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Innledning 
Både akutt og kronisk smerte har sammensatte årsaker, selv om én smertetype ofte dominerer. Man bør derfor bruke 
medikamenter med ulik virkningsmekanisme, dvs. kombinasjonsbehandling. Bivirkninger vil da reduseres. Smerte skal skåres fra 
0-10 ved hjelp av 11-punkts numerisk skala (NRS). Selv om dette er en veileder for medikamentell smertebehandling, er det 
viktig å alltid tilstrebe multimodal tilnærming. Husk ikke-medikamentell tilnærming som informasjon, oppmuntring, støtte og 
avledning. Det er også viktig å vurdere ledsagende angst, depresjon, eventuelle søvnproblemer, pasientens forventninger og 
tidligere erfaringer med smerte. 
  
Smertetyper: 
 

 Nociceptive  (= påvisbar vevsskade)                      

 Nevropatiske (sentrale og perifere)                        

 Idiopatiske (smerte uten påvisbar årsak) 
 
Det er viktig å merke seg at dette ikke er gjensidig utelukkende kategorier. En pasient kan ha flere smertetyper samtidig, og en og 
samme smerte kan være en blandingstilstand av ulike smertetyper. 
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Ved akutte sterke smerter kan det være uhensiktsmessig å følge den klassiske smertetrappen i behandlingen. Det kan være 
bedre å sette inn flere behandlingstiltak samtidig. Under følger en beskrivelse av medikamenter/tiltak til rådighet for behandling av 
akutte smertetilstander hos voksne pasienter. 
 
D = Anbefalinger om dosering. 
F = Forsiktighetsregler 

Non-opioider 
Paracetamol og NSAIDs har takeffekt. Dosering utover maksimalt anbefalt døgndosering gir ikke bedre smertelindring. 
Paracetamol virker via andre mekanismer enn NSAIDs. Det betyr at paracetamol ikke skal seponeres ved samtidig bruk av 
NSAIDs eller steroider. Behandling med ikke selektiv COX II-hemmer (diklofenac /ketorolac/ibuprofen) tolereres vanligvis godt 
ved behandling i 2 – 3 dager; men bør unngås til pasienter med ulcusanamnese, redusert nyrefunksjon, hypovolemi og alder 
over 70 år. Pasienter med nyanlagte tarm-anastomoser skal ikke ha NSAIDs. Bruk av samtidig protonpumpehemmer vurderes 
hos spesielt disponerte. Alternativet er en selektiv COX II–hemmer (celekoksib (Celebra®)). Ved langtidsbehandling er 
bivirkningsfrekvensen (hjerte, nyrer, mage-tarm) lik for COX I og COX II. Ved behov for parenteral NSAID anbefales ketorolac 
(Toradol®). 
  
Non-opioider bør inngå i all smertebehandling, med unntak for pasienter som er tilfredstillende smertelindret med kontinuerlig 
lednings-/epiduralanalgesi. 
  
Paracetamol (Paracet®, Pinex®, Perfalgan®) 
D:  P.o.: Startdose 1,5-2 g, deretter 1-1,5 g x 4 

I.v : 1 g  x  4 

F:  Leversvikt, forhøyede leverenzymer 
Finnes som tablett, brusetablett, smeltetablett, suppositorier og intravenøs infusjon. 
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Diklofenac (Diclofenac®, Voltaren®, Arthrotec®) 
D:  P.o.: Startdose 100 mg, p.o. 50 mg x  2-3. > 70 år: p.o. 25 mg x 3 

F: Ulcusanamnese, nyresvikt, astma, hjertesvikt, nyanlagt tarmanastomose, samtidig ACE-hemmer/angiotensin II 
hemmer/ASA 

Finnes som tablett, suppositorier, og intravenøs infusjon eller intramuskulær injeksjon (Voltaren). 
 
Ibuprofen (Ibux®, Ibumetin®) 
D:  P.o.: 200-600 mg x 3 
F:  Ulcusanamnese, nyresvikt, astma, hjertesvikt, nyanlagt tarmanastomose, samtidig ACE-hemmer/angiotensin II 

hemmer/ASA 
Finnes som tablett, mikstur og suppositorier. 
  
Ketorolac (Toradol®) 
D: I.v.: 30 mg x 1-3. > 70 år iv 15 mg x 1-3 

F:  Ulcusanamnese, nyresvikt, astma, hjertesvikt, nyanlagt tarmanastomose, samtidig ACE-hemmer/angiotensin II 
hemmer/ASA 

 Finnes som intravenøs eller intramuskulær injeksjon. 
  

