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1. Smerter har indflydelse på det postoperative forløb
1.1 Smertedefinition
International Association for the Study of Pain definerer smerter som ”en ubehagelig sensorisk og
emotionel oplevelse, der er forbundet med aktuel eller truende vævsbeskadigelse eller beskrives i
vendinger svarende til en sådan beskadigelse” (1).
Ubehandlede stærke postoperative smerter forlænger den postoperative rehabilitering af patienterne med
risiko for udvikling af komplikationer og kroniske smerter på længere sigt.
Kroppens organsystemer reagerer på det operative traume og omfanget heraf er afgørende for størrelsen
af dette respons.
Ved store kirurgiske indgreb har postoperative smerter negativ indvirkning på flere organfunktioner.

1.2 Smerters effekt på forskellige organsystemer
Respiratorisk

Nedsat hostekraft, nedsat lunge volumina, atelektaser, sekret
stagnation, pneumoni, hypoxæmi

Kardiovaskulær

Takykardi, hypertension, forøget perifer vaskulær modstand,
evt. iskæmi

Gastrointestinal

Kvalme, opkastning, nedsat mave-tarmperistaltik

Urogenitial

Urinretention

Neuroendokrin

Øget produktion af katekolaminer, kortisol, glucagon, vækst
hormon, vasopressin, aldosteron og insulin

Bevægeapparatet

Muskelspasmer, immobilisering med øget risiko for dyb vene
trombose

Psykisk

Angst, søvnløshed

1. International Association for Study of Pain. Pain terms: a list with definitions and notes of usage. Pain
1979; 6: 249-252.
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2. Postoperativ smertes patofysiologi
Akut smerte er forbundet med et neuroendokrint stressrespons førende til sympatikusaktivering, der
belaster hjerte, cirkulation, respiration og metabolisme.
Udover fremkaldelse af smerte ved direkte påvirkning af perifere nerveender (nociception), så starter
vævsskaden en lokal (perifer) inflammatorisk reaktion med frigivelse af kemiske mediatorer, som påvirker
hele smertesystemet.
Således bevirker inflammationen en øget smertefølsomhed (sensibilisering) af både det perifere og
centrale smertesystem (medulla). Det betyder, at smertetærsklen bliver lavere, og patienten føler stærkere
smerter (hyperalgesi) med større udbredning.
Ved overskæring af nervevæv som for eksempel amputation kan den centrale sensibilisering være
kraftigere på grund af nerveskadens direkte indvirkning på smertesystemet centralt (medulla), og der
opstår neuropatiske smerter (nervesmerter).
Den kirurgiske teknik har betydning for størrelse af det inflammatoriske respons (minimal invasiv kirurgi),
og dermed hvor kraftigt smertesystemet aktiveres.
Den perifere inflammation kan dæmpes af NSAID-præparater (for eksempel Brufen) og glucocorticoider
(for eksempel Dexametason).
Den centrale sensibilisering kan modvirkes af anti-hyperalgetiske lægemidler (for eksempel Gabapentin
eller Ketamin).
Det neuroendokrine stressrespons kan til en vis grad hæmmes af epidural smertebehandling, som
anvendes til større kirurgiske indgreb i thorax og abdomen.

5

2.1 Figur: Inflammatorisk smerte
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3. Principper for postoperativ smertebehandling
3.1 Multimodal eller balanceret analgesi
blev introduceret i 1993. Det er rationel farmakoterapi på linje med behandling af eksempelvis
hypertension, hjerteinsufficiens, diabetes og HIV.
Ved at anvende en kombination af analgetika med forskellige virkningsmekanismer (morfin, paracetamol,
NSAID, gabapentin, lokalanæstetika) kan man teoretisk
1. Opnå bedre smertelindring gennem additiv eller synergistisk effekt
2. Anvende lavere dosis af det enkelte lægemiddel
3. Opnå en opioidbesparende effekt og dermed færre opioidbivirkninger

3.2 Opioid besparende multimodal postoperativ smertebehandling kan reducere
morfinbehovet 30-40 %.
Morfinbivirkninger i form af kvalme og opkastning (PONV), sedation, søvnforstyrrelser, urinretention,
obstipation, og respirationsdepression i den postoperative periode kan medvirke til
utilstrækkelig ernæring
forsinket mobilisering
forlænget indlæggelsestid
øgede omkostninger
Lavere totaldosis og dermed færre bivirkninger kan opnås ved intravenøs eller epidural patientkontrolleret
analgesi (PCA) frem for morfinadministration på faste tider suppleret med pn doser.

3.3 Procedurespecifik smertebehandling
tager udgangspunkt i at operative indgreb har forskellig risiko for postoperative komplikationer (blødning
kvalme m.m ), medfører forskellige postoperative smertetilstande (smerteprofil) og tilhørende
organpåvirkning afhængig af de væv og regioner, der er udsat for et kirurgisk traume (f.eks. ileus).
Derudover har analgetika forskellig effekt (NNT = number needed to treat) afhængig af indgrebets art.
Internationale evidensbaserede anbefalinger for en række kirurgiske procedurer er samlet i

3.4 PROSPECT www.postoppain.org
Individualiseret smertebehandling med mulighed for supplerende opioid ved behov skal tilbydes udover
standardiserede (procedurespecifikke) smerteplaner.
Undgå høj smerteintensitet postoperativt, da det er en risikofaktor for udvikling af længerevarende
postoperative smerter.
Smertebehandlingens mål er ingen eller lette smerter i hvile NRS <3 og lette til moderate smerte ved
aktivitet NRS < 5. Variationer i disse mål forekommer hos kroniske smertepatienter, hvor der i stedet
sammenlignes med de præoperative smerter og funktionsniveau (smerteadfærd).
Vurdering af smertebehandling og eventuelle bivirkninger følges op af dosisjusteringer og/eller
præparatskift.
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3.5 Mål for den postoperative smertebehandling
Det overordnede mål med smertebehandlingen er at minimere traumeinducerede smerter og bivirkninger,
hvilket resulterer i at patienterne hurtigere mobiliseres og rehabiliteres. Resultatet er reduceret
morbiditet, mortalitet og indlæggelsestid, samtidig giver det høj patienttilfredshed.
Midlerne til at nå ovenstående mål kan være følgende:
1. Give patienterne en god præoperativ information
2. Sidestille smerter som en vitalparameter, på lige fod med puls, blodtryk og temperatur
3. Give patienterne en individuel smertebehandling og anvende få teknikker
4. Plan for smertebehandling inden patienten forlader operationsgangen eller Traumecentret
5. Smerteintensitet 0-10: I hvile ≤ 3 og ved mobilisering ≤ 5
6. Medvirke til at forbedre og afprøve nye analgetiske teknikker
7. Medvirke til forskning inden for området akut smertebehandling
8. Uddanne personale og patienter i at evaluere og dokumentere postoperative smerter
9. Inddrage patient og pårørende i kvalitetsforbedrende tiltag
10. Synliggøre smertebehandlingen og betydningen af denne i det postoperative forløb

3.6 Præoperativ information:
Patienten spørges om tidligere erfaringer med smerter, smertebehandling og scoring af smerter
Patienten informeres om de smertebehandlingsteknikker der tilbydes, rationale for at anvende dem og
eventuelle bivirkninger
Der udarbejdes en plan for postoperativ smertebehandling sammen med patienten
Patienten informeres og instrueres i smertescoring
Patienten informeres om mål for smertebehandlingen (i hvile NRS ≤ 3, ved mobilisering NRS ≤ 5)
Patienten informeres om vigtigheden af hurtig mobilisering efter operationen og komplikationer ved
sengeleje
Patienten informeres om betydningen af at forebygge smerter frem for at behandle dem, når de først
er til stede. Pointere vigtigheden i at rapportere og kommunikere smerter
Patienten informeres om mulighederne for smertereduktion ved hjælp af nonfarmakologiske metoder,
f.eks. afslapningsterapi, vejrtrækningsøvelser osv.

3.7 Referencer
1. Kehlet H, Dahl JB. Anaesthesia, surgery, and challenges in postoperative recovery. Lancet
2003;362:1921-8
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4. Vurdering og dokumentation af postoperative smerter og kvalme (PONV =
postoperative nausea and vomiting)
Smerter er en individuel oplevelse og under indflydelse af flere faktorer, som tidligere erfaringer, alder,
angst, kultur, sygdom og prognose. Den eneste rigtige indikator for eksistensen og intensiteten af smerter
er patientens egen oplevelse af smerter.

4.1 Smertetype/-kvalitet
Somatiske nociceptive smerter er konstante grundsmerter, der også kan være relateret til belastning eller
aktivitet. De er ofte vellokaliserede og karakteriseret ved at være trykkende, murrende, borende og
undertiden stikkende.
Medikamentel behandling: Opioider og ”perifert virkende” analgetika.
Viscerale smerter er mere diffuse og vanskeligere at lokalisere. Kan beskrives som trykkende, murrende og
krampagtige. De kan være konstant tilstede, men er ofte periodiske og evt kolikagtige. Er hyppigt ledsaget
af autonome symptomer i form af kvalme, opkastninger, ventrikelaspirater, svedudbrud, blodtryksfald og
pulsfald. Kan ligeledes være ledsaget af reflektorisk muskelkontraktion i det smertende område. Viscerale
smerter kan udløses af distension af hulorganer, kapselspænding (f.eks. leverkapsel), spasmer i glat
muskulatur (kolikker, tenesmi), iskæmi og inflammation.
Medikamentel behandling: Som somatiske nociceptive smerter med opioider og ”perifert virkende”
analgetika.
Tenesmi og koliksmerter er vanskelige at behandle og responderer som oftest dårligt på disse
behandlinger. Kan forsøges behandlet med ketogan eller gabapentin.
Neurogene smerter er spontane smerter med anfaldsvise smertejag. Beskrives som brændende, stikkende,
sviende og jagende - som elektrisk stød - men kan også være dybe og murrende. Smerterne kan
fremprovokeres ved berøring og der kan være øget sensibilitet i form af dysæstesi (ubehagelig, ikke
smertefuld følelse ved berøring), hyperalgesi (øget smerteoplevelse ved smertefuldt stimulus) og allodyni
(smerter fremkaldt af et normalt ikke smertefuldt stimulus). Neurogene smerter ses typisk efter
amputationer (fantomsmerter), ved herpes zoster både i den akutte fase og som postherpetisk neuralgi,
ved forskellige former for polyneuropathi (DM, alkoholisme, efter stråle- og kemoterapi, Guillan Barré og
CIPN).
Medikamentel behandling: Er vanskeligere at behandle end de øvrige smertetyper og det er ofte ikke
muligt at gøre patienten helt smertefri. Der kan anvendes tricykliske antidepressiva, antikonvulsiva og/eller
opioider.

4.2 Smerter vurderes i hvile og ved mobilisering
Kan patienten ikke medvirke til brugen af VAS- eller NRS-skala, anvendes en verbal skala:
ingen/lette/moderate/svære smerter (Breivik 2008).
Patienten smertescores med faste intervaller i det postoperative forløb. Hyppigheden af smertescoringen
øges, hvis patientens smerter er vanskelige at kontrollere eller behandlingen ændres.
Der tilstræbes NRS 3 i hvile og NRS 5 ved hoste og mobilisering. Hvis patientens smertescore er højere,
gives supplerende smertebehandling.
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I tilfælde af uventede svære smerter der ikke responderer på sædvanlig smertebehandling eller er
forbundet med ændringer i vitale funktioner som:
1. Hypotension/hypertension
2. Takykardi
3. Feber
bør patienten straks vurderes for kirurgiske komplikationer som sårruptur, blødning, infektion, dyb
venetrombose osv.

4.3 Smerteintensitet, VAS og NRS-skalaer
Visual Analog Scale (VAS) 0-100 mm
|
Ingen smerte

|
Værst tænkelig smerte

Numerical Verbal Scale (NRS) 0-10
|

0
1
Ingen smerte

2

3

4

5

6

7

8

|
9
10
Værst tænkelig smerte

4.4 Region H vejledning: ”Smertebehandling og smertedokumentation” (link)

http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?Open
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4.5 Smertealgoritme
1. Før anæstesi vurderes smerter
og analgetikaforbrug
2. Der ordineres en smerteplan
inden patienten forlader operationsstuen

Afslutning af
Anæstesi/operation

Ingen smerte
eller smerter der
ikke behøver
intervention

Betydelig smerte
som konsekvens af
det kirurgiske
traume

Betydelige smerte
ikke forklaret ved
det kirurgiske
traume

Revurdere med
faste intervaller

Starte postoperativ
smertebehandling
eller justere dosis/
Interval af
nuværende
smertebehandling

Kirurgisk evaluering

Uacceptable
bivirkninger eller
utilfredsstillende
smertebehandling

Vurdere effekt:
opnået
tilfredsstillende
smertefrihed ved
intervention

Skift præparat,
interval, dosis,
tillæg andre
præparater,
behandle
bivirkninger

Optimere dosis og
interval

Tilfredsstillende
respons

Revurdering

Behandling
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4.6 Antiemetisk behandling perioperativt, PONV - POTA 2042
Perioperativ behandling af potentiel eller aktuel kvalme og opkastning hos voksne patienter.
Postoperativ kvalme og opkastninger (PONV) er en af de almindeligste bivirkninger i forbindelse med
anæstesi og kirurgi. Afhængig af patientmaterialet og anæstesi- og kirurgi type er forekomsten 20 - 70 %.

4.7 Kvalmeprofylakse, Apfelscore
Der er dels patientrelaterede risikofaktorer dels anæstesi og kirurgi relaterede risikofaktorer. Derudover er
der faktorer, der kan nedsætte patientens risiko for PONV generelt.
Patientrelaterede risikofaktorer: Apfel har udarbejdet en risikoscoring for PONV. Scoringen er valideret i
flere studier.

