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Hva er smerte? 
•  Smerte definert av IASP (The 

International Association for 
the Study of Pain) som: 

    
 En ubehagelig sensorisk og 
emosjonell opplevelse, som 
forbindes med aktuell eller 
mulig vevsskade, eller som 
beskrives i vendinger svarende 
til en slik opplevelse.  

 
 Dvs: uansett om det foreligger 
legemlige årsaker, er smerte et 
psykologisk fenomen. 



Smertereseptorer (nociceptorer) 
•  Aβ – nervefibere 
    Stor diameter, mye myelin 
    Lav aktiveringsterskel → taktil stimulering 
•  Aδ – nervefibere 
    Mindre diameter og tynnere myelin 
    Høyere aktiveringsterskel enn Aβ – fibere  
•  C – nervefibere 
    Tynne og umyeliniserte 
    Høy aktiveringsterskel, trenger sterke stimuli 
    for aktivering. Lavest ledningshastighet 
	





Smerteregulering 
•  Gate control theory (portteorien) 
 
-  Informasjon om smerte sendes ikke passivt til 

hjernen 
-  Kompleks regulering fra periferien til høyere 

sentere i hjernen 
-  Tett kontakt mellom tykke ikke-smertefibere 

og tynne smerte fibere 
-  Aktiviteten i tykke ikke-smertefibere kan 

hemme innkommende smertestimuli 





Hjernestammen	

•  Grener til 
periaquaductale grå 
substans (PAG) og 
raphekjernene 

 
•  Utgangspunkt for viktige 

smerteregulerende 
systemer til hjernen og 
tilbake igjen til 
ryggmargen (feedback 
mekanisme) 



Descenderende smerteregulering	

•  OFF-celler: Hemmende innflytelse på 
smerteoverføringen 

 
•  ON-celler: Fremmende effekt på 

smerteoverføringen 



Smertehemmende mekanismer 

Påvirker bl.a. ON/OFF celler 
 
•  Forventning om smertereduksjon 
     (morfin vs placebo til postoperative smerte) 
•  Distraksjon 
     Kongitiv mestringsstrategi 
•  Smertefull betinget stimulering (DNIC) 
•  Hypertensjonsrelatert hypoalgesi 
•  Mosjonsindusert analgesi (etter høy intensitet) 

 (Enkefaliner, Endorfiner, Dynorfiner) 
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•  Congenital insensitivity to pain with anhidrosis (CIPA)  
•  Sjelden, arvelig sykdom (1:125 mill) 
•  Genetisk sykdom 
•  Nerveceller dannes ikke (varme, kulde og smerte) 
 

 



Akutt fysiologisk smerte 
 
 
 

Kronisk smerte 



Inndeling 

Smerte 

Kronisk 
 > 3 mnd 
> 6 mnd 

Ikke-malign malign 

Akutt 



Kroniske smerter 
•  Smerter mer utbredt blant eldre i forhold til 

yngre 
 
•  Hvor sitter smerten? 
    ~ 50% hadde ryggsmerter 
    40% leddsmerter (ofte kne) 
    Hode- og nakkesmerter 
 
•  Kroniske smerter: 30% i Norge 



Kroniske smerter 
•  Årsak 
 
42% artrose og leddgikt 
20% prolaps 
15% sensmerter etter  
        skade/operasjon 
1%   kreft 
12% viste ikke hvor! 

•  Livskvalitet 

     32% umulig å gå på 
              arbeid 
     56% søvnproblemer 
     50% problemer å ha 
             seksuell relasjon 
     80% aktivitet gir økt  
             smerte 

Breivik H: E J Pain 2006;10:287-333 
 



Kronisk smerte etter kirurgi 
Estimert 
insidens av 
kronisk smerte 

Estimert 
insidens av 
sterkt smerte 

Amputasjon 30–50%  5–10%  
Bryst kirurgi 
(mastektomi) 

20–30% 5–10%  

Torakotomi 30–40%  10% 
Lyskebrokk 10% 2–4% 

Bypass kirurgi 
(hjertekirurgi) 

30–50% 5–10%  

Keisersnitt 10% 4% 

Kehlet H et al. Lancet 2006;367:1618-25	



Utvikling av kroniske smerter etter 
kirurgi 

Hovedgrunner til kroniske smerter: 
 
•  Pågående inflammasjon 
 
•  Neuropatisk smerte pga kirurgisk skade på 

perifere nerver 

•  Dårlig smertelindring	
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Nevropatiske smerter 

•  Utredning: detaljert smerteanamnese og god 
klinisk undersøkelse.  

