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Problempatienten

 Funktionella buksmärtor, migrän, fibromyalgi, 
bettdysfunktion

 Multipla operationer

 Beroendeproblem i familjen

 Trasslig uppväxt

 Relationsproblem, misshandel

 Övergrepp

 Storrökare

 Riskkonsumtion av läkemedel

 Psykiatrisk samsjuklighet



Vad gör vi på Karolinska Huddinge?

 Rutiner för akutvård

 Rutiner för inneliggande vård

 Uppföljning av smärtspecialist

 Perioperativt samarbete med anestesi

 Samarbete smärtrehabilitering 
bäckenbottencentrum, reproduktionscentrum, 
konsultpsykiatri, beroendevård, urologi, 
gastroenterologi

 ENDOMETRIOSTEAM



Multiprofessionell approach på 

Huddinge endometriosteam
 Gynekolog, smärtläkare, psykiater, 

beroendeläkare, sjuksköterskor, kurator, 
fysioterapeut, sexolog, barnsmärtteam

 Psykoterapi-KBT

 Psykosocialt stöd

 Rehab.perspektiv

 Fysioterapeut
◦ Akupunktur,TENS

◦ Biofeedback

◦ Medicinsk yoga

◦ Bäckenbottenbehandling





Multimodala behandlingsstrategier

Aktiv fysioterapi 

och träning, 

medicinsk yoga

Psykologisk 

terapi

Utbildning 
av patienten

TENS, akupunktur, 

Optimal 
farmakologisk 

behandling
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Mångdimensionell narrativ 

analys

 BAKGRUNDSFAKTORER

 UTLÖSANDE ORSAK

 SMÄRTANS KONSEKVENSER

 Smärtans existentiella och 
biopsykosociala faktorer



BAKGRUND

Genetisk variabilitet

Miljöfaktorer

Konstitution

Svår barndom

Stress

Katastroftänkande

Beroendeproblem

Samsjuklighet

Social utsatthet

Övergrepp

Debut skada-
sjukdom

SMÄRTANS 
KONSEKVENS

sömnrubbning

inaktivitet

hyperaktivitet

muskelspänning

depression/ångest

relationsproblem

arbetsoförmåga

beroende



Principer för stegvis insats av 

analgetikabehandling

Paracetamol

NSAID

Svag opioid

Stark opioid

Lätt smärta

Steg 1

Måttlig

Smärta

Steg 2

Svår smärta

Steg 3

+ ev adjuvans



NSAID- COXhämmare

◦ Första hand: ibuprofen, naproxen

◦ Andra hand: ketoprofen

◦ Tredje hand: diklofenak

◦ Vid gastrointestinala biverkningar: 

◦ COX-2-hämmare+omeprazol

◦ Periodiserad användning

◦ Iv/IM ToradolⓇ (ketorolac), DynastatⓇ
(parecoxib)



OPIOIDER

 Svaga- steg 2

◦ Tramadol

◦ (dextroproxifen)

◦ Kodein

◦ Lågdos tapentadol

◦ Td buprenorfin

 Starka- steg 3

◦ Morfin 1:1

◦ Ketobemidon 1:1

◦ Oxikodon 2:1

◦ Tapentadol 1:3

◦ Fentanyl td 250:1

◦ Metadon1:1

◦ Buprenorfin td 200:1



Begränsningar svaga opioider
Takeffekt och beroenderisk

tramadol kodein

 Racemat

 + varianten SSRI

 - varianten NRI

 Opioideffekt variabel
◦ Beroende på metabolit via CYP 

2D6

◦ Vanligt med kramper vid 
överdos

◦ Vid samsjuklighet vid 
fibromyalgi

◦ nociplastisk smärta

 Omvandlas till morfin av 
CYP 2D6
◦ 10 % låg aktivitet

◦ 2-5% hög aktivitet

 Beroendeutveckling

 Obstipation vanligt

 Vid svår dysmenorre´och
vid ägglossning



Adjuvant behandling

 Amitryptilin/ 
mirtazapin/agomelatin/melatonin 

◦ vid sömnstörning 

 Duloxetin/venlafaxin

◦ vid neuropatisk smärta

 Gabapentin/pregabalin

◦ vid neuropatisk smärta

◦ Vid generaliserad smärta

◦ krampsmärta i uterus/muskulatur



Behandlingsalgoritm steg 1-2

 Lätt endometriossmärta

◦ COX-hämmare+paracetamol

 Måttlig endometriossmärta

◦ Paracetamol+COX-hämmare +TENS

◦ Intermittent tramadol/kodein/tapentadol vid 
akuta/subakuta tillstånd

◦ Td buprenorfin, tramadol retard vid kronisk 
form

 Svår endometriossmärta

 Invalidiserande endometriossmärta



Behandlingsalgoritm –steg 3
 Svår akut smärta

◦ Smärtans orsak bör vara objektiverad!