Fra Anesthesia & Analgesia 2007, Gan et al.
De anæstesirelaterede risikofaktorer er:
Inhalationsanæstetika
kvælstofforilte
Intra- og postoperativ brug af opioid
De kirurgiske risikofaktorer er:
Varighed af kirurgi og kirurgitype: mamma, strabismus, plastikkirurgi, abdominal og urologisk
Derudover bør sufficient hydrering sikres
Ved præanæstesiologisk samtale tages stilling til profylaktisk behandling
1. Moderat PONV risiko
a. tbl Ondansetron 4 mg som præmedicin
2. Moderat til høj PONV risiko
a. iv. Ondansetron 4 mg ved anæstesiafslutning
b. iv. DHB 62,5 mikrogram
3. Høj PONV risiko
a. tbl Dexamethason 4 – 8 mg som præmedicin
b. iv. 4 mg Ondansetron ved an-afslutning
c. iv. DHB 62,5 mikrogram
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4.8 Kvalmebehandling
Patienten med PONV uden forudgående profylaktisk behandling:
1.valg er Ondansetron 4 mg iv., behandlingen evalueres efter 30 min. Herefter suppleres evt. med 62,5
mikrogram DHB.
Af hensyn til stoffernes halveringstid bør de ikke gentages før efter 6 timer. Dexamethason gives alene til
patienter med svær kvalme og opkastning, da virkningen er mere usikker, når PONV først er opstået.
PONV trods profylaktisk behandling:
Er Ondansetron givet profylaktisk anvendes DHB som 1.valg.
Ondansetron og DHB kan gentages efter 6 timer.
Har patienten PONV og lider af transportsyge kan der forsøges med tbl Cetirizin 10 mg.

4.9 Referencer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Breivik H. Assessment of Pain. Br J Anaesth 2008; 17-24
Gan TJ et al, Anesth Analg 2007; 105:1615-1628
Gan TJ et al, Anesth Analg 2003; 97: 62-71Ashraf HS et al, Can J Anesth 2004; 51: 326-4
Gan TJ et al, Anesth Analg 2006:102:1884-98
Apfel CC et al, Anesth 1999;91:693-700Nielsen JOD et al, UfL 2006; 1: 40-43
Tramer MR, Best Pract Res Clin Anaesth 2004; 18(4): 693-701
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4.10 Kvalmealgoritme
Prædisponerende faktorer:
Anæstesitype: G.A. > regional anæstesi.
Operationslængde > 1time
Tidligere kvalme/opkastning postoperativt
Transportsyge
Kvinde > mænd
Ikke-ryger
Alder mellem 10 og 40 år.
Gyn. operationer,laparoskopier,
skulderoperationer,peritoneal/intestinal
irritation

Kvalme og/eller
opkastning

Ja

Nej

Overvej

Profylakse hos patienter med
prædisponerende faktorer
Apfel score > 2

Smerter:
Overvej non-opioid behandling
Skift eventuel til andet opioid
Overvej kirurgisk komplikation

Hypotension:
Overvej blødning.
Udeluk hypovolæmi
Har patienten fået arytmi
Undersøg evt. regional blokade

Hypoxæmi:
Undersøg O2 tilførelse
Hypoventilation (hyperkapni)
Er patienten bronkospastisk

Angst:
Der er en meget kraftig psykologisk
komponent i postoperativ kvalme.
Forsikre patienten, at kvalme ikke er
nogen alvorlig komplikation, at det nemt
kan behandles,og at det hurtigt vil være
overstået.

Forsat kvalme og/eller
opkastning

Ondansetron
Børn

4mg iv
0,1 mg/kg iv

Ingen effekt efter 30 min

Droperidol
Børn

0,625 mg iv
0,02 mg/kg iv

Ingen effekt efter 30 min

Dexamethason 8 mg iv
Børn

0,15mg/kg iv

Evt. antihistamin

Hvis forsat ingen effekt efter 15
minutter kald afdelingens læge
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5. Analgetika, virkemåde og farmakologiske karakteristika
5.1 Morfin og alternative opioider
Ren agonist med overvejende effekt på my-receptorer
Der er maksimal analgetisk effekt på mindre end 10 minutter efter intravenøs administration.
Effekten af enkeltdosis ca. 3 timer
Kan administreres parenteralt, peroralt og rektalt
Biotilgængelighed efter rektal administration svarer til peroral administration
Kan gives i refrakte doser eller som kontinuerlig infusion
Metaboliseres til det inaktive stof morfin-3-glukoronid (80 %) og en biologisk aktiv metabolit
morfin-6-glukoronid (20 %), der er ca. 2-4 gange så aktivt som morfin og akkumuleres ved
nyreinsufficiens
Tåles godt af leverinsufficiente patienter, evt. øges intervaller mellem doser
Eliminationen forsinket efter længerevarende brug
Morfin er standardpræparat til behandling af moderate til svære smerter ved konventionel
postoperativ/posttraumatisk smertebehandling. Inden for gruppen af stærke opioider er der sædvanligvis
ingen forskel mellem de forskellige præparater i den smertelindrende effekt og bivirkninger.
Bivirkninger som respirationsdepression kan optræde lang tid efter injektionen, eventuelt når patienten er
uden observation.
Til opioid–naive patienter er opioid tolerance, fysisk- eller psykisk afhængighed usædvanlig ved kortvarig
postoperativ behandling af akutte smerter.
Alle patienter med behov for morfin postoperativt, og der ikke kan behandles peroralt, skal i det første
postoperative døgn have intravenøs morfin, som eventuelt kan gives som patientkontrolleret
smertebehandling behandling (PCA).
Behandlingen startes umiddelbart postoperativt inden smertegennembrud. Patienter der kan indtage per
os skal overgå til tabletbehandling.
5.1.1 Opioiddoser
Primær dosis afhænger af patientens alder, vægt og fysiske konstitution.
Ældre patienter og patienter med vægt < 60 kg: 1,25-2,5 mg morfin i.v.
Yngre patienter og patienter med vægt > 60 kg: 5,0 mg morfin i.v.
Ved i.v. injektion vurderes den subjektive effekt efter 5-10 minutter og gentages såfremt patienten
angiver manglende effekt
Patienter der forsat ikke er smertefri efter gentagne injektioner, skal revurderes af læge med henblik
på kirurgiske komplikationer
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i.v. Morfin

2,5 - 5,0 mg x 6 - 8 dgl. + p.n.

tabl. Morfin

10 - 40 mg x 4 - 6 dgl. + p.n.

Supp. Morfin

10 - 40 mg x 4 - 6 dgl + p.n.

Alternativer:
i.v. Oxynorm

2,5 - 5,0 mg x 6 - 8 dgl + p.n.

tabl. Oxynorm

5 - 10 mg x 6 - 8 dgl + p.n.

i.v. Ketobemidon

2,5 - 5,0 mg x 6 - 8 dgl + p.n.,

tabl. Ketobemidon

5 - 10 mg x 4-6 dgl + p.n.

supp. Ketobemidon

5 – 10 mg x 4-6 dgl + p.n.

Ketobemidom anvendes primært til patienter med nedsat nyrefunktion

5.1.2 Observationer under opioid behandling
Ved postoperativ observation vurderes smerteintensitet og smertelindring på samme niveau som måling af
puls, blodtryk, sedationsniveau og respirationsfrekvens. Forsætter opioidbehandlingen på sengeafdelingen
observeres patienten mindst hver 3. time i de første 24 timer. Observationerne skal efter gældende regler
dokumenteres i OPUS/observationsskema.
Patienterne tilses/observeres i 30 minutter efter hver injektion, med hensyn til sedering,
respirationsdepression, kvalme og opkastning
Ved tiltagende sedering og respirationsfrekvens 10 per minut eller andre tegn på
respirationspåvirkning kontaktes afdelingens læge eller vagthavende anæstesiolog, og der gives
Naloxon 0,02-0,2 mg intravenøst
Husk, hvis primærdosis af Naloxon er stor, kan det ophæve morfinens smertestillende effekt og
patienten vil opleve smerter. Naloxon´s virkningsvarighed er ca. 1 time
5.1.3 Opioid bivirkninger:
Allergi:
Allergi for opioider er meget sjældne, men morfin frisætter histamin, så risikoen foreligger. Patienter
opfatter ofte bivirkninger som kvalme og opkastning som allergi.
CNS:
Ud over respirationsdepression og sedation, kan opioider være årsag til eufori, hallucinationer, miosis og
muskel rigiditet.
Fald i respirationsfrekvens er en sen og upålidelig indikator for respirationsdepression. Sedation er en
bedre indikator, hvorfor patienter i opioidbehandling bør monitoreres med en sedationsscore.
Plejepersonalet må være opmærksom på at dyb sedation let kan opfattes som ”normal søvn”. ”Normal
søvn” er når en patient vågner ved normale stimuli, f.eks. ved at pulsen tages.
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Sedation score
0 = ingen
1 = mild, af og til døsig, let at vække
2 = moderat, konstant eller ofte døsig, let at vække
3 = svær, somnolent, svær at vække
S = normal søvn
Respirationsdepression:
Frygten for respirationsdepression og hypoxæmi er nok en af de hyppigste årsager til insufficient
behandling af postoperative/traumatiske smerter. Respirationsdepressionen kan undgås ved at anvende
titrering i individuel dosering.
Respirationsdepression kan optræde i følgende situationer:
Overdosering pga. forkert dosering, akkumulering pga. dårlig monitorering af en kontinuerlig infusion.
Forkert anvendelse af langtidsvirkende opioider f.eks. Contalgin , Oxycontin , Durogesic og
Metadon
Samtidig administration af sedativer som benzodiazepiner, antihistaminer og visse anti-emetika.
Elektrolytforstyrrelser, hypovolæmi, uræmi og leverdysfunktion
Respiratoriske sygdomme, intermitterende luftvejsobstruktion, obstruktiv søvnapnoe og forhøjet
intrakraniel tryk
Metabolisering:
Morfin metaboliseres i leveren til 55-65 % morphine-3-glucuronide (M3G) og 10-15 % morphine-6glucuronide (M6G). Begge metabolitter udskilles gennem nyrerne. M6G har samme virkning som morfin
men er mere potent. Ved nedsat nyre funktion akkumuleres M6G, hvilket fører til forlænget analgesi,
sedation og evt. respirationsdepression. M3G har ingen analgetisk effekt, men ved akkumulation kan
udløse myoklonier og hyperalgesi.
Kardiovaskulær effekt:
Den kardiovaskulære effekt varierer med præparat, dosis og dispensering. Generelt er opioiders effekt på
blodtrykket afhængig af volumenstatus og sympatisk aktivitet. Morfin har en vasodilaterende effekt.
Gastrointestinalt:
Postoperativ kvalme og opkastning (PONV) forekommer hyppigt og er meget ubehagelige for den
nyopererede patient. Det er velkendt at opioider giver en høj frekvens af kvalme og opkastning (10-25%). I
det umiddelbare postoperative forløb er årsagen til kvalme og opkastning multifaktoriel, men den
medikamentelle behandling er den samme. Behandling se kvalmealgoritme (link).
Obstipation:
Behandling med opioider giver ofte anledning til obstipation og der bør samtidig anvendes
afføringsfremmende lægemidler.
Urogenitalt:
Opioider kan føre til urinretention med behov for engangskateteration, specielt hos mandlige patienter.
Det er dog ikke en indikation for permanent anlæggelse af kateter.
Hud: Hudkløe er en almindelig bivirkning til opioidbehandling.
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5.1.4 Patient kontrolleret Smertebehandling (PCA/NCA)
Ved større operative indgreb, hvor der forventes moderate til svære smerter og det ikke er muligt at
anvende regional analgesi, er PCA med opioid et alternativ til koopererende patienter.
PCA giver ikke en bedre smertelindring, sammenholdt med opioid dispenseret med faste intervaller, men
PCA øger patienttilfredsheden.
Med baggrundsinfusion opnås næppe større effekt, men giver i det første postoperative døgn anledning til
færre interventioner og en bedre søvnkvalitet. Baggrundsinfusion øger risikoen for sedation,
respirationsdepression og natlig hypoxæmi hos opioid-naive patienter. Anvendelse af baggrundsinfusion
øger samtidig risikoen for fejlprogrammering af pumpen.
Anvendes baggrundsinfusion, seponeres denne efter første postoperative døgn og låsetiden ændres fra 15
til 6 min.
5.1.5 PCA standard indstilling
Der anvendes morfinopløsning 2 mg/ml.
Med baggrundsinfusion
Baggrundsinfusion
1 mg/time
PCA - bolus
2 mg/dosis
Låseperiode
10 – 15 min
Uden baggrundsinfusion
PCA-bolus
2 mg/dosis
Låseperiode
6 min
5.1.6 PCA dosering efter vægt
Baggrundsinfusion
PCA - bolus dosis
låseperiode
Max dosis

10 mikrogram/kg/time
20 mikrogram/kg/dosis
10 - 15 min
130 mikrogram/kg/time

Alternativ:
Fentanyl kan anvendes, hvis patienten ikke tåler morfin.
20 ml Fentanyl á 50 mikrogram/ml blandes med 80 ml isotonisk NaCl i Baxter AP-II pumpe = 100 ml
fentanyl á 10 mikrogram/ml.
Dosis:

Baggrundsinfusion
PCA - bolus
Låseperiode
Max. Per time

10 mikrogram/time
25 mikrogram/bolus
6 min
250 mikrogram/time

5.1.7 Justering af PCA-behandling:
Har patienten behov for mere end 4 PCA-bolus per time, kan dosis af PCA-bolus øges i samråd med
vagthavende anæstesiolog
Oplever patienten sedation eller svimmelhed efter en PCA-bolus, reduceres dosis
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Fremgår det af PCA-pumpens ”History”, at patienten har trykket flere gange på PCA knappen,
revurderes patientens smerter eller vurderer om patienten har behov for suppelerende information
Får patienten en baggrundsinfusion og har patienten ikke aktiveret PCA knappen de sidste 4 timer, kan
det være det første tegn på overdosering. I denne situation seponeres baggrundsinfusionen
Efter seponeringen af baggrundsinfusionen ændres låseperioden til 6 minutter
Patienter i præoperativ opioid behandling, har en vis tolerance og her kan det være en fordel at
anvende baggrundsinfusion. Se afsnit 6.1
Patienter med et kronisk opioid forbrug, der ikke kan tage deres sædvanlige smertebehandling, kan
have glæde af en baggrundsinfusion der svarer omregnet til 1/4 af deres præoperative forbrug
5.1.8 Observation af patienter i PCA-behandling
Respirationsfrekvens, sederingsgrad og VAS-score, 1gang/time de første 4 timer, herefter hver 4. time
under resten af behandlingen.
Er patienten helt vågen, er det ikke nødvendigt at kontrollere respirationen.
Ved tiltagende sedering og respirationsfrekvens 10 per minut eller andre tegn på respirationspåvirkning
kontaktes afdelingens læge eller vagthavende anæstesiolog, og der gives Naloxon 0,02-0,2 mg intravenøst.
Anvendes baggrundsinfusion seponeres denne og låsetiden ændres til 6-8 minutter. Anvendes ikke
baggrundsinfusion øges låsetiden.
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5.1.9 Patienten oplever smerter under PCA-behandling
1.
2.
3.
4.
5.

