn.

Eksempel på behandlingsforløb
Den neuropatiske smerte forstyrrer ofte nattesøvnen. Nattesøv-
nen bedres hurtigt på en amitriptylin dosis på 10 - 25 mg givet til 
sengetid. Den smertelindrende effekt af amitriptylin begynder 
efter 3 – 5 dage. Den fulde smertestillende virkning indtræder 
først efter 2 – 4 ugers behandling. 
Dette betyder i praksis, at dosis gradvis kan øges over 2 - 3 uger 
til max 75 mg TCA i døgnet, eller indtil patienten er sufficient 
smertedækket. Nortriptylin virker aktiverende og gives bedst på 
1 – 2 doser kl. 8 og senest kl. 16.
Hvis der er uacceptable bivirkninger eller kontraindikationer til 
TCA kan følgende præparater bruges, se næste side. Samme 
fremgangsmåde som ved TCA, langsom optrapning til analgetisk 
effekt eller uacceptable bivirkninger.
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Dosering

Præparat Start dosis Maksimum dosis

Duloxetine 30 mg x 1 60 mg x 1

Venlafaxin 75 mg x 1 175 – 225 mg/døgn

Pregabalin* 25 – 50 mg x 2 300 mg x 2

Gabapentin* 300 mg x 1 900 mg x 4 

* Lægemidlerne  har ikke generelt tilskud til behandling af neuropatiske smerter. Der skal 
søges om enkelt tilskud.

Ved insufficient smertelindring af ovenstående tiltag bør patien-
ten henvises til smerteklinik.
 
Ved kombinationen af tramadol, TCA, SSRI eller SNRI er der risiko 
for udvikling af serotoninsyndrom.
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