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Sammanfattning 
 
Definitionen av neuropatisk smärta är “smärta som uppstår som en direkt 
konsekvens av en lesion eller sjukdom som påverkar det somato-sensoriska 
systemet”. Denna typ av smärta är ofta långvarig och kännetecknas av ett antal 
symtom som till exempel nedsatt känsel eller smärtsam överkänslighet. Att kunna 
identifiera de sensoriska avvikelserna är avgörande för att möjliggöra en korrekt 
diagnos av neuropatisk smärta och skilja denna från andra smärttyper. De viktigaste 
utmaningarna i handläggningen av neuropatisk smärtlindring är att bemöta 
patienten med en helhetssyn som inkluderar diagnos, orsaken till smärtan, 
identifiering av typen av smärta och bedömning av betydelsen av olika komponenter 
och bestämning av lämplig behandling liksom uppföljning och utvärdering av insatta 
behandlingar.  
Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera farmakologiska substanser som 
har en evidensbaserad dokumentation i behandlingen av lokal perifer neuropatisk 
smärta.  
Materialet till detta arbete har hämtats från vetenskapliga artiklar, relevanta 
webbsidor samt olika böcker under perioden 2012-01-23 till 2012-03-20. 
Resultaten visar att tricykliska antidepressiva (TCA), antiepileptika, opioider 
(inklusive tramadol), selektiva serotonin- noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) 
och topikal behandling (med till exempel lidokain- eller capsaicinplåster) kan ge viss 
smärtlindring vid olika neuropatiska smärttillstånd. Att uppnå total smärtfrihet vid 
monoterapi av neuropatisk smärta är dock ovanligt och kombinationsbehandling är 
som regel nödvändig.  
Framtida forskning bör innefatta studier som syftar till att klargöra effekt av olika 
läkemedel vid olika typer av lokal perifer neuropatisk smärta. Det är också angeläget 
att studera vilka doser som kan anses vara mest optimala på grund av de 
biverkningar som finns. 
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CGRP = calcitonin gene related peptide 
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NNH = numbers needed to harm 

 

NNT = number needed to treat 

   

NO = kväveoxid 

 

NOS = nitric oxide synthase 

 

PHN = postherpetisk neuralgi  

 

QALY = Quality-adjusted life year  

 

SBU = Statens beredning för medicinsk utvärdering 

 

SNRI = Selektiva serotonin- noradrenalinåterupptagshämmare  

 

SSRI = Selektiva serotoninåterupptagshämmare 

 

SP = substans P   
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       1. Introduktion 
 

1.1 Vad är neuropatisk smärta? 
 
Definitionen av neuropatisk smärta är, enligt the International Association for the 
Study of Pain (IASP), “smärta som uppstår som en direkt konsekvens av en lesion 
eller sjukdom som påverkar det somato-sensoriska systemet”(1). 
Neuropatiska smärttillstånd är ofta långvariga och beskrivs av patienter blixtrande, 
likt en elektrisk stöt och brännande – vanligen associerad med stickningar eller 
domningar (2). 
 
Det är viktigt att kunna skilja mellan nociceptiv (vävnadsskadesmärta) och 
neuropatisk smärta (nervsmärta). 
Den nociceptiva smärtan är den vanligaste och uppstår när vi skadar, hud, leder, 
muskler, tänder inre organ, blodkärl, etc. Det uppstår en inflammation i området 
som gör det skadade området smärtöverkänsligt. 
Denna smärtöverkänslighet är ett resultat av frisättning av olika 
transmittersubstanser och signalstoffer (bland annat bradykinin, prostaglandiner, 
leukotriner) från den skadade cellen eller vävnaden. Dessa substanser förändrar 
typen på och antalet av membranreceptorer på de fria nervändarna och sänker 
smärttröskeln för nociceptiva stimuli (3, 4).  
De depolariserade sensoriska nervändarna ger ett påslag av substans P (SP) och 
calcitonin gene related peptide (CGRP). Dessa är neurotransmittorer som vandrar 
längsmed axonet (axonial transport) till de terminala axonen och frigörs där i respons 
till olika stimulatoriska impulser. Detta leder till vasodilatation och ökad vaskulär 
permeabilitet som i sin tur kan resultera i ödem. Det sker även en frisättning av 
histamin från mastceller som ansamlas i det skadade området och kan leda till 
hyperalgesi (se figur 1) (4).  
 
 
Figur 1. Mekanismer i samband med smärtöverkänslighet och perifer smärta. 