Vurder smerteintensitet 0-10
Kontroller ordinationer
Kontroller om PCA-pumpen er indstillet i overensstemmelse med ordination
Kontroller koncentrationen af medicinen i PCA-pumpen
Har patienten aktiveret PCA-knappen flere gange uden at opnå smertestillende effekt eller har
behov for mere end 4 PCA-bolus per time, kan følgende forsøges:
a. Er pumpens låsetid > 10 min kan denne afkortes til 5-6 minutter
b. Husk at seponere baggrudsinfusion
c. Er pumpens låsetid = 5-6 min kan PCA dosis øges
6. Kontroller om patienten var i opioidbehandling før operationen og om denne behandling er fortsat
postoperativt. Hvis patienten ikke kan tage sin sædvanlige medicin kan der alternativt gives en
baggrundsinfusion på 1/3 af sædvanlig døgn opioid dosis.
7. Tilkald anæstesilæge, hvis patienten forsat oplever smerter efter ovenstående er forsøgt
8. Oplever patienten sedation eller svimmelhed efter en PCA-bolus, reduceres dosis.
9. Har ikke aktiveret PCA-knappen i 4 timer, kan det være tegn på overdosering. Seponer evt.
baggrundsinfusion og ændre låsetiden til 6 min.
10. Er der sideløbende med smerterne ændringer i patientens vitale funktioner, feber, tachycardi,
hypotension eller hypertension vurderes pt. for kirurgiske komplikationer.

5.1.10 Sufentanil spinalt
Med henblik på den umiddelbare postoperative smertebehandling efter spinal anæstesi kan der, hvis der
ikke foreligger kontraindikationer, sammen med lokalanæstetikum gives
Sufentanil 5 mikrogram spinalt
Virker ca. 2 - 6 timer postoperativt. Nasalt O2 i 12 timer postoperativt.
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5.2 Paracetamol
Paracetamol er basisanalgetikum ud fra følgende betragtninger:
o Paracetamol er effektiv til behandling af milde og moderate smerter og som tillæg til opioider ved
behandling af svære smerter
o Paracetamol og NSAID kan gives samtidig, formentlig med additiv effekt
o Paracetamol i normal dosering har færre bivirkninger end NSAID´s
Forsigtighed
o Er kontraindikeret hos patienter med aktiv lever sygdom, alkohol induceret lever sygdom og glucose-6phosphat dehydrogenase mangel
o En enkelt dosis på mere end 100 mg/kg, kan medføre svær lever skade, hypoglycæmi og akut tubulær
nekrose
Tabl. Paracetamol

1,0 g x 4 dgl.

5.3 Gabapentin, doser og bivirkninger
Gabapentin er et antikonvulsivum med analgetisk effekt på både akutte og kroniske smerter.
Virkningen sker ved ionkanalblokade med stabilisering af præsynaptiske neuroner og reduceret frisætning
af transmittersubstans fra postsynaptiske neuroner. Gabapentin har derfor effekt på neuropatiske smerter,
hvor der er øget neuronal excitabilitet.
En anden væsentlig effekt er den centrale antihyperalgetiske virkning, som ses ved akutte/postoperative
smerter med reduktion af smerter i hvile og ved mobilisering samt nedsat morfinforbrug og dermed færre
opioidbivirkninger.
Gabapentin doseres 2--4 gange i døgnet. Maximal virkning indtræder 2-3 timer efter indgift.
Almindeligste bivirkninger
Sedering , svimmelhed, ataksi.
Dosis: Præmedicin: 6-900 mg. (600 mg til ældre/svækkede patienter eller personer med vægt < 60 kg)
Ved postoperativ smertebehandling med Gabapentin kan dette indgå enten som en éngangsdosis i
præmedicin og/eller i en lav dosering i et kortpostoperativt forløb. I disse tilfælde vil Gabapentin ofte indgå
som en del af en procedure-specifik standard smerteplan med fokus på reduktion af opioidforbrug.
Patienter som er i vanlig behandling med Gabapentin bør fortsætte denne under indlæggelse på grund af
øget krampetærskel ved pludselig seponering.
Creatinin-clearance (ml/min)
> 60
30-60
15-30
< 15
www.medicin.dk

Total døgndosis (mg/dg)
1.200
600
300
150

Dosering (mg)
400 mg x 3
300 mg x 2
300 mg x 1
300 mg hver 2. dag
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5.4 NSAID/COX2-hæmmer
NSAID´s er ikke tilstrækkelig effektive til alene at behandle postoperative smerter efter stor kirurgi
NSAID´s er effektive efter mindre eller moderat kirurgi
NSAID´s øger kvaliteten af en opioid baseret analgesi og reducerer opioid forbruget med 25-30%, der
betyder signifikant reduktion i opioider's bivirkninger
5.4.1 Bivirkninger
NSAID´s bivirkninger er potentielt alvorlige, og kontraindikationer bør respekteres. Generelt er incidensen
og sværhedsgraden af bivirkninger i forbindelse med brugen af NSAID´s højst hos ældre patienter.
Dispenseringsformen har ingen indflydelse på bivirkningerne. Samtidig anvendelse af
protonpumpehæmmer bør overvejes.
Gastro-intestinale bivirkninger med risiko for blødning, bør derfor ikke anvendes til patienter med
dyspepsi og ulcus
NSAID-induceret akut renal dysfunktion kræver ekstra opmærksomhed på risikofaktorer som
nefrotoksiske antibiotika (f.eks. gentamycin), øget intrabdominal tryk, hypovolæmi og alder over 65 år
Ibuprofen givet mindre end fire dage har vist sig ikke at øge hyppigheden af akut nyresvigt
Bør ikke anvendes ved kontrolleret hypotensiv anæstesi
NSAID´s inhiberer thrombocyt funktionen
NSAID´s skal anvendes med forsigtighed hos patienter med thrombocytopeni,
koagulationsforstyrrelser, risiko for blødning
Der er rapporteret interaktion mellem NSAID´s og præparater som warfarin, lithium, peroral
antidiabetika, fenytoin, metrotrexate, aminoglycosider, cyclosporin og probenicid
Påvirkning af knogleheling ses, men er sjældent klinisk relevant i kort tids behandling (få dage)

Toradol i.v. 10-30 mg x 1-2
Tabl Ibumetin Retard 800 mg x 2 eller Tabl. Brufen 400 mg x 4
Tabl Celebra 400 mg x 1
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5.5 Lokalanæstetika
5.5.1 Epidural smertebehandling, indikationer og kontraindikationer
Indikationer
Ved kirurgiske indgreb og større traumer, hvor der forventes smerter af moderat til svær karakter, er
epidural smertebehandling med lokalanæstetika og opioid den optimale smertebehandling. Er
forudsætningerne til stede, det vil sige der foreligger faste protokoller for behandlingen, samtidig med at
patienterne tilbydes aktiv postoperativ rehabilitering (mobilisering, ernæring), ses forbedret postoperativ
smertelindring og outcome.
Epidural analgesi kan med stor fordel anvendes ved alle større operationer inden for de fleste specialer
og kan reducere perioperative komplikationer hos alle patienter. Risiko patienter med lungesygdomme
f.eks. COLD, restriktiv sygdom, reaktiv luftvejs sygdom og storrygere, der kræver hurtigt mobilisering,
har størst gavn af behandlingen
Patienter med iskæmisk hjertesygdom, risiko for dyb vene thrombose, diabetes mellitus eller fedme
Giver effektiv smertelindring ved hoste, dyb vejrtrækning og mobilisering
Er mindre sederende end systemisk smertebehandling med opioider
Nedsætter hyppigheden af kardiovaskulære og pulmonale komplikationer, dyb vene thrombose og
vaskulær graft occlusion
Nedsætter peroperativ blødning og behov for blodtransfusion
Svækker det neuroendokrine/metaboliske respons på kirurgiske stress
Tidligere funktion af mave-tarm kanalen
Kortere ophold på opvågningsafsnit
Forebygger måske kroniske smertetilstande
Nedsætter mortaliteten
Kontraindikationer
Absolutte:
Patienten ønsker ikke behandlingen på trods af en god information.
Terapeutisk antikoagulationsbehandling.
Blødningstendens og abnorm koagulationsstatus.
Infektioner på indstiksstedet og bakteriæmi.
Forhøjet intrakranialt tryk og progredierende neurologiske lidelser.
Shock og hypovolæmi.
Relative kontraindikationer, der skal vurderes af speciallæge er:
Patienter med neurologiske sygdomme
Svær morbus cordis specielt aortastenose
Patienter med dårlig ryg
Patienter der ikke er motiverede for epidural smertebehandling, bør informeres ekstra grundigt om
fordele, men skal ikke presses til accept

24
5.5.2 Epidural kateter og thromboseprofylakse
Oversigt fra PVI: Antitrombotisk behandling til invasive procedurer 2009:
Retningslinier for regulering af antitrombotisk behandling ved
neuraksial blokade
Generelle retningslinier

Generelt kræves normale hæmostaseforhold ved indføring og fjernelse af kanyle og
kateter.
Mindste interval fra
administration af antitrombotika til
indføring/fjernelse af kanyle/kateter

Mindste interval fra
fjernelse af kanyle/kateter til
næste indgift af antitrombotika

Antikoagulantia
®

Warfarin (Marevan )
Individuel behandlingspause:
®
Phenprocoumon (Marcoumar ) INR skal være < 1,5

Individuel behandlingspause:
INR skal være < 1,5

Heparin

IV heparin afbrydes 2-4 timer inden
planlagt kateterfjernelse, og det
kontrolleres, at APTT er normaliseret.

1 time

2000 – 3500 IE: Ingen pause
4000 – 5000 IE: 12 timer
150 – 240 IE/kg: 24 timer

2 timer

2,5 mg: 34 timer

4-12 timer

18 timer

6 timer

Erfaring savnes.
5 x middel T½ (15 t.) = 75 timer

2 timer

®

Dalteparin (Fragmin )
®
Enoxaparin (Klexane )
®
Tinzaparin (Innohep )
®

Fondaparinux (Arixtra )
®

Rivaroxaban (Xarelto )
®

Dabigatran etexilat (Pradaxa )
®

Bivalirudin (Angiox )

Forsigtighed tilrådes, da erfaring savnes. 4 timer? Forsigtighed tilrådes, da erfaring
5 x middel T½ (25 min.) = 2 timer.
savnes.
®

Argatroban (Novastan )

Forsigtighed tilrådes, da erfaring savnes. 4 timer? Forsigtighed tilrådes, da erfaring
5 x middel T½ (50 min.) = 4 timer.
savnes

Drotrecogin alfa, aktiveret
®
(Xigris )

Erfaring savnes

Erfaring savnes

®

48 timer

2 timer

®

Tirofiban (Aggrastat )

8 timer

2 timer

Ò

8 timer

2 timer

7 dage

2 timer? Forsigtighed tilrådes, da erfaring
savnes

Pause kræves ikke.

Pause kræves ikke.

Pause kræves ikke

Pause kræves ikke

30 min.? Erfaring savnes

Erfaring savnes

Formentlig mindst 2 døgn, men erfaring
savnes.

10 dage

Trombocythæmmende midler
Abciximab (ReoPro )
Eptifibatid (Integrilin )
®

Clopidogrel (Plavix )
Acetylsalicylsyre
®

Dipyridamol (Persantin )
®

Epoprostenol (Flolan )
Fibrinolysemidler
®

Alteplase (Actilyse ) Reteplase
®
(Rapilysin ) Streptokinase
®
(Streptase ) Tenecteplase
®
(Metalyse )
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5.5.3 Epidural relaterede komplikationer og bivirkninger
Komplikationer ved epidural smertebehandling er få, men optræder de, kan de være potentiel livs og
førerlighedstruende for patienten. Det betyder at risiko/fordele skal vurderes for hver enkelt patient.
Kateter relaterede komplikationer:
Durapunktur, incidensen er mellem 0,6 til 1,3/100
Alvorlige neurologiske skader opstår meget sjældent
Epiduralt hæmatom opstår ligeledes meget sjældent. Risikoen er øget ved ændringer i hæmostasen på
tidspunktet for kateteranlæggelse og fjernelse. Risikoen er øget ved samtidig brug af lav-dosis heparin
og lavmolekylær heparin
Epidural absces og meningitis optræder lige som epidural hæmatom sjældent. For at undgå
neurologiske seqvelae, kræves det at diagnosen stilles hurtigt og at kirurgisk intervention sker
umiddelbart herefter
Lokal anæstetika bivirkninger:
Kardiovaskulær og centralnervesystemisk toxicitet på grund af overdosering eller intravaskulær
injektion
Urinretention
Total spinal anæstesi, hvis en stor dosis lokal anæstetika administreres spinalt i stedet for epiduralt
Variabel hæmodynamisk effekt på grund af sympatisk blokade med hypotension og behov for øget
infusion af væsker
Motor blokade som nedsætter patientens evne til mobilisering og i kombination med sensorisk blokade
øger risikoen for tryksår
Opioid relaterede bivirkninger:
Respirationsdepression kan ses ved anvendelse af alle opioider. Den sene respirationsdepression ses
ved anvendelse af morfin, mens tidlig respirationsdepression ses med sufentanil og fentanyl.
Incidensen af kvalme, opkastning, kløe og urinretention er i nogle undersøgelser størst ved anvendelse
af morfin og mindre med sufentanil og fentanyl.
Infektionshygiejne i forbindelse med pasning og pleje af epidulkatetre, henvises til Rigshospitalets
hygiejnevejledninger på intranettet.
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5.5.4 Epiduralniveauer og initiale bolusdoser
Kirurgi – typer

Optimal placering af
epiduralkateter

Initial bolus af
bupivacain 5 mg/ml

Thorakale
procedurer

Th 6-9

4-8 ml

Øvre
laparotomier

Th 6-9

6-12 ml

Nedre
laparotomier

Th 9-10

8-15 ml

Hofte/knæ

L 2-5

15-20 ml

Ryg

Midt i feltet

4-20 ml

27
5.5.5 Epiduraldoser herunder maximale døgndoser

Bupivacain + morfin er førstevalg ved smertebehandling med epiduralkatetre.
Anvendelse af Ropivacain sker kun på særlig indikation,
Pumpeblanding

Lumbalt

Thoracalt

Bupivacain 1,25 mg/ml +
morfin 50 mikrogram/ml

Bupivacain 2,5 mg/ml + 2 mg/ml + Sufentanil
morfin 50
(Sufenta ) 1
mikrogram/ml
mikrogram/ml

Infusionshastighed

4 - 5 ml/time

4-7 ml/time

Ropivacain (Naropin )

6 – 10 ml/time, lumbalt
og lavt torakalt anlagt
4 – 8 ml/time, torakalt
anlagt

Ved
gennembrudssmerter

Bupivacain 1,25 mg/ml

Bupivacain 2,5 mg/ml

Bolus Ropivacain

5 ml fra epi-pumpen

5 ml fra epi-pumpen

2 mg/ml
6 - 8 ml

Maximal
Højeste anbefalede bupivacain dosis i løbet af 4
døgndosis timer er 2 mg/kg, svarer til en totaldosis på 150 mg
hos voksne til en patient på 75 kg.