•  Både spontan (konstant og paroksysmal) 
samt provosert (stimulusutløst) smerte 
forekommer.  

•  brennende, skjærende, verkende, sviende  
•  ingen smertedeskriptor er diagnostisk for 

nevropatisk smerte.  



Nevroner i bakhornet 

 
Woolf C J Ann Intern Med 2004;140:441-451 
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Bisgaard T et al.: Pain 2001;90:261-9  

		

Selvregistrert daglig overall smerte etter 
ukomplisert laparoskopisk cholecystektomi  



Frida Kahlo (1907-54) 

•  Meksikansk 
kunstner 

•  6 år: polio – høyre 
leggsmerter,slunken,
kortere bein 



     Multitraume 1925: 
     - Brudd: Clavicula,  
       multiple ribber, bekken  
       og div. brudd i høyre  
       legg og fot 
    -  Jernstang som 
       penetrerte magen og  
       vagina 
     - Flere brudd i columna  
       som ble oppdaget et		
								år etter 



•  Begynte å male 
etter ulykken 

•  Nåler i hjerte – 
mislykket ekteskap 

•  Skarp og skytende 
smerter, verst i hø 
bein. 

•  Nevropatiske 
smerter 



Faktorer som påvirker akutt 
postoperativ smerte 

Pasient 

Kjønn 

Alder 

Kronisk smerte 

Angst/depresjon 

Sykdomsrelaterte 
faktorer 

Type kirurgi 

Kroniske 
sykdommer 

Genetikk Genetiske tester 

Preoperative tester Smerte test 

Opioid test 



•  Kjønn 
    Kvinner: Mer smerte og større analgesi 
    forbruk(noe motstridende resultater) 
 
•  Alder 
    Eldre pasienter: Mindre smerter og mindre 
    analgesi behov enn yngre 
    
 

  
  

      
	
						

Pasient 



 Kronisk smerte  
   Mer smerte og mer bruk av analgetika 
preoperativt  
                              ↓ 

 Mer smerte og mer analgetika forbruk 
postoperativt 
 
Angst og depresjon 
    Høyt nivå av angst og depresjon  
                              ↓ 

  Mer smerter og analgetika forbruk 



Type kirurgi 
 
    Høy sammenheng med postoperativ smerte 
    og analgetika forbruk: 

  - Abdominal, ortopedisk og toraks kirurgi 
  - ø-hjelp kirurgi 
  - kreft kirurgi 
  - Langvarig kirurgi 

 
 
							

 
Sykdomsrelaterte faktorer 

 



Elektrisk stimulus: 
 
 
 
 
Trykk algometer: 
 

Cold pressor: 

Varmesmerte: 

Preoperative test 



Preoperative opioid test 
 
•    Preoperativ fentanyl infusjon til   
     respirasjonfrekvens < 5/min 
•    Farmakokinetisk simulering for å predikere 
     patient kontrollert analgesia 
•    Individualisering av mengde fentanyl 

   postoperativt 
•    Få justeringer postoperativt 
 	

Davis JJ: Anest Analg 2005;101:389-95 



•  Ikke lett! 
 
•  Stor variasjon i respons på opioider 
 
•  Genetisk variasjon er viktig mtp 

postoperativ smerte 
 
•  Man trenger store studier (mange 

pasienter og mange gener som testes)  

 
	

Genetikk 



Katz J et al.: Expert Rev Neurother 2009;9:723-44 

Faktorer som predikerer kronisk smerte  



Viktige prediktorer for utvikling av 
kroniske smerter etter kirurgi 

•  Kjønn 
•  Psykososiale faktorer 
•  Preoperativ smerte  
•  Type kirurgisk smerte 
•  Nerve skade 
•  Akutt postoperativ smerte 
•  Perioperativ smertelindring 
•  Inflammatorisk respons 
•  Malignitet 
	