 
Källa: Brookoff D. Hosp Pract (Off Ed). 2000;35(7):45-52.  
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Inkommande smärtsignaler utlöser frisättning av glutamat i den synaptiska klyftan 
mellan nociceptorer och dorsalhornceller i ryggmärgen. Vid akut smärta aktiverar 
glutamat AMPA-receptorer som styr K+ och Na+ kanaler. Utveckling av långvarig 
(eller kronisk) smärta sker på grund av en förlängd receptor aktivering som förändrar 
polarisationspotentialet i membranet till nervcellerna som bidra till 
smärtsignalöverföring. Mg2+ blockaden i Ca2+ kanalerna upphävas och NMDA-
receptorerna i kanalkomplexet aktiveras.  Ca2+ strömmar in i cellen och aktiverar 
proteinkinas C, som i sin tur aktiverar ”nitric oxide synthase” (NOS), det enzym som 
som är ansvarig för kväveoxidsyntesen. Kväveoxid (NO) diffunderar till synapsen och 
binder till nociceptorer vilket leder till en stängning av presynaptiska K+ kanalerna.  
 
Endorfiner och encefaliner hämmar smärta genom att hålla K+ kanaler öppna. En 
inducerad stängning av dessa medför resistans för opiater.  NO stimulerar också 
frisättning av substans P vilket främjar neural remodulering och hypersensitisering 
(se figur 2) (4). 
 
 
Figur 2. Mekanismer vid akut och kronisk smärta.  
 

 
Källa: Brookoff D. Hosp Pract (Off Ed). 2000;35(7):45-52.  
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1.2 Klassifikation 
 

1.2.1 Anatomisk klassifikation 

 Neuropatisk smärta delas in i central eller perifer beroende på var i nervsystemet 
skadan är lokaliserad (5). 
Smärtområdet behöver dock inte vara detsamma som skadestället.   
Perifer neuropatisk smärta kan lokaliseras till den skadade nervens eller nervrotens 
utbredningsområde. Vid central neuropatisk smärta, orsakad av skada i ryggmärgen 
eller hjärnan, projiceras och upplevs smärtan perifert (6). 
 

1.2.2 Etiologisk klassifikation 

Med etiologisk klassifikation menas en beskrivning av antaglig orsak till smärtans 
uppkomst. Etiologin kan vara till exempel olika infektiösa faktorer, metabola 
störningar, tumörer, trauma, läkemedel, ischemi, blödningar, tromboser, 
systemsjukdomar och strålbehandling (5). 
 
Centrala neuropatiska smärtor förekommer vid till exempel stroke, multipel skleros, 
traumatisk ryggmärgsskada eller hjärnskada (7). 
De perifera neuropatierna delas ofta in i polyneuropatier med symmetrisk 
utbredning, mononeuropatier med asymmetrisk utbredning, nervrotssmärtor och 
plexopatier med engagemang till exempel av plexus brachialis (se tabell 1) (5). 
 

 

1.3 Epidemiologi 
 
Den neuropatiska smärtans epidemiologi är svår att kartlägga. Prevalensstudier som 
genomförts med hjälp av till exempel telefonintervjuer och/eller frågeformulär 
uppvisar ofta svagheter då många neuropatiska smärttillstånd har en symptombild 
som är överlappande symptombilden vid nociceptiv smärta (5). Uppskattningsvis 
lider 7-8% av befolkningen i Europa av någon typ av neuropatisk smärta och är alltså 
ett stort folkhälsoproblem(8). 
 

1.3.1 Prevalens och incidens  

Då grunddata för den neuropatiska smärtans prevalens och incidens är osäker 
underskattas problemet troligtvis kraftigt. Cirka 75 000 kvinnor och 55 000 män 
uppskattas ha en behandlingskrävande neuropatisk smärta. Detta motsvarar 1,5 % av 
befolkningen.  
En undersökning som genomfördes på den multidisciplinära smärtmottagningen i 
Malmö visade att 40 % av patienterna som remitterades dit under en treårsperiod 
hade ett neuropatiskt smärttillstånd. Den årliga remissincidensen för 
behandlingskrävande neuropatisk smärta hos kvinnor mellan 40 och 90 år 
beräknades till 12/10 000. Incidensen för män var lägre och nådde kvinnornas nivå 
först vid 90 års ålder. 
I Sverige beräknas det totala antalet nya behandlingskrävande vuxenfall av 
neuropatisk smärta vara 4 700 per år av vilka 2 700 är kvinnor och 2 000 män. 
Uppskattningsvis drabbas 2-10 % av patienter efter ett kirurgiskt ingrepp av 
långvarig svår neuropatisk smärta och ca 50 % av cancerpatienter utvecklar svåra 
smärttillstånd varav 30 % med neuropatisk smärtkomponent på grund av sjukdomen 
i sig eller till följd av behandlingen (5). 



4 
 

1.4 Patofysiologi  
 
Mekanismer som antas vara av särskild betydelse för uppkomst och underhåll av 
perifer neuropatisk smärta är:  

 Förändrat uttryck av natrium-jonkanaler - Detta kan leda till faciliterad 
nervaktivitet vid och i området kring nervskadan samt i närheten av 
dorsalrotsgangliet (se figur 1). 