Ropivacain 800 mg

Maksimal anbefalet døgndosis er 400 mg.
Efter bolus injektion vurderes effekten efter 20 min. Bolus kan gentages ved manglende effekt. Hvis
patienten fortsat har smerter, overvej at øge infusionshastigheden, men det skal gøres uden overskridelse
af max./døgn.
Behandlingen suppleres med:
Paracetamol og/eller NSAID
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5.5.6 Epidural observationer og ordinationer
Patienten skal have en velfungerende intravenøs adgang
Ændringer i behandlingen sker ved aftale med anæstesiolog
Dispensering af andre opioider bør ikke ske uden aftale med anæstesiolog
Kontroller BT, P, respirationsfrekvens, sedationsgrad og VAS-score 1 gang per time de første 12 timer efter
første dosis i epiduralkateter. Herefter 1 gang i hver vagt under resten af behandlingen
Kontroller for niveau af følelsesløshed, motorisk blokade, kvalme/opkastning og kløe ved behov eller
mindst hver 4. time under behandlingen
Ved bolus injektion med lokalanalgetikum, kontrolleres BT og P efter 5-15-30 minutter
Kontroller vandladning regelmæssigt for at undgå postoperativ urinretention (POUR)
Kontroller forbinding og indstik sted mindst 1 gang/døgn
Ved postoperativ epidural smertebehandling seponeres katetret efter 3 døgn. Patienten skal vurderes af
anæstesiologisk speciallæge med henblik på indikation for forsættelse af behandlingen ud over det 3.
postoperative døgn. Derefter smertebehandling i henhold til afdelingens vanlige praksis.
5.5.7 Seponering af epidural kateter
Epidural kateteret bør seponeres senest 3. postoperative døgn og 10 timer efter sidste dosis
lavmolekylær heparin.
En ½ time før seponering gives tabl. Morfin 10 – 20 mg. Hvis morfin ikke tolereres ordineres et andet
opioid i ækvivalent dosis. Herefter sættes patienten i fast opioid behandling.
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5.5.8 Behandling af epidural bivirkninger/komplikationer
Respirationspåvirkning:
Ved respirationsfrekvens 10 per min gives O2 nasalt og afdelingens læge kontaktes. Giv
Naloxon(Narcanti ) 0,02 – 0,04 mg i.v., evt. gentaget indtil respirationsfrekvensen er 12.
Sedation:
Ved sedationsgrad 3 (svær sedation, hvor patienten er somnolent og svær at vække) eller progredierende
sedation, kontakt vagthavende anæstesiolog.
Motorisk blokade:
Kan ses i det første døgn som bivirkning ved lumbalt epiduralkateter. Ved sufficient analgesi reduceres
infusionshastigheden.
Ved svære pareser, progredierende følelsesløshed og rygsmerter eventuel kombineret med feber, afbrydes
infusionen, hvorefter vagthavende anæstesiolog kontaktes for øjeblikkeligt tilsyn med henblik på absces
eller hæmatom.
Blodtryksfald:
Ved blodtryksfald til under 80 mm Hg systolisk (90 mm Hg hos fødende) eller under 2/3 af habituel
blodtryk lægges patienten i let Trendelenburgs lejring og der gives i.v. væske hurtigt (NaCl), samtidig gives
O2 via maske eller næse kateter og afdelingens læge kontaktes. Efter udelukkelse af andre årsager til
blodtryksfald end sympatikusblokade, kontakter afdelingens læge vagthavende anæstesiolog.
Ved blodtryksfald til under 70 mm Hg systolisk, gives 10 mg efedrin i.v., herefter er proceduren som
ovenfor nævnt. Giv O2 via maske eller næse kateter.
Kvalme / opkastning:
Patienter der oplever kvalme eller opkastning postoperativt, bør den udløsende årsag findes(se afsnit 4.3)
samtidig opstartes behandling. Start med Ondansetron, ved manglende effekt forsættes med Droperidol
og til sidst Dexamethason. Hvis der ikke er effekt tilkald en anæstesilæge.
Ondansetron

4 mg i.v. (langsomt)

Droperidol

0,625 mg i.v

Dexamethason

8 mg i.v.

Evt. kan antihistamin forsøges
Hudkløe:
Antihistaminer f.eks. Tablet Cetirizin 10 mg eller Tavegyl 1-2 mg i.v. Ellers Naloxon(Narcanti ) i lav
dosering 0,01 – 0,02 mg i.v. Denne dosis ophæver ikke analgesien.
Urinretention:
Alle patienter skal observeres for spontan vandladning. Hos patienter i opioidbehandling, der ikke har ladt
vandet i 6 timer, gives lavdosis Naloxon 0,01 mg i.v., eller der udføres blærekateterisation efter ordination af
afdelingens læge.
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5.5.9 Patienten oplever smerter under epidural smertebehandling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vurder smerteintensitet med VAS.
Kontroller ordinationer.
Kontroller medicinen og indstillingen af epiduralpumpen.
Kontroller epiduralkatetrets connections for utætheder eller om kateteret er afklemt.
Kontroller forbindingen.
Kontroller udbredelsen af epiduralblokade med f.eks. kulde eller prik.
Er der ikke kontraindikationer, gives en bolus fra pumpen og infusionen øges med 1-2 ml/time. Ved
manglende effekt kan bolus gentages efter 20 min.
8. Er der ikke effekt efter 2-3 bolus injektioner eller er blokaden ensidig, trækkes epiduralkateteret 2
cm og der gives på ny en bolus.
9. Er patienten ikke smertefri efter øgning af infusionen og gentagne injektioner tilkaldes
anæstesiolog med henblik på revurdering eller ordination af anden smertebehandling.
10. Er der sideløbende med smerterne ændringer i patientens vitale funktioner, feber, tachycardi,
hypotension eller hypertension vurderes pt. for kirurgiske eller epiduralbehandlings relaterede
komplikationer.
11. Anmod om hjælp hvis der er tvivl eller usikkerhed vedrørende ovenstående.
Tilkald hjælp i tvivlstilfælde
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5.5.10 Epiduralanalgesi til fødende
Epiduralblokade tilbydes som smertelindring ved almindelige fødsler, sene aborter, igangsætning af fødsler
eller hvor der ved det anæstesiologiske tilsyn i graviditeten er stillet indikation for fødeepidural. Formålet
er de fødende kan være godt smertelindrede og samtidigt - hvis de vil - kan være oppegående.
Indikationer:
Jordemoderen tilbyder ved behov den fødende epiduralanalgesi og diskuterer indikationen med
vagthavende.
Indikationer for fødeepidural kan udover smerter for eksempel være præeklampsi, kardiopulmonale
sygdomme, psykologiske faktorer, malign hypertermi og opioidmisbrug.
Kontraindikationer (absolutte og relative):
Risiko for blødningsanomalier (koag.prøver skal derfor tages ved føtus mors og svær præeklampsi) med
trombocytter < 80 x 109 og påvirkede APTT og ATIII
Svær hypovolæmi
Infektion som sepsis eller lokalt
Forhøjet intracranielt tryk
Hjertesygdom med nedsat cardiac output (f.eks. aortastenose eller mitralstenose) eller højre-venstre
shunt (f. eks. Eisenmenger's syndrom)
Allergi mod lokal analgetika
Teknik
Patienten anbringes på fødelejet, der anlægges venflon 1,0 (rosa) i venstre hånd, og der startes infusion
med NaCl 1000 ml, hvoraf ca. 200 ml skal gå ind inden epiduralen anlægges. Anæstesilægen kaldes når
venflon sættes.
Epiduralen anlægges mellem L1/L2 (eller 1 niveau over eller under hvis anatomien der er bedre) med
patienten i venstre sideleje eller siddende. Husk at sætte et “epidural” mærke på katetret
Epiduralkatetret testes med 2 ml Lidokain 20 mg/ml + adrenalin
Herefter gives bolusdosis bestående af 5 ml Naropin 2 mg/ml + 2 ml Sufentanil 5 mikrogram/ml (dette
svarer til 10 mg Naropin og 10 mikrogram Sufentanil).
Epiduralinfusionen startes straks med en Baxter Infusor 5 ml/time med en blanding bestående af
25 ml Naropin 2 mg/ml + 10 ml Sufentanil 5 mikrogram/ml + 15 ml saltvand
= Naropin 1 mg/ml og Sufentanil 1 mikrogram/ml
Epiduralens udbredning kan ikke testes på sædvanlig vis. I stedet anvendes VAS skala, hvor en god
epidural skal give en smertescore under 30 mm
Ved smerter (VAS over 30 mm) gives en bolusdosis med 5 ml Naropin 2 mg/ml
Ved god smertelindring, men muskelsvækkelse i benene kan Infusionen kortvarigt kobles fra.
Suppleringsdosis og initial infusionshastighed samt efedrin behandling med indikation og dosis skal
ordineres på anæstesiskemaet af anæstesilægen
Så snart epiduralen er lagt og virker må patienten komme op af sengen
Hvis patienten kan presse stoppes epiduralinfusionen når barnet er født. Hos patienter som ikke kan
presse med epiduralinfusionen i gang bør man stoppe infusionen før presseperioden
Observation:
BT, puls og respirationsfrekvens kontrolleres efter 5. minut, efter 15 og efter 30 minutter, derefter hver
time, såfremt patientens tilstand er stabil, ellers hyppigere. Muskelkraften i benene vurderes efter 1/2
time og derefter hver anden time.
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Der skal køres CTG intermitterende eller kontinuerligt efter afdelingens retningslinier.
Vær opmærksom på blæreretention, det kan være nødvendigt at anlægge kateter à demeure.
Komplikationer
Blodtryksfald: Ved systolisk BT under 90 mmHg hæves fodenden af sengen og der gives 200-300 ml NaCl
hurtigt intravenøst. Samtidigt tilkaldes vagthavende anæstesiolog (Dect 5-1346) med henblik på efedrin
5 mg iv. Dette kan gentages til effekt. BT kontrolleres med minimum 5 minutters interval til det atter er
stabilt
Pulsfald. Ved bradycardi (hjerteslagsfrekvens under 40/min) gives atropin 0,5 mg intravenøst og
vagthavende anæstesiolog kontaktes (Dect 5-1346)
Respirationsdepression: Forekommer yderst sjældent. Kontrollere at patienten kan vækkes og tæl
respirationsfrekvensen. Ved respirationsfrekvens under 8/minut skal vagthavende anæstesiolog
tilkaldes (Dect 5-1346)
Hudkløe: Sufentanil givet epiduralt leder til hudkløe hos ca.10% af patienterne. Denne kløe forsvinder
kort efter epiduralpumpen er stoppet. Hvis man ønsker at fortsætte med epidural smertebehandling
kan man mindske generne af kløen ved at give naloxone 0,01 mg intravenøst
Sedation. Kan forekomme når en træt patient bliver smertelindret, ses sjældent ved infusion. Hvis
sederingen bliver for udtalt og generende for patienten, kan epiduralblandingen evt. erstattes med
epidural infusion af udelukkende lokalanalgetika
Durapunktur: Ved accidentel durapunktur gives hurtigt 2000 ml NaCl iv. Såfremt der vælges at anlægge
nyt epiduralkateter, skal det sidst anlagte epiduralkateter lades på plads, indtil der er sikkerhed for, at
patienten ikke udvikler symptomer på spinalhovedpine. Blod kan injiceres via epidural katetret, som
derefter kan fjernes. Ved durapunktur kan patienten forløses med vakuumekstraktor. Ved
spinalhovedpine lejres patienten fladt, og anæstesilægen tilkaldes. Anæstesilægen afgør, om tilstanden
skal behandles konservativt eller med bloodpatch. For at opgøre antallet af durapunkturer, er det vigtigt
at udfylde registringsskemaet korrekt
Temperaturstigning. 5-6 timer efter kateteranlæggelse kan temperaturen stige hos nogle fødende.
Denne temperaturstigning er oftest mild (<38° C), og skyldes sandsynligvis en ubalance mellem
varmeproducerende og varmeafgivende mekanismer i forbindelse med blokaden. Årsagen til
temperaturstigning er således ikke infektion hvorfor man kan være tilbageholdende med
antibiotikabehandling medmindre andre kliniske tegn tyder på infektion.
Ophør med behandlingen:
Efter barn og placenta er født, kan epiduralkatetret fjernes af jordemoder eller sygeplejerske.
Katetret fjernes med et jævnt træk hos patienten med krummet ryg. Det vurderes, om kateterspidsen er
intakt og fundet noteres i journalen. Ved problemer kontaktes anæstesiolog på Dect telefon 5-1346.
Andre forhold
Sectio til patient med fungerende fødeepidural: Epiduralen sprøjtes op med 10 ml Nesacain 3%, efter
patienten er monitoreret på operationsstuen. Efter 3-5 minutter vurderes bedøvelsen og yderligere
Nesacain kan gives ved behov. Der gives yderligere Sufentanil 20 mikrogram, og når bedøvelsen med
Nesacain bedømmes til at blive tilfredsstillende gives bupivacain 5 mg/ml 5-10 ml i epiduralkatetret.
Blokaden bør efter 5-7 minutter være tilfredsstillende til kirurgi.
Postoperativ smertebehandling:
Hvis der er indikation for smertelindring postpartum kan epiduralkatetret anvendes, se vejledning for
dette.
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5.5.11 Perifere blokader, oversigt
Perifere blokader kan med stor fordel anvendes i forbindelse med postoperativ smertebehandling både til
børn og voksne. Teknikker, præparater og doseringer falder uden for denne instruks rammer. Her vil vi blot
angive de perifere blokader der kan anvendes.
Overekstremitetskirurgi:
Overekstremitetskirurgi
1. Interscalener blok
2. LIC blok
3. Supraclavicular blok
4. Axillaris blok
Skulderkirurgi
1. Interscalener blok
2. Suprascapularis Blok
3. Axillaris blok
Underekstremitetskirurgi
1. Ischiadicus blok
2. Femoralis blok
3. Poplitea blok
4. Saphenus
5. Ankel blok
Hofte- og knækirurgi:
1. Ischiadicus blok
2. Femoralis blok
3. Ilioinguinalis blok
Hysterectomi, herniotomi, urinveje og scrotum:
1. Ilioinguinalis blok evt. bilat
2. TAP-blok (transversus abdominis)
5.5.12 Infusioner til perineurale katetre, voksne og børn
Voksne:
Ropivacain(Naropin ) 2 mg/ml + Sufentanil 1 mikrogram/ml
Infusionshastighed
0,1 ml/kg ( 4 – 8 ml/t)
PCA-bolus
5 ml
Låsetid
1 time
Børn 10-40 kg
Ropivacain(Naropin ) 2 mg/ml
Infusionshastighed
2 - 4 ml/t
PCA-bolus
2 ml
Låsetid
1 time
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6. Smertebehandling af udvalgte patientgrupper
6.1 Kroniske smertepatienter med akutte smerter
6.1.1 Beskrivelse af kroniske smertepatienter
Patienter i langvarig opioidbehandling kan være vanskelige at smertebehandle postoperativt på grund af
ændret opioidrespons i form af opioidtolerans eller opioidinduceret hyperalgesi. Det kan ses i følgende
patientgrupper:
Langtidsbehandling med morfika for kroniske smertetilstande
Palliative patienter i morfikabehandling
Stofmisbrugere (heroin eller andet opioid) evt. i metadon eller subutex/suboxone (højdosis
buprenorphin) vedligeholdelsesbehandling
Patientgruppen er karakteriseret ved:
Høje smertescore (lav smertetærskel)
Stort opioidbehov postoperativt (op til 3 x normalt forbrug ved patientkontrolleret analgesi)
Vanskeligt at afdække opioidforbrugets omfang præoperativt og dermed lægge en plan for
postoperativ smertebehandling
Abstinenser såvel fysiske som psykiske
Smerteplanens formål
Effektiv analgetisk behandling i akut fase
Behandle psykiske symptomer eksempelvis angst
Forhindre/behandle abstinenssymptomer
Aftrappe postoperativt til vanlig opioidbehandling
6.1.2 Fremgangsmåde ved kroniske smertepatienter
1. Informer patienten om smerteplanens formål, se ovenfor
2. Præoperativt vurderes
a. vanligt opioidforbrug (metadon>120 mg OBS EKG-forandringer (se SST 2007)
b. smerteinternsitet og smertetype
c. funktionsniveau
d. nattesøvn
3. På operationsdagen gives kl.6 vanlig morgendosis opioid og vanlig benzodiazepin
4. Skærpet indikation for lokalanæstesi evt. længere behandling med perifer nerveblokade/epiduralkateter
5. Multimodal smertebehandling med Paracetamol, NSAID, Gabapentin evt. steroid
6. Øge vanlig opioid 25-50% ved ophør af lokalanæstetikas effekt
7. P. n. dosis af kortvirkende opioid svarende til mindst 10 % af døgndosis se skema over vejledende
pn doser (link) og Ækvianalgetisk tabel se www.medicin.dk
8. Abstinensbehandling med Catapresan 50 mikrogram peroralt (fast eller p.n.) x 4-6
9. Ved større indgreb kan gives lavdosis S-ketamin i. v. (0,5-2 mg/kg/døgn) peroperativt og 3-5 dage
postoperativt
10. Buprenorphin´s høje affinitet for my-receptoren og langsomme dissociation fra receptoren kan
medføre udfordringer i postoperativ smertebehandling med behov for høje doser morfin p.n. Det
anbefales at pausere buprenorphin inden kirurgi.
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6.1.3 Konsulentbistand, kroniske smertepatienter
Tværfaglig Smertecenter 7612 (ABD, Hjerte, Neuro)
JMC, gravide, ammende, børn
EASP 4114 (Finsen, HOC)

