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Postoperativ smärta (PoS)

• Smärtintensitet
• Bedömning av PoS
• Behandling av PoS
– Oral smärtlindring
– IV smärtlindring
– Spinal
– Epidural

Adekvat patient information om smärta och dess behandling 
skall ges före kirurgi



Smärtintensitet

• Upplevs olika av olika personer (genetisk 
skillnad?)

• Samma smärta, olika upplevelse
• Tidigare erfarenhet av smärta (positiv och 

negativ) har stor betydelse för smärtintensitet, nu
• Kan man prediktera vilka som kommer att ha mer 

PoS?
– Barn
– Kvinnor
– Procedur (typ av kirurgi)
– Upplevd smärtintensitet vid nål sättning 



Typ av kirurgi och PoS
Att föda barn utan smärtlindring

Amputations smärta

Thoracotomi

Laparotomi

Knä kirurgi

Bröstkirurgi/ljumsbråck kirurgi

”Lump and bump” kirurgi

Höftkirurgi



Smärtskattning



Visuell analogue Scale (VAS)





Numeric Rating Scale (NRS)*

* Också kallas för: Verbal rating scale



Skillnad mellan NRS och VAS



Barn smärta
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Smärtbehandling



WHO smärtstege

Mild

Moderat

Svår



Smärtbehandling med oral analgesi
(Mot lätt smärta – WHO 1)

Dos Effekt duration Upprepat dos Kommentar

Paracetamol 1 g 4 – 6 t Var 6:e t Inga allvarliga biverkningar 
vid normal dosering

Ibuprofen 400 mg 6-8 t Var 8:e t Försiktighet vid blödning, 
ulcus, njurinsufficiens, 
hypovolemi

Celecoxib
(Celebra)

200 mg 8 – 12 t Var 12:e t Samma som ibuprofen dock 
ej någon större blödnings 
risk

Tramadol 50 – 100 
mg

6 t 6 – 8 t
(max dos/dygn
= 400 mg)

Yr, sedering, huvudvärk



Avancerad metoder för behandling av 
PoS

• Patient kontrollerad IV morfin (PCA)
• Spinalanalgesi med morfin
• Epiduralanalgesi
– Patient kontrollerad (s k PCEA) – idag är detta 

”standard of care” på KS
– Ej patient kontrollerad (ssk styrd) s k EDA – om patient 

kan inte hantera själv eller vid speciella situationer



PCA (iv morfin)

Fördel
• Patient styrd
• Nöjda patienter
• Oftast fungerar bra om inte 

kraftig smärta
• Risk för överdosering är lite 

om patient ordentligt 
informerad

Nackdel
• Passa inte alla patienter 

(äldre, kognitiv nedsatt, 
direkt postop)

• Morfin IV 
– kan ge klåda
– Illamående/kräkning (PONV)
– Risk för andningsdepression 

(dock är risken mycket låg!)

Standard inställning för PCA (morfin) pumpar:
Bolus dos 1-2 mg; tidsintervall mellan doser: 6 min; Max dos: 10-20 mg/t; 

Ej > 40 mg/4 t



Morfin

• Naturell opiat (från papaverum somniferum)
• Vid IV injektion, effekt kommer efter ca 5 min (efter I/M 

injektion, efter ca 15-20 min)
• Metaboliserat i lever till M3G (inaktiv) och M6G (40% aktiv) 

metabolit – den senare har en lång halveringstid!
• Många morfin substitut finns: oxykontin, oxynorm, ketogan, 

targaniq mm
• Biverkningar: klåda, PONV, andningsdepression (dos-

beroende); histamin frisättning kan ge vasodilatation och BT 
fall (ffa vid hypovolemi!)

Alla opiat preparat har samma biverkningsprofil, dock i olika grader



Syntetiska opiat

• Petidin – används knappast idag
• *Fentanyl: anslagstid ca 3-5 min, potent
• *Alfentanil: anslagstid ca 1-3 min
• *Remifentanil: anslagstid mycket kortare

* Får användas bara av anestesipersonal!