◦ Morfin/oxikodon iv tills diagnos på akutmott

◦ Multimodal smärtlindring med COX-hämmare paracetamol po opioid +adjuvans inkl
klonidin

◦ Kortvarigt bruk av bensodiazepin i vissa fall

◦ Vid intraktabel smärta: PCA-morfin, EDA

◦ God omvårdnad, TENS, värmekudde, kuratorsstöd, fysioterapeut

 Svår kronisk smärta

◦ Vid objektiverad orsak och terapisvikt med hormonbehandling

◦ Tapentadol alt buprenorfin

◦ Adjuvans (antidepressiva, antiepileptika)

◦ Morfin/oxikodon med takdos ±adjuvans

◦ Ej till unga kvinnor  < 30 år

 Invalidiserande smärta och toleransutveckling

◦ Komplicerade fall med samsjuklighet- harm reduction

◦ Buprenorfin

◦ Metadon



BUPRENORFIN

μ-agonist och κ-antagonist

 NORSPAN—transdermalt

◦ 5ug/h-40ug/h-måttlig stabil smärta

 TEMGESIC --sublingualt
 dygnsdos-0,2-1,2(2,4mg)

 vid kroniskt smärtsyndrom

 BUPRENORFIN-sublingualt
◦ 2mg, 8 mg

◦ Dygnsdos 4-16mg 

◦ vid svår smärta och opioidberoende



Tapentadol -Palexia® Depot

svår kronisk smärta

 MOR-NRI

 Smärtlindrande effekt via två 
verkningsmekanismer i en molekyl

MOR: μ-opioid -receptor agonism

NRI: Noradrenalin återupptagshämning

 Inga aktiva metaboliter

Gynnsam biverkningsprofil

Neuropatisk smärta

The active molecule is tapentadol HCL: 

(-)-(1R,2R)-3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-
methyl-propyl)-phenol Hydrochloride

Source: Tzschentke et al. JPET 2007;323(1):265–276



METADON

bredspektrum-analgetikum
u-agonist-NMDA-blockad SNRI

◦ Vid iatrogent 
opioidberoende

◦ vid svårbehandlad 
neuropatisk smärta

◦ vid toleransutveckling

◦ substitution vid 
heroinmissbruk

◦ SPECIALISTKUNSKAP

◦ NOGGRANN 
UPPFÖLJNING



Stark opioid och endometrios

 På akutmott för diagnos och primär smärtlindring

 Perioperativt

 Kort period i samband med skov/operation 5-7 
dagar

 Vid långvarig komplicerad smärta med omfattande 
samsjuklighet 

◦ Smärtläkarbedömning

◦ Teambehandling

◦ Uppföljning och kontinuitet krävs

 Enbart akut bruk (max 5-7 dagar) till unga

◦ barn- 25(30) år 



Ketamin i smärtvården

 Anestesi- prehospitalt, induktion vid 

hypovolemi

 Procedurrelaterad smärta

 Vid multimodal perioperativ smärtlindring

 Vid palliativvård

 Vid intraktabel neuropatisk smärta

 Antidepressivt ??
 Kontraindicerat vid neuropsykiatriska/ångestsjukdomar 

och drogberoende



Toxicitet- kroniskt bruk

 Levercellsskada – s-ketamin i kliniska doser

◦ Lee.ST.  Apoptotic insults to human HepG2 cells induced by S-

ketamine. Br J Anaesth 2009

 Gallvägsskador

 Neuronala skador- direkt neurotoxiskt

◦ Minnesstörning, vanföreställningar, frontal hjärnatrofi 

◦ Ikonomidou C. Science 1999, Zou X. Int J Neurosc 2009 mfl

 Hemorragisk cystit, krympt urinblåsa

◦ Shahani R. Urology 2007 m fl

 Persisterande schizofreniliknande symptom

◦ Morgan CJ. Addiction 2009;104:77-87



Jämförelse ketamin - opioid

Ketamin Opioid

 Psykiskt beroende/missbruk

 Direkt organtoxicitet

 Hög frekvens 
hallucinationer och psykiska 
biverkningar 

 Dåligt utforskat vad gäller 
effekt och säkerhet över tid

 Akutrisk: låg, 
neuropsykologiska fenomen

 Ska ej ges spinalt/epiduralt

 Fysiskt, 

psykisk/beroendemissbruk

 Ej organtoxiskt

 Illamående, obstipation, 
hormonrubbn, hyperalgesi

 Omfattande dokumentation 
och beprövad erfarenhet

 Akutrisk: 
andningsdepression

 Kan ges epiduralt/spinalt



Primere non nocere- min slutsats

 Ketamin används som adjuvans i 
anestesiologisk praxis och prehospitalt enligt 
vetenskap och beprövad erfarenhet

 Ska inte användas vid behandling av kronisk 
smärta annat än i undantagsfall vid 
terapiresistent neuropatisk smärta

 Intressant för forskning när det gäller 
behandling och mekanismer för psykiatriska 
sjukdomar

 Komplicerade endometriospatienter i 
riskzonen för kvarstående psykos, 
hallucinationer och kognitiva störningar



Min slutsats för behandling av 

komplicerad endometrisossmärta
 Undvik stark opioid annat än vid akut 

smärta med objektiverad orsak

◦ Riskanalys för beroendeproblem innan 
insättning av opioid (svag och stark) i de svåra 
fallen

 Undvik ketamin

 Viktigt med uppföljning och kontinuitet

 Tidigt multimodal behandling

 Tidigt rehab-perspektiv

 Tidigt samarbete med psykiatri