6.1.4 Skema over vejledende p.n.doser til opoidbrugere
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6.1.5 Oversigt over abstinenssymptomer, 4 grader (Thiesen) (link)

Abstinenser tidlig fase - timer
Grad 1

Tåre flod / løbenæse
Rigelig sveden
Gaben
Rastløshed
Søvnløshed

Grad 2

Dilaterede pupiller
”gåsehud”
Muskelspasmer
Muskelsmerter
Ledsmerter
Mavesmerter
Henrik Thiesen: Vejledning i brug af Suboxone

Abstinenser fuldt udviklet – dage
Grad 3
Hurtig puls
Forhøjet blodtryk
Hurtig vejrtrækning
Feber
Madlede / kvalme
Kraftig rastløshed

Grad 4
Diarré / opkastning
Dehydrering
Hyperglycæmi
Blodtryksfald
Lægger sig evt. i
fosterstilling
Henrik Thiesen: Vejledning i brug af Suboxone
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6.2 Postoperativ smertebehandling af den gravide patient
Som udgangspunkt skal kirurgi udføres i 2. trimester, hvis muligt.
Den største risiko for fosteret præ,- per,-og postoperativt, er intrauterin asfyksi, hvorfor det er yderst
vigtigt at hypotension, hypoxi og hypercapni hos moderen undgås.
Det største hensyn til fosteret er således at sørge for at moderens respiratoriske og hæmodynamiske
parametre holdes indenfor normalområdet.
Regionale lokalanæstesi-teknikker skal anvendes, hvor det er muligt.
Paracetamol kan anvendes som til andre patientkategorier.
NSAID præparater
bør undgås i 1.trimester på grund af en fordobling i risikoen for hjertemisdannelser (1) samt øget
forekomst af læbe-ganespalte
kan anvendes sikkert i 2.trimester
er kontraindiceret i 3.trimester på grund af risiko for nedsat renal gennemblødning hos fosteret,
intrauterin lukning af ductus arteriosus intrauterint samt og uterusatoni og risiko for øget
blødningstendens hos såvel moderen som hos det nyfødte barn
Gabapentin bør ikke anvendes. Der er data fra ca. 100 case-reports, med en øget misdannelsesrate på 8 %.
Ketamin bør undgås på grund af risiko for uterin hyperaktivitet.(2)
Alle opioider kan anvendes i en kort periode. De anses ikke for at være teratogene. Opioider passerer
placenta, og den føtale lever er ikke i stand til at metabolisere opioider. Der er stor risiko for neonatal
abstinens syndrom, når moderen har indtaget opioider i få uger. Hos stofbrugere i metadon- eller
buprenorphin vedligeholdelsesbehandling bør dette fortsætte uden afbrydelse (eventuelt parenteralt) i
forbindelse med fødsel (3).

(1) Anestesiol 2007;73:235-40, Anesthesia for non-obstetric surgery in the pregnant patient, M.Van De
Velde
(2) Medicin.dk
(3) Australian and New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine. Acute Pain
Management: Scientific Evidence 3.udgave 2010 (www.anzca.edu.au) kapitel 11.8.1
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6.3 Postoperativ smertebehandling af ammende
I Danmark anbefales amning som minimum de første 6 måneder af barnets liv. Nedennævnte anbefalinger
gælder for mature, raske spædbørn. Præmature vil ofte have en anden (lavere) tolerance for samt ændret
optag og udskillelse af lægemidler.
Anvendelse af de forskellige farmaka baseres på sund omtanke og uden ukritisk udmalkning og kassering af
modermælk. Fordelene ved hurtig genoptagelse af amning postoperativt synes i høj grad at opveje de
potentielle ulemper. Mange af de eksisterende vejledninger på området er således ikke evidensbaseret, og
der synes ikke at være grundlag for den hidtidige konservative praksis med kassering af modermælk.
WHO rekommandationerne (se tabel) er efter vores opfattelse et bedre bud på en fornuftig praksis end en
række andre mere lokale anbefalinger.
6.3.1 Passage af lægemidler fra moder til barn
Et lægemiddels koncentration i modermælk er afhængig af flere faktorer. På den maternelle side er
plasmakoncentrationen afhængig af dosis, hyppighed af dosering, metabolisering, lipidopløselighed,
proteinbinding mm. Det er kun den frie (ubundne) fraktion af lægemidlet der kan passere fra det
maternelle plasma og over i modermælken. Denne passage sker som en koncentrationsafhængig passiv
diffusion over en semipermeabel membran. Dette indebærer at koncentrationen i modermælk til hver en
tid vil være en funktion af moderens aktuelle plasmakoncentration. Hvor stor en andel af lægemidlet, der
kan passere over er desuden afhængig af pKa værdi, lipidopløselighed samt molekylevægt. Modermælk har
lavere pH end plasma og det resulterer i at svage baser oftest opnår højere koncentration end svage syrer.
Endeligt er optaget hos barnet bestemt af mælkeindtaget og stoffets gastrointestinale biotilgængelighed.
Faktorer som højere ventrikel pH, anden gastrointestinal flora, forsinket ventrikeltømning og nedsatte
mængder af galdesalte samt pancreasenzymer, medfører at den gastrointestinale biotilgængelighed ikke er
identisk hos voksne og nyfødte.
6.3.2 Medicin og medicinrester i modermælken
Et fuldt ammet spædbarn vil få ca. 150 ml brystmælk pr kg legemsvægt pr døgn. Ud fra koncentrationen af
en given medicin i brystmælken eller den maternelle plasmakoncentration og mælke/plasma ratio samt
barnets vægt kan barnets døgndosis således beregnes. For at kunne sammenligne den maternelle dosis
med barnets beregnes voksendosis pr kg legemsvægt og barnets dosis pr kg legemsvægt. Barnets dosis kan
så udregnes som procent af voksen dosis. Hos et ellers raskt spædbarn født til termin vil udsættelse for
medicin gennem modermælken formentlig være ubetydelig såfremt dosis ikke overstiger 10% af den
terapeutiske børnedosis eller såfremt denne ikke er kendt, den vægtkorrelerede voksendosis.
6.3.3 Opioider i modermælk
Morfin passerer hurtigt over i modermælk med parallelle koncentrations/tidskurver i plasma og
modermælk. Morfin har forlænget halveringstid og nedsat clearance hos spædbørn yngre end 1 måned.
Overordnet betragtes morfin som sikkert at bruge for barnet trods pågående amning såfremt det drejer sig
om engangsdoser eller lave til moderate doser over en kortere periode. Således genfindes kun ubetydelige
mængder morfin og metabolitter i modersmælken ved opioidbaseret analgesi efter sectio[21]. Ved
gentagne doser over et længere tidsperpektiv eller høje doser er der risiko for ophobning af den aktive
metabolit morfin-6-glucuronid hos barnet med mulighed for respirationsdepression, nedsat suttekraft,
obstipation og sedation.
Oxycodon har samme kemiske profil som morfin og formodes at reagere på samme måde.
Fentanyl er et potent opioid med forlænget halveringstid hos neonatale sammenlignet med voksne.
Undersøgelser på overførslen af fentanyl har dog kun vist sparsomme koncentrationer i modermælken
resulterende i et indtag for det ammede barn på under 3% af den vægtjusterede maternelle dosis pr døgn.
Koncentrationen i colostrum er tilsyneladende noget højere men på grund af ringe volumen og lav oral
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biotilgængelighed regnes dette ikke for problematisk. Fentanyl betragtes derfor som et sikkert
medikament til brug under amning.
Buprenorphin har høj fedtopløselighed, hæmmer mælkeproduktionen og bør undgås til ammende.
Metadon er nok det bedst undersøgte opioid til ammende. Mindre end 10% udskilles i mælken, og det er
sikkert at amme under behandling med metadon i moderat til høj dosis.
Sufentanil er næsten 1000 gange mere potent end morfin. Ud fra molekylevægten af stoffet er passage
over i modermælk forventelig, men den kliniske betydning af dette er ukendt. Efter epidural indgift af en
enkelt dosis sufentanil er der ikke fundet spor af stoffet i modermælken. Forsøg med sufentanil indgift som
en del af patient kontrolleret epidural analgesi før og efter sectio har dog resulteret i målelige mængder af
sufentanil i modermælken dog uden at kunne estimere barnets døgndosis. Plasmakoncentrationen efter iv
indgift er formentlig noget højere sammenholdt med epidural indgift, hvorfor koncentrationen i
modermælken også må forventes at være højere.
Alfentanil er et fentanylderivat og ren opioidagonist med hurtig virkning. Alfentanil kan efter maternel
dosis genfindes i modermælken op til 28 timer efter administration om end kun i så lave doser, at den
kliniske betydning for barnet forventes at være ubetydeligt såfremt der er tale om enkeltstående doser til
moderen.
Remifentanil er en fentanylanalog og ren opioidagonist med plasmahalveringstid på 3-10 minutter.
Molekylevægten samt den høje lipidopløselighed giver formodning om at passage til modermælken må
forventes. Dog vil den kliniske betydning for et ammende spædbarn formentligt ikke være af betydning i
betragtning af remifentanils korte plasmahalveringstid.
Petidin er en opioidagonist med en aktiv metabolit: norpetidin. Særligt norpetidin ses ved gentagne
maternelle doseringer at ophobes i modermælk. Dette sammenholdt med, at både petidin og norpetidin
har lang halveringstid hos neonatale, betyder at gentagne maternelle doser af petidin må frarådes til
ammende kvinder. Ved sammenligning har neonatale, hvis mødre får morfin, mindre påvirket adfærd end
hvis mødrene får petidin
Kodein og dets aktive metabolit morfin-6-glucuronid passerer vanligvis over i modermælk i små
mængderTrods dette er et neonatalt dødsfald beskrevet efter maternelt kodein forbrug gennem længere
tid. Efterfølgende undersøgelser viste, at moderen var en såkaldt ”ultrarapid metaboliser” resulterende i
øget omdannelse af kodein til morfin. Som følge deraf indeholdt modermælken høje koncentrationer af
morfin som barnet blev udsat for. Det anslås at ca 1% af befolkningen i Danmark tilhører denne genotype,
hvorimod det er tilfældet hos op mod 29% af ethiopereBaseret på ovenstående case bør kodein hos
ammende mødre undgås. Selv ved kort tids forbrug (1-2 dage) bør barnet observeres for symptomer på
intoksikation. I tvivls tilfælde kan naloxone forsøges