Risk för andningsdepression ökas med dos och typ av opiat; snabbare 
anslagstid, mer risk för andningsdepression



Spinalanalgesi (med morfin)

Fördel
• Lätt att lägga i samband 

med anestesi
• Oftast i kombination: LA + 

opiat
• LA: fungerar direkt, I/T 

morfin efter ca 30-45 min
• Effekt duration: 8 – 24 t 

Nackdel
• Inte adekvat för torax/buk 

kirurgi där smärta kan 
sitter i 2-4 dagar

• Patient måste observeras 
(tät övervakning) i 12 t 
efter morfin spinal (risk för 
andningsdepression)

• KAD måste sättas p g a risk 
för urin retention

• Klåda/PONV är inte ovanlig

Standard dos: LA: bupivacain 10-15 mg + morfin 0,1-0,2 mg I/T



Epidural analgesi



Segmental sensoriska nerv innervation

Th 12

Th 10

Th 8
Th 4

S - segment

Ryggmärg slut L1



Analys av motorik postoperativt

Postoperativ: Borde vara 0/1
Allvarlig tecken: Om först 0/1 och sedan försämras (2/3) – stäng EDA!



Vilket nivå lägger vi EDA?

• Torax kirurgi – hög torakal EDA (ca Th 5-8)
• Bukkirurgi – låg torakal EDA (Th 9 – 11)
• Nedre extremitets kirurgi (ortopedi): Lumbar

epidural (L2 – L4)

Torakal EDA är något svårare att lägga men f f a risk för ryggmärg skada finns



Epidural set

Tuohy nål



Epidural analgesi 

Fördel
• Bra smärtlindring i flera 

dagar (1 – 7)
• Torakal EDA: Patient kan 

oftast vara full mobiliserad 
men smärtfri (dock inte 
med låg torakal/lumbar EDA

• Låg konc av ropivacain + 
sufentanil används oftast

Nackdel
• Kan vara svår lagd 

(misslyckad!) – erfarenhet 
krävs

• Många kontraindikationer* 
som man måste beakta

• Klåda/låg BT/urin retention 
är vanliga biverkningar

• Kan vara ensidig/fläckvis 
och inte täcka hela op såret 

* Absolut kontraindikationer: Pågående antikoagulations behandling, lokal infektion
Relativ kontraindikation: koagulations rubbning, neurologiska skador i extremitet, spinal 

stenos mm



Två olika EDor
• Konventionell – s k EDA

– Ssk styrd
– Kontinuerlig infusion av LA +/- sufentanil
– Vid smärta måste patient tillkalla ssk för justering av dos (för 

kontinuerlig infusion)
– Normal 4 – 14 ml/t men justering behövs, ofta

• Patient kontrollerad – s k PCEA
– Patient (och ssk) styrd
– Kontinuerlig infusion: 2 – 6 ml/t; patient bolus 2-4 ml/30 min
– Vid måttlig-svar smärta kan patient ge bolus dos själv
– Om inte adekvat smärtlindrat måste ssk justera doser (infusion 

eller bolus); justera infusions dos vid vilosmärta, bolusdos vid 
rörelse smärta

Patienter är mycket nöjda med PCEA (även personal) MEN alla patient klara inte 
PCEA (äldre, kommunikations problem, tidigt postop mm)



Normala EDA förloppet

• Under operation: stark LA används (0,5% 
ropivacain) – sensorisk och motorisk blockad och 
därför kan vara något svag i benen vid ankomst 
till postop

• Postoperativt: ropi 0,5% byts ut till ropi 0,2% + 
sufentanil (opiat)

• Ben svaghet borde normaliseras inom 2-6 t (max)
• Om inte, stäng EDA och ev kontakta narkosläk
• Beror på läge, kan vara aktuellt för akut MRI

Post op skickas inte patient till avdelning om motorisk blockad kvarstår 
(Bromage 2-3); dock kan motorik försämras på vårdavdelning