Opioider 
Tillegg av opioider, fortrinnsvis i.v., i repeterende doser, er indisert ved moderate til sterke smerter. Førstevalget er morfin som 
titreres til ønsket effekt (2,5–30 mg). Pasienten skal observeres i 15 min. etter administrert dose. Deretter doseres hver 3. - 4. 
time. Andrevalg er ketobemidon som doseres som morfin. Ketobemidon er mer fettløselig og har derfor raskere innsettende effekt 
(og kortere virketid) sammenlignet med morfin. Et alternativ til morfin og ketobemidon kan være oksykodon. Langsom 
i.v. injeksjon reduserer hyppigheten av kvalme. Ved behandlingstrengende kvalme anbefales ondansetron (Zofran®, 
Ondansetron®). OBS! Ved bruk av opioder utover 1-2 døgn skal det gis obstipasjonsprofylakse. 
  
Morfin (Morfin®, Dolcontin®) 
D: I.v.: Titrert bolus 2,5 – 15 mg. Observasjon i 15 min. etter administrasjon. PCA: Bolus 3 mg, sperretid 15 min 
  P.o.: Opioidnaive 10-30 mg x 2. Parenteral behandling bør innen 2-3 dager erstattes av peroral, fast dosering. 
F:  Sedasjon, respirasjonshemming, dosereduksjon ved nyresvikt 
Finnes som tablett, depottablett, suppositorier, dråper, mikstur, og i.v., s.c. og i.m. injeksjonsvæske. 

Ketobemidon (Ketorax®) 
D:  I.v.: Titrert bolus 2,5–15 mg. Observasjon i 15 min. etter administrasjon. PCA: Bolus 3 mg, sperretid 15 min 

F:  Sedasjons, respirasjonshemming 
Finnes som tablett, og i.v., s.c. og i.m. injeksjonsvæske 

  
Oksykodon (OxyContin®, OxyNorm®) 
D:  I.v.: Titrert bolus 1-10 mg. Observasjon i 15 min. etter administrasjon.  

P.o.: Opioidnaive OxyContin 5-15 mg p.o. x 2, OxyNorm 5-10 mg p.o. x 1-4 ved behov 
F:  Sedasjon, respirasjonshemming 
Finnnes som tablett, kapsel, depottablett, og i.v, injeksjonsvæske.  

 

Pasientkontrollert smertelindring (PCA) 
Om pågående smertelindring ikke fungerer tilfredsstillende, kan pasientkontrollert smertelindring (PCA) via i.v. eller s.c. pumpe 
igangsettes. Før oppstart må man forsikre seg om at pasienten kan benytte PCA-pumpe, samt at pasienten har adekvat 
basisanalgesi med paracetamol og evt. andre medikamenter i tillegg til PCA-pumpen. Dette vil minske opioidbehovet og dermed 
kunne gi mindre bivirkninger. 
 
Ved bruk av PCA-pumpe benyttes morfin som standardblanding. Anbefalt startdosering: Morfin 1 mg/ml, Bolus 3 ml med 
sperretid 15 min. Kontinuerlig infusjon kan være aktuelt i tillegg til bolus, konferer da Smerteavdelingen.  
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Pasienten bør observeres tett i startfasen (ved hver bolusdose de første 2 timene), deretter hver 2. time de første 6 timene og så 
hver 4. time inntil behandlingen avsluttes. Det skal alltid følge med eget observasjonsskjema for PCA-pumper, der ordinasjoner, 
eventuelle endringer og alle observasjoner skal stå. Om pasienten scorer 3 eller mer på NRS, skal behandlingen justeres. 
Dersom respirasjonen er < 8/min eller pasienten ikke er lett vekkbar (sedasjonsgrad 3) skal anestesilege tilkalles. 
 
Intravenøs, intermitterende behandling med opioider bør senest innen 2-3 dager erstattes av peroral tilførsel i fast dosering. Det 
kan gis som langtidsvirkende peroralt opioid (morfin eller oksykodon), plaster eller unntaksvis ved kontinuerlig parenteral tilførsel 
med pumpe i.v.. eller s.c. (PCA). Nedtrappingsplan for opioider er sjelden nødvendig ved kortvarig bruk for akutte 
smertetilstander. Ved langvarig behandling eller ved høye doser, konferer Smerteavdelingen. 