6.3.4 Andre analgetika i modermælk
Ketamin har en bifasisk elimination og høj fedtopløselighed. Det har ikke været muligt at finde studier
vedrørende dette medikament og amning, men ud fra stoffet halveringstid hos raske personer estimeres
ketamin til at være umåleligt 11 timer efter doseringVed amning herefter skulle barnet således ikke
udsættes for nævneværdige mængder af lægemidlet. Ketamin er af WHO vurderet kompatibelt med
amning.
Lokalanæsteetika genfindes kun i modermælk i meget lave koncentrationer og menes at være sikre at
bruge til ammende mødre
Paracetamol er sikker at anvende. Normal dosis på 3-4 g daglig er uskadeligt for nyfødte.
NSAID Brufen foretrækkes. Undgå aspirin pga teoretisk risiko for Reye´s syndrom. Coxib´s er sikre at bruge.
Antiepileptika kan anvendes.
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6.3.5 Tabel over anvendelse af medikamina til ammende
Medikamina:

Evidens / grad

Propofol

Kasuistiske
meddelelser,
grad D
Kasuistiske
meddelelser,
grad D
Teoretiske
overvejelser,
grad D
Ekstrapolering fra
Halotan samt
teoretiske
overvejelser,
grad D
Kasuistiske
meddelelser,
grad D

Thiopental

Ketamin

Inhalationsanæstetika

Morfin

Diazepam

Kasuistiske
meddelelser,
grad D

Petidin

Kasuistiske
meddelelser,
grad D

Kodein

Kasuistiske
meddelelser,
grad D

Fentanyl

Kasuistiske
meddelelser,
grad D
Kasuistiske
meddelelser,
grad D
Teoretiske
overvejelser,
grad D
Kasuistiske
meddelelser,
grad D
Kasuistiske
meddelelser,
grad D
Teoretiske
overvejelser,
grad D
Kasuistiske
meddelelser,
grad D
Kasuistiske
meddelelser,
grad D

Sufentanil

Remifentanil

Alfentanil

Midazolam

Triazolam

Lidokain

Bupivacain

WHO
rekommandation
Ikke nævnt

Lægemiddelkatalogets
rekommandation
Udmalkning og kassering af
første portion modermælk

Vores vurdering

Kompatibelt med
amning

Udmalkning og kassering af
første portion modermælk

Kan anvendes

Kompatibelt med
amning

Udmalkning og kassering af
første portion modermælk

Kan anvendes

Ikke nævnt (Halotan er
kompatibelt med
amning)

Udmalkning og kassering af
første portion modermælk

Kan anvendes

Kompatibelt med
amning ved enkelt
dosering. Gentagne
doser bør undgås.
Barnet bør
monitoreres
Kompatibelt med
amning i enkelt dosis.
Gentagne doser bør
undgås. Barnet bør
monitoreres

Må anvendes under visse
forudsætninger

Høje doser og
længerevarende
forbrug bør undgåes

Må ikke anvendes

Kompatibelt med
amning i enkelt dosis.
Gentagne doser bør
undgås. Barnet bør
monitoreres
Ikke nævnt

En enkelt dosis udgør
formentlig ingen risiko men
ved gentagen dosering
frarådes amning

Andet benzodiazepin
bør om muligt
anvendes. Gentagne
doser eller høje
enkelt doser bør
undgås
Kan anvendes som
enkelt dosering,
gentagne doser bør
undgås

En enkelt dosis udgør
formentlig ingen risiko men
ved gentagen dosering
frarådes amning
Kan anvendes

Kan anvendes som
enkelt dosering,
gentagne doser bør
undgås
Kan anvendes

Ikke nævnt

Udmalkning og kassering af
første portion modermælk

Kan anvendes

Ikke nævnt

Udmalkning og kassering af
første portion modermælk

Kan anvendes

Ikke nævnt

Udmalkning og kassering af
første portion modermælk

Kan anvendes

Ikke nævnt

Kan anvendes

Kan anvendes

Ikke nævnt

Bør ikke anvendes pga
utilstrækkelige data

Utilstrækkelige data

Kompatibelt med
amning

Kan anvendes

Kan anvendes

Kompatibelt med
amning

Kan anvendes

Kan anvendes

Ikke nævnt

Kan anvendes

41

6.4 Børn
6.4.1 Principper for smertebehandling af børn
Postoperativ smertebehandling af børn har traditionelt været underprioriteret, men indenfor de sidste
årtier, er interessen øget og har medført væsentlige fremskridt. Den første vigtige erkendelse var, at børn
allerede inden fødslen har et veludviklet nociceptivt apparat.
Målsætningen om at reducere det kirurgiske stressrespons samt postoperative smerter hos nyfødte og
børn har ført til udbredt anvendelse af regionale teknikker.
6.4.2 Smertescoring af børn
Sandsynligheden for succes i smertescoring af børn øges hvis barn og forældre er introduceret til et egnet
smertescoringsredskab allerede præoperativt.
Til neonatale børn anvendes CRIES-score
Til børn fra 0-5år samt børn uden sprog anvendes FLACC-score
Til børn mellem 4 – 12 år anbefales Wong-Baker score
Børn over 8 år kan anvende VAS-scoren
Alle scoringsredskaber resulterer i et resultat mellem 0 – 10. Scoring over 3 i hvile eller 5 ved aktivitet bør
medføre administration af PN medicin og evt. justering af den faste analgetika.
Det er med børn især vigtigt at forhøre sig om, hvor det gør ondt – da f.eks. angsten for en Venflon kan
være ”kilden” til smerte.
Derudover er det vigtigt at sikre døgndækning af den smertestillende medicin samt at lægemiddelformen
er af en art som barnet kan acceptere. Intramuskulær eller subcutan injektion er således ikke et valg til
børn.
6.4.3Paracetamol til børn
På grund af store variationer i biotilgængelighed af paracetamol ved rektal administration, bør så vidt
muligt vælges per os eller IV administration. Hos børn, der ikke har i.v. adgang og f.eks. er opereret i
luftvejene og derfor ikke kan tage peroral medicin, gives supp. Panodil i op til 5 døgn.
6.4.4 NSAID til børn
Kun til børn over 6 måneder. Gives ikke præoperativt; første dosis ved afslutning af anæstesi. Ud over de i
skemaet nævnte stoffer, findes også Naproxen som mikstur (Bonyl ) dosering 5mg/kg x 2.
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6.4.5 Paracetamol/NSAID DOSERINGS-SKEMA
Paracetamol
Vægt i Børn under 3 måneder
Kg.
Per os eller Rektalt
IV 10mg/kg 25mg/kg x 3
x4

3
4
5
7
8

IV
50mg
infunderes 100mg
over 20
125mg
minutter.

10
12
14
16
19
25
30
33
41
50
60

Per os
findes som
mikstur
enten som
50mg/ml
eller 24
mg/ml.

Diclofenac
Børn over 3 måneder

Børn over 6
måneder
Per os eller IV. Rektalt
Per os eller Rektalt
15mg/kg x 4
25 mg/kg 3mg/kg/døgn
x4
Findes som tbl. 25
og 50mg uden
delekærv
IV infunderes 50mg
0
over 20
100mg
0
minutter.
125mg
0
175mg
0
Per os findes
175mg
12,5mg + 12.5mg
som mikstur
(supp)
som 24mg/ml 250mg
12,5mg +12,5mg
Som
(supp)
smeltetbl.
300mg
12,5mg + 12,5mg +
Panodil Flash
12,5mg (supp)
250mg med
375mg
12,5mg + 12,5mg +
banansmag
12,5mg (supp)
Som brusetbl. 375mg
25mg + 25mg
500mg med
500mg
25mg + 12,5mg +
delekærv
25mg
Og som tbl.
625mg
25mg + 25mg +
125 mg eller
25mg
500mg
750mg
25mg + 25mg +
25mg
750mg
50mg + 25mg +
25mg
1000mg 50mg + 25mg +
50mg
1250mg 50mg + 50mg +
50mg
1500mg 75 + 50 + 50

Ibuprofen/
Nurofen
Børn over 6
måneder
Per os evt.
som mikstur
20mg/kg/døg
nfordelt på 3
doser

45mg x 3
50mg x 3
65mg x 3
80mg x 3
90mg x 3
100mg x 3
125mg x 3
150mg x 3
200mg x 3
220mg x 3
270mg x 3
330mg x 3
400mg x 3
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6.4.6 Opioider til børn
Opioidernes kinetik er, bortset fra i den neonatale periode, i praksis som hos voksne, hvor den terminale
halveringstid for morfin er ca. 2 timer. Tolerans kan udvikles hurtigt med dramatiske symptomer, specielt
ved behandling med fentanyl intravenøst hos mindre børn. Abstinenssymptomer ved seponering af
opioider er hyppige hos børn, hvorfor aftrapning efter selv kort tids behandling skal foretages med 25-50%
per døgn.
Spæd- og småbørn kan og bør behandles med opioider ved moderate og stærke postoperative smerter.
På grund af dokumenteret apnoe risiko hos præmature eller ex-præmature med en gestationsalder < 60
uger bør disse børn først behandles med opioider, når der er sikret adækvat overvågning på et
postoperativt observationsafsnit. Hos nyfødte er en kombination af lokal analgesi suppleret med
paracetamol at foretrække efter mindre kirurgi. Efter mere ekstensiv kirurgi til kardiorespiratorisk stabile
nyfødte anbefales intravenøse refrakte doser fentanyl 0,5-2 mikrogram/kg. Nyfødte med dårlig almen
tilstand bliver oftest respiratorbehandlet i den postoperative fase og derfor kan en liberal dosering af
opioider fortsættes postoperativt.
Der er ikke tvivl om, at den bedste akutte smertebehandling opnås ved indgift af opioider intravenøst. Der
opnås hurtig indsættende virkning, og behandlingen kan titreres effektivt og sikkert. Vi har lang erfaring
for, at morfinbivirkninger i form af kvalme og opkastning kan reduceres betydeligt ved at titrere sig frem til
smertefrihed med bolusdoser à 25-30mikrogram/kg, frem for at starte med en mere traditionel dosis på
100-150 mikrogram/kg. Ved evt. peroral opioid behandling øges doseringen op til 4 gange i.v. dosis.
Subkutane og intramuskulære injektioner skal undgås.
Som hos voksne tilstræbes indgift af morfin i.v. i fast dosering og interval det første postoperative døgn,
hvorefter der ved smertereduktion kan overgås til tbl./supp. i fast dosering og interval med p.n. ordination.
6.4.7 MORFINDOSERINGS-SKEMA til børn
Vægt i
Kg.

Rektalt
0,1-0,2mg/kg
p.n.

Oralt
0,3mg/kg
p.n.

Intravenøst
Intravenøst = ml
0,025-0,03mg/kg p.n. ”epiduralmorfin”
(25–30 mikrogram/kg) af styrke 0,4mg/ml

5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
50
60

1,0 mg
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,5
2,5
5,0
5,0
7,5
7,5
10,0
10,0

1,5mg
1,8
2,0
2,5
2,7
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
10,5
12,0
15,0
15,0

0,12
0,16
0,2
0,2
0,24
0,3
0,4
0,6
0,7
0,9
1,0
1,2
1,5
2,0

0,30 ml
0,40 ml
0,50 ml
0,50 ml
0,60 ml
0,75 ml
1,00 ml
1,50 ml
1,75 ml
2,25 ml
2,50 ml
3,00 ml
3,75 ml
5,00 ml
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6.4.8 “Patient/Nurse controlled analgesa” (PCA/NCA) til børn
Børn ned til 5-6 år, kan som regel betjene PCA pumpen. Børn fra 3 måneder til 5-6 år, er for små til at
kunne gennemføre en PCA behandling og tilbydes sygeplejerskestyret smertebehandling (NCA).
Behandlingen er med samme udstyr og samme dosering som ved PCA. Men ved denne form for behandling
aktiverer sygeplejersken pumpen, når det skønnes, at barnet har smerter. Man bør anvende en pumpe, der
kan registrere behandlingsforløbet.
Til børn med konstante smerter indstilles pumpen til at give en kontinuerlig baggrundsinfusion med
mulighed for bolus ved aktivt tryk på en knap. For at undgå overdosering er det vigtigt at programmere
pumpen til at låse en given periode, efter bolusindgift typisk 15 minutter. Ved intermitterende smerter kan
pumpen indstilles til kun at give medicin ved aktivering af bolus-knappen og i så tilfælde kan låseperioden
sættes til f.eks. 8 minutter.
6.4.9 MORFINPUMPE-SKEMA til børn
Programmering af morfinpumpe
Baggrundsinfusion
morfin 4-10 mikrogram/kg/time
uden baggrundsinfusion morfin 20 – 25 mikrogram/kg/bolus
PCA bolus dosis
med baggrundsinfusion Morfin 10 – 20 mikrogram/kg/bolus
uden baggrundsinfusion 8 minutter
Låseperiode
med baggrundsinfusion 15 minutter
Til børn under 10 kg anvendes morfinopløsning på 0,1mg/ml
Til børn mellem 10-30 kg anvendes morfinopløsning på 1mg/ml
Til børn over 30kg anvendes morfin 2mg/ml
6.4.10 Behandling af opioid-induceret respirationsdepression hos børn
Ilttilførsel evt. maskeventilation, stimulation af barnet, afhjælp evt. luftvejsobstruktion – træk underkæbe
fremad, evt. sugning
Let respirationsdepression

Naloxon(Narcanti) 0,05 – 0,1 mikrogram/kg iv.