Skalor som används

• Illamående
– 0 – inget
– 1 – lätt
– 2 – måttlig
– 3 – svår  

• Motorik
– 0 – full rörlighet
– 1 – röra knä och fot
– 2 – kan röra fot
– 3 – kan inte röra ben

• Sedering
– 0 – helt vaken
– 1 – dåsig, lätt sederad
– 2 – sederad men väckbar
– 3 – djup sederad, ej väckbar

• AF
– Normal: > 10/min
– Lätt andnings depression: 8 – 10
– Svår andnings depression: < 8



Uppföljning av EDA på avdelning 

• Kontroller var 4:e t
– Puls/BT
– NRS
– Sederingsgrad
– Biverkningar (illamående, klåda, AF)
– Motorik

• Vid tillägg av opiater/sedering under EDA
– Kontroll AF + sedering grad var 30 min i 2 t



Vid smärt genombrott

• Kontrollera:
– Smärt intensitet
– Lokalisering (var, när, hur)
– Utbredning av EDA (detta kan vara lurig!)
– Motorik (Bromage)

• På egen hand
– Om inadekvat smärtlindring/dålig utbredning
• Vid vila: öka infusionshastighet (3-4-5-6 ml/t) (PCEA)
• Vid rörelse: öka bolus dos (2-3-4 ml/t) (PCEA)

OBS! Vid svår smärta kan man ge opiat IV dock måste man utöka övervakning tf (2 t)



Komplikationer efter EDA

• Hypotension: 
– Per-operativt: Ganska vanlig med starka lösning av LA 

(per-op), och beror på vasodilatation (ven och artär)
• Behandlas med vasopressor (noradr, andra) efter volym 

optimering

– Postoperativ: Oftast vid mobilisering då blod har 
samlat i benen – sjukgymnast vet om detta
• Oftast ingen behandling krävs men volym optimering viktigt 

(patient skall inte vara hypovolem)
• Starta INTE anti-hypertoni medicin innan patient adekvat 

mobiliserad (om inte BT är mycket hög)



Postoperativa komplikationer efter 
EDA

• Post-durapunktions huvudvärk (PDPH): ca 1%
– Kraftig huvudvärk, oftast när man sitter/står
– Kan behandlas med epidural blod patch

• Nerv skador
– Mindre skador till olika nerv; oftast tf men ibland 

permanent

• Andningsdepression
• Epidural hematom



Epidural hematom

• Mycket ovanlig (ca 1: 10.000 – 50.000) men 
allvarlig
– Smärta i ryggen eller strålning i benen/armen efter 

kirurgi
– Ben svaghet, som utvecklas senare (ibland direkt 

postop); bensvaghet försämras (Bromage 0-1-2-3), 
trots stängt EDA)

– Ibland symptom av cauda equina syndrom
– Ett akut tillstånd – måste behandlas inom 8-12 t 

(MRI vid misstanke, sedan operation ASAP)
Vid misstanke om epidural hematom: Kontakta ALLTID narkosläkare

(om osäkert: kontakta först EPOS: 78300/78305)



Anti-koagulation och EDA

• Risken för EDA blödning är lika stor vid 
borttagning av EDA som vid insättning

• Finns tydliga regler angående avslutning av 
anti-koagulant och insättning av EDA eller 
borttagning

• Följa guidelines (ni kommer att får dessa) för 
borttagning av EDA och vad man skall tanka på

• Patient skall följas upp med Bromage skala i 
minst 4 t efter borttagning av EDA



Lathund



Enhet för Postoperativ smärta (EPOS)

• Anil Gupta – ansvarig läkare
• 4 deltid anställda ssk (1-2/dag jobbar klinisk)
– Följer upp samtliga patienter med EDA på sjukhus
– Regelbundna utbildning om praktisk 

omhändertagandet av patient med EDA (och pumpar)
– Svarar på frågor från ssk/läk på avd
– Kan kontakta mig vid svara fall eller den doktor som är 

ansvarig på sektion (som lades EDA)
– Tel: 78300/78305
– Jourtid: Alltid ring 71403 i första hand (71400 -

specialist) 