 

”Svake” opioider (kodein, tramadol) 
Hyppighet av feilbruk og toleranseutvikling er lik for svake og sterke opioider ved langvarig bruk. Skillet mellom ”sterke” og 
”svake” opioider bør derfor nedtones. Smerte med varighet over 3-4 uker bør ikke behandles med korttidsvirkende opioider. Det 
er viktig å være klar over at 7-10 % av befolkningen har medfødt, nedsatt evne til å omdanne kodein/tramadol til den aktive 
metabolitten. Det betyr at de også opplever dårlig smertelindring av preparater som inneholder kodein/tramadol. 
 
Tramadol (Tramadol®, Tramagetic Retard®, Nobligan®, Nobligan Retard®) 
D:  P.o.: Tramadol/Nobligan: 50-100 mg x 1-4, Tramagetic/Nobligan Retard: 75-200 mg x 2 
F:  Krampetilstander, forhøyet intrakranielt trykk. Skal ikke kombineres med MAO-hemmere, forsiktighet sammen med 
 antidepressiva 
Finnes som kapsel og depottablett. 
 
Kodein (Pinex Forte® 500 mg paracetamol + 30 mg kodein, Paralgin Forte®  400 mg paracetamol + 30 mg kodein, Kodein® 25 
mg) 
D:  P.o.: 1-2 tbl x 2-4/døgn). 
F:  Avhengighetsfare. Kombinasjonspreparat (Pinex Forte/Paralgin Forte) som inneholder paracetamol. 
Finnes som tablett og suppositorier. 
 

Smerteplaster 
Klassifiseres som parenteral administrasjon. Pasienter med langvarig, stabil smerte og påvirket mage-tarmfunksjon egner seg 
særlig godt. Det finnes i dag to typer plaster på markedet; fentanyl (Fentanyl® og Durogesic®) og buprenorfin (Norspan®). Bruk av 
plaster gir jevn smertelindring 24 timer i døgnet og compliance er høy. I den senere tid er indikasjonsstillingen for 
buprenorfinplaster utvidet til (eldre) pasienter med kroniske smerter av annen årsak, for eksempel alvorlig arthrose. 
 
Fentanyl er en ren µ-reseptor-agonist. Fentanylplaster gir maksimal effekt etter 12–24 timer og må skiftes hvert 3. døgn. Ved 
særlig sterke (kreftrelaterte) smerter skal det bare brukes rene agonister, dvs. fentanylplaster. 

Buprenorfin har både agonistiske og antagonistiske egenskaper på opiatreseptorene. Det er kliniske holdepunkter for at 
buprenorfin gir mindre tendens til tilvenning og opioidindusert hyperalgesi sammenlignet med rene agonister. Buprenorfinplaster 
gir maksimal effekt etter 60–72 timer og skiftes hvert 7. døgn. Buprenorfin binder seg mye sterkere til opiatreseptorene 
sammenlignet med morfin, og overdose brytes ikke av naloxone. Buprenorfin og morfinlignende opoider kan ved ”normale” doser 
brukes samtidig. Dette gjelder ikke dersom pasienten bruker svært store doser morfin/fentanyl eller buprenorfin. Kontakt 
Smerteavdelingen i disse tilfellene. 
 
Fentanyl (Durogesic®, Fentanyl®, Instanyl®, Abstral®) 
D:  Ved overgang til Fentanyl se veiledende konverteringstabell (figur 2) 
F:  Sedasjon, respirasjonshemming 
Finnes som plaster, nesespray og sublingualtablett. 
 
Buprenorfin (Norspan®, Temgesic®) 
Lite aktuelt i akutt smertebehandling 
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Ekvianalgetiske doser (opioider) 
Angivelse av ekvianalgetiske doser er vanligvis basert på éndosestudier og gjenspeiler ikke nødvendigvis forholdene ved gjentatt 
dosering i klinikken. Følgende data er derfor veiledende. Ved lever/nyresvikt blir dette særlig viktig.  
 

 
 
Morfin: 30 mg po. = 10 mg iv./ im./ sc. = 1 mg epiduralt = 0.1 mg spinalt 

 
Regional/ledningsanestesi 
Bruk av lokal- / regionalanalgesi skal være vurdert ved moderate til sterke smerter. Standardblanding ved epidural analgesi er 
Breivikblanding (bupivacain (Marcain®)1 mg/ml, fentanyl 2 µg/ml, adrenalin 2 µg/ml). Høyere konsentrasjon av Marcain (2.5 
mg/ml) kan være aktuelt etter større kirurgiske inngrep som store laparatomier og thorako-laparatomier. Standardblanding på 
kontinuerlig ledningsanestesi/perifere nerveblokkader er ropivacain (Naropin®) 2 mg/ml uten tilsetninger. Når regionalanestesi 
ikke er et alternativ, eller kontraindisert, anbefales pasientkontrollert smertelindring (PCA) med opioder. 