Medikamentell behandling av 
nevropatisk smerte 

1.  Antiepileptikum 
 gabapentin (Neurontin®) 
 pregabalin (Lyrica®)  
 GABA analog binder spenningsavhengige 
 kalsiumkanaler 

2.     TCA (tricykliske antidepressiva) 
         nortriptylin (Sarotex®)   
         amitriptylin (Noritren®) 
        SNRI (serotonin og noradrenalin reopptakshemmere) 
           venlafaksin  (Efexor®)  
           duloksetin   (Cymbalta®) 
 
         
 
 



        Hemmer reopptaket av serotonin og noradrenalin 
        Den smertestillende effekten antas å skyldes 
        potensiering av nedadgående hemmende smertebaner 
   
3.     Opioider  
           tapentadol (Palexia depot®) 

 µ-opioid og noradrenalin reopptakshemmer 
 
4.      Lokalanestetikum  

 capsaicinkrem/plaster (Qutenza®) 
 Selektiv agonist av TRPV1-reseptoren (kutan 

           nociseptor) 
 
 



Praktiske råd  

•  Kontakt seksjonsansvarlig anestesilege 
preoperativt  

 
•  Evt. kontakt smerteteamet preoperativt! 
 
 



«Smertepakke» - Hvem skal med? 

•  Pasienter som står på opioider preoperativt 
•  Stor kirurgi – forventet mye postoperativ 

smerte (f.eks. stor ryggkirurgi, stor buk-kirurgi) 
 
•  Pasienter med angst/depresjon (?) 
•  Kronisk smerter andre steder i kroppen enn 

der pasienten skal opereres (?) 



Prosedyre 
Preoperativt 
 
• Faste opioider skal gis, også som premed 
• Paracetamol (1,5-2 g) 
• Gabapentin (Neurontin)  

  900 mg (> 60 kg / < 70 år) 
  600 mg (< 60 kg / > 70 år) 

• Etorikosib (Arcoxia) 
     120 mg  (> 60 kg / < 70 år) 

     90 mg  (< 60 kg / > 70 år) 
 

       
    

 



Prosedyre 
Perioperativt  
 
• Deksametason 24 mg iv 
• Esketamin 0,5 mg/kg som bolus etter innl. 
• Esketamin 0,3 mg/kg/t perop inntil 30 min 
før kirurgislutt 
• Evt. epidural med standard EDA-blanding 
    evt morfin epiduralt 



Prosedyre 
1.  postoperative dag (samme dag som kirurgi) 
 
•  Faste opioider (evt plaster hvis 0 per os) 
•  Paracetamol 1 g x 4 
•  Oxynorm 5-15 mg iv v/ behov 
•  Esketamininfusjon 0,03 mg/kg/t iv 
•  Evt epidural kontinueres (evt morfin 

epiduralt 
   – krever po plass. 



Prosedyre 

2. postoperative dag 
 
• Faste opioider (evt plaster hvis 0 per os) 
• Paracetamol 1 g x 4 
• Gabapentin 400 mg + 600 mg 
• Etorikosib 90 mg x 1 
• Oxynorm 5-15 mg iv v/ behov 
• Esketamininfusjon 0,03 mg/kg/t iv 
• Evt epidural kontinueres 



Prosedyre 
Videre postoperative forløp 
 
• Faste opioider (evt plaster hvis 0 per os) 
• Paracetamol 1 g x 4 
• Gabapentin 400 mg + 600 mg i minst 3-4 dager 
• Etorikosib 90 mg x 1 i minst 3-4 dager 
• Oxynorm 5-15 mg iv v/ behov 
• Esketamininfusjon 0,03 mg/kg/t iv (vanligst 
   forsøke å seponere 3. døgnet postop) 
• Evt epidural kontinueres 



Prosedyre 

•  Oppfølging av fast personell – smerteteam 
    hvis tilgjengelig 
•  Forvent langtrukket postoperativt forløp 
•  Forlengelse av ketanest infusjon 
•  Behold epidural lengst mulig 
•  Mange er redde. Trenger støtte, tett oppfølging 
•  Forvent ikke «total» smertelindring 