Svær respirationsdepression

Naloxon(Narcanti) 4 mikrogram/kg

Dosis gentages indtil respirationen er sufficient og således at den analgetiske virkning lige netop ikke
ophæves.
Kald anæstesilæge.
6.4.11 Kvalme og opkastning hos børn
Ondansetron
Dexamethason

0,1mg/kg iv.
0,15mg/kg iv.
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6.4.12 Regional analgesi til børn
Regionale analgesi teknikker til postoperativ smertebehandling af børn bør anvendes på grund af
effektiviteten af den postoperativ smertelindrende effekt. Anlæggelse af blokaderne kræver imidlertid
betydelig specialistkompetence og bør udføres peroperativt, inden kirurgien starter eller ved afslutningen
af anæstesien. Især er ekstremitets kirurgi velegnet til perifere blokader, hvor den smertestillende effekt
kan vare op til 24 timer.
Infiltration af sår.
Generelt bør såret infiltreres med lokalanæstesimiddel hos alle børn, såfremt der ikke er
kontraindikationer. Denne smertebehandling er enkel og effektiv, oftest kan der opnås en lang smertefri
fase postoperativt.
Dosis: Bupivacain 2,5mg/ml, maksimalt 2,5mg/kg eller som ”tommelfingerregel”: 1 ml/kg. F.eks vil
operationssåret ved en hernie operation hos et 15 kg barn kunne infiltreres med maksimalt 15ml
Bupivacain 2,5mg/ml.
Anvendes Bupivacain med adrenalin er max dosis 3 mg/kg.
Sakral analgesi
Denne form for regional analgesi benyttes i vid udstrækning til per- og postoperativ analgesi ved
infraumbilical kirurgi f.eks. på UE eller genitalia hos børn. Efter induktion af anæstesi vendes barnet i
sideleje, og lokalanæstesimiddel evt. tilsat klonidin 2 mikrogram/kg injiceres sakralt efter standard teknik.
Blokaden er effektiv i hele opvågningsfasen (hvis tilsat klonidin i op til 12 timer), hvorefter barnet skal
tilbydes anden smertebehandling.
Perifere blokader kan, i lighed med behandling af voksne patienter, med fordel anvendes til postoperativ
smertebehandling af børn.
Epidural smertebehandling
Brugen af kontinuerlig per - og postoperativ epiduralanalgesi anvendes hyppigst ved større abdominal-,
urogenital- eller ved bækken- og underekstremitetskirurgi. Ved epiduralanalgesi anvendes
lokalanæstetikum evt. kombineret med klonidin eller opioid. Der er dog tendens til at især mindre børn
bliver uacceptabelt plaget af kløe ved tilsætning af opioid epiduralt.
Epidural kateter anlægges efter, at barnet er bedøvet. Anlæggelse af epidural kateter er en specialist
opgave. Thorakal placering af epidural kateter kan hos mindre børn (< ca. 8 kg) opnås fra sakralt indstik.
6.4.13 Maximum doser af lokalanæstetika epiduralt til børn
Bupivacain, Ropivacain
Bolus dosis
Kontinuerlig infusion
Adjuverende stoffer

Neonatale
Børn
Neonatale
Børn

2,0mg/kg
2,5mg/kg
0,2mg/kg/time
0,5mg/kg/time

S-Ketamin
Clonidin

0,5-1,0mg/kg
1-2mikrogram/kg
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Ved beregning af dosering kan hjælpeskemaerne ”Postoperativ smertebehandling – Børn” og
”Postoperativ smertebehandling – Neonatale” nedenfor med fordel anvendes:
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6.4.11 Postoperativ smertebehandlingsprotokol
Navn

Afd.:

BØRN

Vægt: ___________________________

CPR:
Operation:
Dato:
Epidural ordination
Hvis < 6 mdr. max. total dosis Bupivacain per 4 timer: 1,25 - 1,5 mg/kg
=
mg/4 timer
Hvis > 6 mdr. max. total dosis Bupivacain per 4 timer: 2 mg/kg
= _______ mg/4 timer
Flg. fordeling af total 4 timers dosis:
Pumpe (1 mg/ml bupivacain & 1,5 mikrogram/ml klonidin = ml/time (0.25-0.30 ml/kg/time) =
mg/4
timer
Standardblanding opløsning: 247,5 ml Bupivacain 1 mg/ml + 2,5 ml klonidin 150 mikrogram/ml, ialt 250 ml, der
indeholder: Bupivacain 1 mg/ml, klonidin 1,5 mikrogram/ml , heraf gives 0,25 - 0,30 ml/kg/time.
Ved smertegennembrud: Bolus bupivacain 2,5 mg/ml =
ml x
/pr. 4 timer =
mg/4 timer
___________________________________________________________________________________________
PCA/NCA
Morfinopløsning 1 mg/ml, hvis anden specificer:
mg/ml
uden baggrundsinfusion: 20 - 25 mikrogram/kg =
mikrogram (mg)
PCA bolus dosis
med baggrundsinfusion: 10 - 20 mikrogram/kg =
mikrogram (mg)
Baggrundsinfusion: 4 - 10 mikrogram/kg/time =
mikrogram/time
Låseperiode (8 min uden baggrundsinf., 15 min. med baggrundsinf.) =
minutter
___________________________________________________________________________________________
_____
Konventionel smertebehandling:
Morfin i.v.: ____ mg x
Tbl. morfin: ____ mg x
Supp. morfin: ____ mg x
Paracetamol i.v. (perfalgan) > 1 år 15 mg/kg x 4 = ____ mg x ____
Tbl. Paracetamol (15 mg/kg x 4): ____ mg x _
ELLER Supp. Paracetamol (25 mg/kg x 4): ____ mg x ____
Diclon 3 mg/kg/døgn (fordelt på 2-3 doser): ____ mg x ____
Kvalmestillende:
Zofran (100 mikrogram/kg x 1, max. 4 mg) =
mg i.v.
Dexametason (0,15 mg/kg, max. 8 mg) =
mg i.v.
Kløestillende:
Naloxone 0,5 mikrogram/kg i.v.(max. 20 mikrogram pr. dosis) =
mikrogram i.v.
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6.4.12 Postoperativ smertebehandlingsprotokol
Navn
CPR:

Afd.:
Operation:

NEONATALE

Vægt: ___________________________
Dato:

Epidural ordination
Max. total dosis Bupivacain per 4 timer er 1 mg/kg
= ___________mg/4 timer
Følgende fordeling af total 4 timers dosis:
Pumpe (1 mg/ml bupivacain )
________ml/time (0,2ml/kg/time)
= ___________mg/4
timer
Fremstilling af infusionsblanding:
10mg Bupivacain 5 mg/ml i 40 mgl NaCl Isot., ialt 50 ml, der indeholder: Bupivacain 1 mg/ml., heraf gives 0,2ml/kg/time
Ved smertegennembrud: Bolus bupivacain 1 mg/ml =
ml højst hver 4.time
=
mg/4
timer
___________________________________________________________________________________________
NCA - pumpe
Morfinopløsning 0,1 mg/ml, baggrundsinfusion normalt kun på intuberede børn.
uden baggrundsinfusion: 20 - 25 mikrogram/kg =
mikrogram (mg)
NCA bolus dosis
med baggrundsinfusion: 10 - 20 mikrogram/kg =
mikrogram (mg)
Baggrundsinfusion: 4 - 10 mikrogram/kg/time =
mikrogram/time
Låseperiode (8 minutter) =
minutter
Fremstilling: 10mg Morfin i i alt 100ml NaCl isotonisk eller 100ml Glucose isot.
___________________________________________________________________________________________
Konventionel smertebehandling:
Morfin i.v. 25 – 50 mikrogram/kg
=________mg
Paracetamol rektalt eller i.v.
Præmature 28 – 32 uger:
Bolus 20 mg/kg

=________mg

vedligehold 15mg/kg x 2

=________mg

Supp Paracetamol

Præmature 32 –36 uger, mature 0 – 3 mdr.:
Bolus 30 mg/kg
Supp. Paracetamol
Vedligehold 15 mg/kg
Højdosis vedligeholdelse højst 48 timer
Præmature < 28 uger: Erfaring savnes.

=________mg
=________mg
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Eller Paracetamol i.v. (Perfalgan) 10 mg/kg x 4
Respirationsdepression: Naloxone 20 mikrogram/kg i.v., pn.

=________mg
=________mg
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6.5 Principper for smertebehandling af patienter på Intensiv Terapi Afsnit (ITA)
6.5.1 Smerter hos intensiv patienter
Smerter optræder hyppigt hos kritisk syge patienter indlagt på en intensiv afdeling. Blandt hjertekirurgiske patienter beskrev ca. 77 %, at de havde oplevet smerter under indlæggelsen på intensiv
afdeling. Smerterne optrådte især i forbindelse med vendinger og blev beskrevet som svære hos 41 %
af disse (2). I en undersøgelse, der inkluderede langtidsindlagte medicinske og kirurgiske intensiv
patienter, fandt man ligeledes en høj forekomst af fysiske og psykiske problemer, hvoraf svære
smerter blev beskrevet hos 44 % (3).
Ubehandlet smerte kan føre til dårlig søvn, agitation, stress med tachycardi, øget iltforbrug,
hyperkoagulabilitet, immunosuppression og vedvarende katabolisme. Derudover kan der forekomme
pulmonal dysfunktion ved smertetilstande i thorax og generaliseret muskelrigiditet, som begrænser
bevægelsen af thorax væg og diafragma. Det er derfor vigtigt, at forekomsten af smerter vurderes hos
alle patienter med jævne mellemrum og at en passende behandling iværksættes.
Der foreligger meget sparsom videnskabelig evidens vedrørende principper for smertebehandling og
valg af lægemidler til kritisk syge patienter. Behandlingsstrategien baseres derfor på kendte
fysiske/kemiske, farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaber for lægemidlerne kombineret
med ekstrapolation af evidens fra andre patient populationer.
6.5.2 Inddeling af smerter
Akutte smerter
Følge af invasive procedurer, traume og kirurgi.
Ubehag fra monitorerings- og terapeutisk udstyr (katetre, dræn, NIV maske,
endotrachealtube).
Diverse plejeprocedurer (sugning, fysioterapi, sårskift, vending og mobilisation)
Længerevarende immobilitet.
Kroniske smerter
Tidligere eksisterende smertevoldende sygdomme.
Angst, frygt, søvn deprivation, træthed og følelsen af tab af kontrol kan yderligere påvirke
smertetærsklen og øge smerteopfattelsen.
6.5.3 Smertevurdering af bevidsthedspåvirkede patienter
En systematisk og omhyggelig evaluering af smerter kan reducere forekomsten og sværhedsgraden af
smerter signifikant og føre til et fald i varigheden af mekanisk ventilation (4).