Ko-analgetika 
Smertebehandling med ko-analgetika skal avklares med Smerteavdelingen. For å potensere andre analgetika (non-opioder, 
opioder) kan tilleggsbehandling med deksametason (Dexaven®), ketamin (Ketalar®) eller klonidin (Catapresan®) være aktuelt. 
  
Deksametason (Dexamethason®, Dexaven®) Konferer Smerteavd.  
D:  P.o./i.v.: Éngangsdosering > 75 kg: 24 mg; < 75 kg: 16 mg (Dette gjelder analgetisk effekt. Kvalmedempende effekt 

oppnås allerede ved 8 mg.) 
F: Immunhemming, ulcus, samtidig NSAID 
Finnes som tablett og i.v. injeksjonsvæske. 

http://legemiddelhandboka.no/xml/index.php?frid=Lk-03-endokr-2884&element=seksjon4
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Klonidin (Catapresan®) Konferer Smerteavd. 
D:  P.o.: 25-50 µg x 2-4.  

EDA: 1-2 µg/kg/døgn. 
F:  Sedasjon, hypotensjon 
Finnes som tablett og i.v. injeksjonsvæske. 
 
Ketamin (Ketalar®) Konferer Smerteavd 

D:  I.v./s.c.: 1-2 mg/kg/døgn kontinuerlig på pumpe 

F: Samtidig opioid eller benzodiazepin kan gi sedasjon og respirasjonshemming. 
Finnes som i.v., s.c. og i.m. injekjsonsvæske. 

 
Medikamenter mot nevropatisk smerte: Antidepressiva og antiepileptika 
Bruk av paracetamol, lokal-/regionalanalgesi, NSAIDs, opiater og evt. bruk av ko-analgetika er vanligvis tilstrekkelig for å oppnå 
god smertelindring ved nociceptiv og inflammatorisk betinget smerte. Dersom pasienten likevel ikke er godt smertelindret, må 
man mistenke at pasienten har nevropatiske smerter. Dette er patologiske smertetilstander som er sjeldne i akuttfasen (unntatt 
etter amputasjoner og nerveskader), men som kan utvikle seg selv etter mindre traumer (for eksempel etter 
ekstremitetsfrakturer). Pasienten har gjerne stikkende, brennende smerter som kan være ledsaget av sensibilitetsendringer, 
ødem og endret temperatursans.  
 
Postoperativt opptrer de særlig hyppig etter thorakotomi, operasjoner på arm/hånd, mamma og amputasjoner. Pasienter med 
kreft har ofte nevropatiske smerter. Det kan også forekomme som komplikasjon til medisinske tilstander (for eksempel diabetes, 
helvetesild, multippel sklerose, cerebrale infarkt). Førstevalg i behandlingen er gabapentin og/eller amitriptylin. Ved utilstrekkelig 
effekt eller plagsomme bivirkninger av gabapentin kan pregabalin forsøkes. Ketamin kan være aktuelt som parenteralt middel i 
noen dager. Morfin virker vanligvis også bra på nevropatiske smerter, men er andrevalg pga. toleranseutvikling og fare for 
avhengighet.  
  
Gabapentin (Neurontin®) Konferer smerteavd. 
D:  P.o.: Startdose 100 mg x 3 eller 300 mg x 1. Doseøkning med 300 mg hver 3. dag til 1800-3600 mg/døgn fordelt på 3 

doser. Effekt vurderes etter 2–3 ukers stabil dosering. Gradvis dosereduksjon, seponeres over minst 1 uke 

F: Obs nyrefunksjon. 
Finnes som tablett og kapsel. 
  
Pregabalin (Lyrica®) Konferer smerteavd. 
D:  P.o.: Startdose 25 mg x 1 vesp. Opptrapping i samråd med Smerteavd. Effekt vurderes etter 1–2 ukers stabil dosering.  
F:  Gradvis dosereduksjon, seponeres over minst 1 uke. 
Finnes som kapsel og mikstur. 
 
Amitriptylin (Sarotex®) 
D:  P.o.: 10 mg 2-4 t før planlagt innsovning, evt. doseøkning hver 3. dag til maks 50 mg x 1 

F:  Pasienter > 70 år pga. anticholinerg, kardiotoksisk og sederende effekt. Skal ikke kombineres med MAO-hemmer. 
Forsiktighet sammen med andre antidepressiva og tramadol. 

Finnes som tablett. 

Noen anbefalinger om smertebehandling 
Rektal dosering gir usikker effekt og bør unngås. Suppositorier skal bare gis på spesiell indikasjon og kun når annen 
administrasjonsform er uhensiktsmessig eller umulig. Ved i.v., i.m. og intranasal dosering inntrer virkningen i løpet av 5–10 min., 
mens ved plasterbehandling inntrer maksimal effekt først etter 12–72 timer avhengig av virkestoff. Endringer i perifer sirkulasjon 
fører til endret effekt av opioidplaster. Perifer vasodilatasjon fører til økt opptak og effekt, vasokonstriksjon til redusert opptak og 
effekt.  
  
Hos pasienter som 1) tidligere ikke har brukt opioider og 2) har stabilt behov for særlig store doser opioider (tilsvarende 
mer enn 500 mg morfin peroralt /døgn) bør det, for å redusere frekvensen av bivirkninger, vurderes en annen administrasjonsvei 
som epidural eller spinal administrasjon. Dette er særlig aktuelt hos pasienter med nedsatt organfunksjon (lever, nyrer). 
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Opioidrotasjon kan også være aktuelt, dvs. at pågående opioid byttes ut med ekvianalgetisk dose av annet opioid. Konferer 
Smerteavdelingen. 

Smertebehandling til pasienter som forut for aktuell 
smertetilstand bruker opioider 
Det foreligger god dokumentasjon på at opioidbrukere ofte blir underbehandlet ved akutte, nyoppståtte smerter. De trenger 
betydelig større doser enn pasienter som ikke har brukt opioider tidligere (opioid-naive). Dette gjelder både pasienter som bruker 
fast foreskrevne opioider og pasienter som misbruker opioider i rus-sammenheng. 
 

Opioidbrukere, -feilbrukere og -misbrukere forventes, i tillegg til sin basisdosering, å trenge 20–30 % høyere døgndose 
sammenlignet med opioidnaive. Det skyldes toleranseutvikling og økt smertesensitivitet. Toleranseutvikling kan opptre allerede 
etter få ukers bruk av opioider. 
  
Et eksempel: 
En pasient bruker fast 100 mg morfin p.o./døgn og skal gjennomgå et inngrep der gjennomsnittlig morfinbehov etter inngrepet er 
50 mg morfin i.v./døgn:  
 

1. Fast forbruk omregnet fra p.o. til i.v. administrasjon: 100 mg p.o. tilsvarer ca 0,3 x 100 mg =  30    mg i.v. 
2. Forventet behov knyttet til inngrepet: 50 mg + (25% av 50 mg) = 50 mg + 12,5 mg =  62,5 mg i.v. 

 
3. Forventet døgnbehov:        92,5 mg i.v. 

 
  
Mange pasienter mistenkes for å være ute etter rus når de ber om mer opioider enn forventet. Den akutte smertetilstand er likevel 
ikke tidspunktet for mistenkeliggjøring eller å starte avvenning. Ha fokus på bruk av non-opioide medikamenter (paracetamol og 
NSAIDs), ko-analgetika (klonidin, ketamin, deksametason) og foretrekk regionalteknikker (epidural, perifere nerveblokader). Bruk 
teknikker som i minst mulig grad bidrar til ytterligere avhengighet.  
 
Ved bruk av opioider skal i.v. behandling ikke strekke seg lengre enn høyst nødvendig. Bruk teknikker som gir stabil 
serumkonsentrasjon. Ved i.v. dosering gis medikamentet over 5 min. S.c. tilførsel, eventuelt med pumpe, skal vurderes dersom 
peroral behandling med depotpreparater eller plaster er uaktuelt. Serumkonsentrasjonsundersøkelser kan være nyttige for å 
skape oversiktlighet og trygghet for pasient og behandler. Konferer Smerteavdelingen. 
  
Pasienter som bruker morfinlignende medikamenter (rene agonister) i store doser skal ikke ha buprenorfin 
(Temgesic®/Norspan®). Omvendt vil pasienter på Subutex® eller Suboxone® (= høydose buprenorfin) ikke få bedre analgesi av 
tilleggsmedikasjon med morfinlignende opiat. Ta kontakt med Smerteavdelingen! 
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