51

Smerteintensitet
Det kan være meget vanskeligt at vurdere smerteintensitet hos kritisk syge patienter og det er vist, at
observatør-baseret vurdering ofte vil underestimere problemet. Der bør derfor anvendes et
scoringssystem til vurdering af intensiteten og effekten af den iværksatte smertebehandling (5).
Der er forskellige metoder, som kan anvendes til ”vågne” patienter, der kan medvirke til
undersøgelsen:
Patientens egne oplysninger er den mest troværdige og valide metode.
Numeric rating scale (NRS), 0-10 punkts skala, hvor 10 repræsenterer værst tænkelige smerter.
Visual analogue scale (VAS) - deskriptiv skala fra ”ingen smerte” til ” værst tænkelige smerter
”.
Hos bevidstheds påvirkede patienter, der ikke kan medvirke til en scoring, kan anvendes:
Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) (6)
Behavioral Pain Scale (BPS) (7)
6.5.4 Strategi for smertebehandling hos intensiv patienter
Alle patienter skal vurderes mhp forekomst af smerter. Har patienten smerter, skal en beskrivelse af
disse om muligt omfatte
Lokalisation
Smertetype/-kvalitet
Intensitet
Forværrende og lindrende faktorer
Om smerterne er spontane, tilstede i hvile eller udløst af diverse procedurer
For alle patienter med smerter skal der lægges en smerteplan, hvor følgende forhold bør overvejes:
Mål for analgesien. I de fleste tilfælde er det hensigtsmæssigt, at tilstræbe smertefrihed i hvile
for at undgå opioid overdosering og deraf følgende bivirkninger.
Ordination af analgetika, der tager højde for smertetype/-kvalitet (differentieret
smertebehandling).
Ved somatiske nociceptive smerter og/eller viscerale smerter er en kombination af opioider og
non-opioide analgetika ofte en fordel, da der opnås en større analgetisk effekt end højere
doser opioid alene kan give.
Faste doseringsintervaller eller kontinuerlig infusion af opioid er at foretrække, idet
forebyggelse af smerter er mere effektivt end behandling af eksisterende smerter.
Der skal foreligge pn ordinationer til behandling af gennembrudssmerter (15-20 % af
døgndosis).
Effekt af iværksat behandling skal kontrolleres med jævne mellemrum ved anvendelse af
smertescore (minimum dagligt) og justeres ved behov afhængig af terapeutisk response.
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Kontinuerlig opioid infusion skal minimeres både mht. dosis og infusionsperiode, da lang
infusionsperiode og høj dosis kan medføre akkumulation og dermed risiko for overdosering og
efterfølgende udvikling af abstinenser.
Bivirkninger til behandlingen og komplikationer skal behandles. Husk at ordinere laksantia ved
brug af opioider.
Procedurerelaterede smerter:
Der skal foreligge plan for analgetika til anvendelse ved smertevoldende procedurer.
Effekten af denne behandling skal afventes, inden procedurer udføres.
Patienter med præeksisterende kroniske smerter:
Som hovedregel bør igangværende behandling af kroniske smerter fortsættes.
Hvis det ikke er muligt at fortsætte en igangværende behandling med opioid (f.eks.
depotformulering), skal der gives anden behandling i ekvianalgetiske doser for at undgå
abstinens udvikling.
Patienter med kroniske smerter i langtidsbehandling med opioid har pga. tilvænning behov for
større opioid doser end ikke tilvænnede patienter ved akutte smerter.
Patient-kontrolleret analgesi (PCA) resulterer i stabile koncentrationer, god kvalitet af
smertebehandlingen, mindre sedation, mindre opioid forbrug og potentielt færre bivirkninger hos
ikke-kritisk syge patienter. Denne administrationsform er sjældent indiceret til kritisk syge patienter,
men kan anvendes i udvalgte tilfælde (8,9).
Ikke-farmakologiske interventioner
Passende lejring, frakturstabilisering mv.
6.5.5 Anvendelse af opioider på ITA
Valg af præparat afhænger af stoffets farmakologiske effekt og potentielle bivirkninger.
Udover til smertebehandling er opioider nyttige ved behandling af patienter med respirations
insufficiens, da de effektivt reducerer den subjektive følelse af lufthunger. Er ikke
angstdæmpende og medfører ikke amnesi.
Ved dosering efter vægt anvendes idealvægt frem for aktuel vægt.
Det kan være nyttigt at pausere indgift af analgetika for at afdække eventuel overdosering
Skift af opioid er en mulighed hos patienter, der oplever opioid relaterede bivirkninger eller
tolerans udvikling, der medfører dårlig smertekontrol
Ingen evidens for forskel i analgetisk effekt mellem de forskellige opioider, når der anvendes
ekvianalgetiske doser
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6.5.6 Behandling af opioidbivirkninger på ITA
Allergier: Egentlig IgE-medieret allergi er sjælden og forekommer især ved behandling med
morfin.
Arytmier: Ses især i forbindelse med metadon, der kan give QT forlængelse.
CNS påvirkning: Sedation, hallucinationer og konfusion. Ofte udtryk for overdosering.
Problemet kan reduceres ved omhyggelig dosis justering.
Respirationsinsufficiens: Alle opioider giver dosisafhængig respirationsinsufficiens, om end der
hurtigt udvikles tolerance for denne bivirkning. Vil ofte være forudgået af øvrige CNS
bivirkninger.
Hypotension: Ses specielt hos volumen-depleterede. Ses hyppigere efter morfin end fentanyl.
Urinretention: Sjældent et problem hos intensiv patienter, da de oftest har KAD.
Kvalme og opkastninger/forsinket ventrikeltømning: Kan udløses af alle opioider og kan være
såvel centralt som perifert udløst. Behandles med antiemetika om nødvendigt
kombinationsbehandling med præparater med forskellige angrebspunkter. Dosis justering
vigtig. Eventuelt skift til andet opioid.
Obstipation. Opstår hos næsten alle patienter og tolerans udvikling kan ikke forventes.
Behandling med laksantia bør derfor altid iværksættes hos patienter med forventet
længerevarende behandling. Der skal anvendes præparater med såvel blødgørende som
peristaltikfremmende effekt.
Kløe: Specielt for morfin ses histaminfrigørelse med kløe og bronkospasmer. Antihistamin er
som regel ineffektivt. Dosisjustering eller skift af opioid kan undertiden afhjælpe problemet.
Svedtendens: Svedudbrud kan optræde pludseligt, hyppigt om natten og kan være profust.
Der udvikles sjældent tolerans. Kan forsøges behandlet med baklofen eller clonidin.
Abstinenser: Længerevarende behandling med opioider medfører fysisk afhængighed og
dermed risiko for abstinenssymptomer ved brat seponering. Symptomdebut afhænger af de
enkelte opioiders halveringstid. Forebygges ved gradvis aftrapning eller skift til stof med
længerevarende effekt (eks. metadon) (se afsnittet om abstinenstilstande).
Toleransudvikling: Opioid tolerance er et fænomen, hvor en gradvis dosisøgning over tid er
nødvendig for at opretholde en uændret farmakologisk effekt. Når en patient har behov for
stigende doser opioid, kan det skyldes, at smertetilstanden er forværret, at der er udviklet
tolerans eller at smerterne ikke er opioid-følsomme.
Hyperalgesi: Defineres som en øget smerteoplevelse ved stimulus, der normalt er smertefuldt.
Er beskrevet hos patienter i længerevarende højdosis opioidbehandling, især hos cancer
smerter, men ses også hos stofmisbrugere i vedligeholdelsesbehandling og hos patienter med
kroniske non-maligne smertetilstande. Er endnu ikke velbeskrevet blandt patienter indlagt på
intensiv afdeling, men kan formentlig ses hos langtidsindlagte (10).
6.5.7 Opioid rotation på ITA
Ved opioid rotation forståes skift fra et opioid til et andet. Kan anvendes, hvis der er utilstrækkelig
effekt af det anvendte opioid, hvis der er uacceptable bivirkninger ved nødvendige doser af det
pågældende opioid eller ved uhensigtsmæssig stor tolerans-udvikling overfor det anvendte præparat.
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Omstilling fra intravenøs administration til peroral opioid-indgift
Når peroral indgift er påbegyndt, aftrappes opioid-infusionen gradvist over 24 timer.
I omstillingsfasen er det ofte nødvendigt at give supplerende doser intravenøst, da ekvipotent
dosis er vanskelig at beregne.
Indtil målet for smertebehandlingen er nået, justeres dosis daglig under hensyntagen til de
ekstra doser, der er givet for at opnå basis smertedækning.
Målet er smertefrihed i hvile med mindst mulig dosis.
Husk altid pn ordinationer til intravenøs indgift.
Se evt. afsnittet vedr. opioid abstinenstilstande.
6.5.8 De hyppigst anvendte opioider på intensiv afdeling (10)
Fentanyl
Semisyntetisk my-receptorselektiv opioid agonist.
Velegnet til behandling af akutte smerter i en kortere periode.
Der er maksimal analgetisk effekt 4-5 minutter efter intravenøs administration og medfører
derfor hurtig smertekontrol.
Effekten af enkeltdosis er kortvarig, omkring 30 minutter.
Velegnet til procedure relaterede smerter.
Kan administreres parenteralt og transdermalt.
Ved behov for hyppig dosering, kan det gives som kontinuerlig infusion.
Ingen aktive metabolitter og kan derfor anvendes til nyreinsufficiente patienter.
Akkumuleres efter længerevarende kontinuerlig infusion, idet halveringstiden stiger med
varigheden af administration.
Fentanyl kan administreres transdermalt hos hæmodynamisk stabile patienter med
længerevarende behov for opioid behandling, der allerede er smertedækkede med opioid.
Fentanylplaster er ikke velegnet til opioidnaive patienter.
Efter applicering af plasteret kan der først forventes maksimal effekt efter 12-24 timer.
Ophør af effekten opstår ligeledes ikke i tilknytning til fjernelse af plasteret, men kan først
forventes efter 12-24 timer.
Sufentanil
Syntetisk my-selektiv opioidagonist.
Sufentanil er et kraftigt virkende og har 7-10 gange større affinitet for my-receptorerne end
fentanyl.
Begyndende virkning 1-2 minutter efter intravenøs indgift.
Maksimal virkning efter 12-15 minutter
Virkningsvarighed < 30 minutter
Metaboliseres i leveren til bl.a. en farmakologisk aktiv metabolit (ca. 10 % så aktiv som
moderstoffet).
Forsigtighed ved Myasthenia gravis, hvor det kan medføre ukontrolleret hypotension.
Skal anvendes med forsigtighed ved nedsat lever- og nyrefunktion.
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Morfin
Ren agonist med overvejende effekt på my-receptorer.
Der er maksimal analgetisk effekt på mindre end 10 minutter efter intravenøs administration.
Effekten af enkeltdosis ca. 3 timer.
Kan administreres parenteralt, peroralt og rectalt. Biotilgængelighed efter rectal
administration svarer til peroral administration.
Kan gives i refrakte doser eller som kontinuerlig infusion.
Metaboliseres til det inaktive stof morfin-3-glukoronid (80 %) og en biologisk aktiv metabolit
morfin-6-glukoronid (20 %), der er ca. 2-4 gange så aktivt som morfin og akkumuleres ved
nyreinsufficiens.
Tåles godt af leverinsufficiente patienter.
Eliminationen forsinket efter længerevarende brug.
Ketogan
Ren my-agonist tilsat spasmolytikum.
Der er maksimal analgetisk effekt på mindre end 10 minutter efter intravenøs administration.
Kan administreres parenteralt, peroralt og rectalt. Biotilgængelighed efter rectal
administration er som efter peroral administration.
Teoretisk effekt på tilstande med spasmer (eks. koliksmerter).
Kan anvendes til nyreinsufficiente patienter.
Oxycodon
Semisyntetisk my- og muligvis kappa-receptor agonist
Findes i en korttids-virkende form til peroral og parenteral anvendelse og som depotpræparat.
Der er maksimal analgetisk effekt indenfor 5-8 minutter efter intravenøs administration.
Metaboliseres i tarm og lever til overvejende inaktive metabolitter.
Kan anvendes hos nyreinsufficiente patienter.
Remifentanil
Syntetisk morfin lignende analgetikum
Metaboliseres i blodet af esteraser uafhængigt af organfunktioner og akkumuleres derfor ikke.
Er meget styrbart.
Kan anvendes til korterevarende smertebehandling.
Inden seponering skal det overvejes, om patienten har behov for fortsat smertebehandling og
i givet fald skal denne iværksættes.
Velegnet til korterevarende smertevoldende procedurer eksempelvis skiftninger.
Kan bruges som led i sedation af patienter, hvor hyppig neurologisk vurdering er nødvendig (jf.
afsnittet vedr. sedation).
Metadon
Ren syntetisk my-receptor agonist og NMDA-receptor antagonist.
Kompleks farmakokinetik, der medfører risiko for akkumulation.
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Doseringsintervallet er kortere ved anvendelse til smertebehandling sammenlignet med
vedligeholdelsesbehandling af opioid misbrugere.
Ingen aktive metabolitter og kan derfor anvendes til nyreinsufficiente patienter.
Kan administreres parenteralt og peroralt.
Absorberes let efter peroral indgift.
Biotilgængeligheden høj over 80 %.
Velegnet i forbindelse med aftrapning af opioider med kort virkningsvarighed.
Petidin
Bør generelt undgås hos kritisk syge patienter, da aktive metabolitter kan nedsætte
krampetærsklen specielt hos nyreinsufficiente.
6.5.9 Non-opioide analgetika på ITA
Paracetamol
Virkning: Har analgetisk og antipyretisk effekt.
Farmakokinetik: Absorberes næsten 100 % efter peroral/sonde administration.
Indikation: Somatiske nociceptive smertetilstande af let til moderat intensitet. Kan potensere
effekten af opioider.
Dosering: Reduceret dosis ved leverinsufficiens.
Bivirkninger: Er sjældne ved terapeutisk dosering.
NSAID
Brugen begrænset hos kritisk syge patienter pga. bivirkninger i form af gastrointestinal
blødning, blødningstendens pga. trombocyt inhibition og nyreinsufficiens.
Kan overvejes til korterevarende behandling af drænsmerter.
Tricykliske antidepressiva
Anvendes til behandling af neurogene smertetilstande.
Har selvstændig analgetisk effekt, der opnås uden antidepressiv virkning.
Analgetisk effekt opnås ved betydelig lavere dosering, end antidepressiv dosis.
Smertelindrende effekt kan forventes indenfor 3-8 døgn.
Der er ikke væsentlige forskelle i den analgetiske effekt mellem de forskellige præparater.
Valg af præparat foregår under hensyntagen til de enkelte præparaters sidevirkning.
Nortriptylin (NoritrenR) er velegnet, hvis der ønskes opkvikkende effekt. Gives derfor i løbet af
dagtiden. Dosis 10 mg x 2, op til 25 mg x 3.
Amitriptylin har sederende effekt og gives derfor bedst om aftenen. Dosis 25 mg x 1 op til max.
dosis 100 mg.
Antikonvulsiva
Anvendes til behandling af neurogene smertetilstande og eventuelt kolik-smerter og tenesmi.
Dokumenteret effekt af gabapentin og pregabalin på perifere neurogene smerter.
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Begge præparater udskilles uomdannet i nyrerne, hvorfor dosis tilpasses creatinclearance og
eventuel hæmodialyse (jvf. tabel nedenfor).
Effekten indtræder i løbet af 1-3 uger.
Kan medføre sedation.
Ved ophør af behandling skal denne aftrappes over 1-2 uger.
Dosering af gabapentin under hensyntagen til nyrefunktion:
Creatinin-clearance (ml/min)
> 60
30-60
15-30
< 15

Total døgndosis (mg/dg)
1.200
600
300
150

Dosering (mg)
400 mg x 3
300 mg x 2
300 mg x 1
300 mg hver 2. dag

Der kan undertiden opnås bedre behandlings response ved neurogene smerter, når tricykliske
antidepressiva kombineres med antikonvulsiva.

6.5.10 Adjuverende behandling på ITA
Nerveblokader
Ved udvalgte smertetilstande kan anvendes perifere og centrale nerveblok.
Clonidin
Centralt virkende alfa-adrenerg agonist.
Potenserer effekten af opioider og kan derfor anvendes som adjuvans til opioid behandling.
Velegnet til behandling af opioid abstinenser.
Virker antihypertensivt, analgetisk og sederende.
Bivirkninger i form af mundtørhed, depression og søvnforstyrrelser.
Kontraindikationer: Alvorlig bradyarytmi som følge af syg sinus knude syndrom, 2. eller 3.
grads AV-blok.
Dosisjustering ved nyreinsufficiens er ikke nødvendig.
Skal aftrappes gradvist over 2-4 dage for at undgå rebound hypertension.
Dosis150 mikrogram x 3 daglig iv. Eventuelt 75 mikrogram x 6 daglig iv ved for kraftig effekt af
enkeltdosis.
Peroral dosering 100 – 200 mikrogram x 2-4 dagligt po.
6.5.11 Daglig justering af smerteplan på ITA
En systematisk og omhyggelig evaluering af smerter bør gennemføres minimum en gang dagligt hos
alle patienter og derudfra lægges en plan for smertebehandling. Denne skal om muligt tilgodese
forskellige smertekvaliteter og omfatte en differentieret behandlingsstrategi. Behandlingen bør
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omfatte såvel hvilesmerter som procedurerelaterede smerter. Effekten af den iværksatte terapi bør
kontrolleres med jævne mellemrum ved anvendelse af et relevant scoringssystem og justeres ved
behov afhængig af det terapeutiske response.
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