 Uppreglering av kalcium-jonkanaler  

 Aktivering av NMDA-receptorer - kan resultera i ökad retbarhet på spinal 
nivå. 

 Försvagad hämning i smärtsignalerande banor eller ökad nedåtstigande 
facilitering – tros bero på förändrad balans i smärthantering mellan 
hjärnstam och ryggmärg vilket resulterar i nettofacilitering (5). 

 
 

1.5 Diagnostik 
 
Smärta definieras som en obehaglig kroppslig, sensorisk och känslomässig upplevelse  
förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av 
sådan skada (3). Det är ett subjektivt sensorisk symptom som är svår att mäta och 
som dessutom innefattar, inte bara fysiska aspekter, utan även psykiska och 
emotionella komponenter (9). 
Att kunna identifiera de sensoriska avvikelserna är avgörande för att möjliggöra en 
korrekt diagnos av neuropatisk smärta och skilja denna från andra smärttyper. De 
viktigaste utmaningarna i utvecklingen av en helhetssyn på neuropatisk 
smärtlindring inkluderar lämplig diagnos, orsaken till smärtan, identifiering av typen 
av smärta och bedömning av betydelsen av olika komponenter och bestämning av 
lämplig behandling (9). 
 
Neuropatisk smärta kännetecknas av ett antal negativa symtom, till exempel nedsatt 
känsel eller smärtsam överkänslighet. I vissa fall är det lättare att identifiera 
neuropatisk smärta, medan det i andra fall kan krävas detaljerad utredning. Det är 
dessutom inte ovanligt att neuropatisk smärta förekommer tillsammans med 
nociceptiva smärtor, till exempel hos patienter med cancer eller postoperativ smärta. 
Diagnostik av neuropatisk smärta baseras på den samlade bilden som framkommer i 
en detaljerad anamnes och statusundersökning med särskild inriktning mot 
förekomst av känselrubbningar. Eventuellt även med tillägg av riktade 
bilddiagnostiska undersökningar, neurofysiologiska undersökningar och klinisk- 
kemiska undersökningar (5). 
 
Kriterier för neuropatisk smärta är: 

 Sjukhistoria som tyder på en lesion eller sjukdom i nervsystemet som primär 
etiologi till smärtan 

 En neuroanatomiskt korrelerbar smärtutbredning motsvarande 
innervationsområdet eller projektionsområdet för den drabbade 
nervstrukturen (perifer nerv, plexus, nervrot, central struktur) 

 Störning inom det somatosensoriska systemet med känselrubbning i 
smärtans utbredningsområde 

 
I de flesta fall ska dessa kriterier uppfyllas, men undantagsfall finns vid till exempel 
trigeminusneuralgi med avsaknad av känselrubbningar och vid till exempel långvarig 
intensiv neuropatisk smärta med en smärtutbredning utöver det primära 
innervationsområdet (5). 
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Tabell 1: Orsaker till neuropatisk smärta 
 
Perifert nervsystem Centralt nervsystem 

Polyneuropatier 
Diabetes mellitus 
Läkemedel (cytostatika, antibiotika) 
Paraneoplastisk 
Vaskulit 
Ischemi 
Nutritionell 
Amyloidos 
 
Traumatiska och postoperativa 
mononeuropatier 
Plexusavulsion 
Rotavulsion 
Stump/fantomsmärta 
Neurom efter nervöverskärning 
Postmastektomisyndrom 
Posttorakotomisyndrom 
 
Övriga mononeuropatier 
Cancerorsakad nervkompression 
Cancerplexopati 
Postherpetisk neuralgi 
Karpaltunnelsyndrom 
Strålbehandling 
Ischemisk 
Trigeminusneuralgi 
HIV 

Syringomyeli 
Multipel skleros (MS) 
Ryggmärgsskada 
Stroke 
Cancer 
Borrelios 
Amyotrofisk lateral skleros (ALS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Läkemedelsverket 6:2007  
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       2. Syfte 
 
Syftet med detta arbete är en genomgång av den nyare vetenskapliga litteraturen för 
behandling av lokal perifer neuropatisk smärta och att sammanställa farmakologiska 
behandlingsprinciper, där det finns en evidensbaserad dokumentation för 
behandlingen av dessa tillstånd.  
 

      3. Material och metod 
 
Datainsamling har gjorts via litteratursökning i databasen PubMed och sökmotorn 
Google. Material har även hämtats från FASS 2009, Läkemedelsboken 2009/2010, 
internetmedicin.se, lakartidningen.se, Läkemedelsverket, Wall and Melzack’s 
Textbook of Pain och SBU-rapporter. 
Sökning i PubMed gjordes i flera omgångar under perioden 2012-01-23 till 2012-03-
20. Abstrakten av en mängd artiklar genomlästes i syfte att bedöma om de uppfyllde 
litteraturstudiens frågeställningar. De artiklar som svarade mot litteraturstudiens 
syfte, och som slutligen inkluderades i denna litteraturstudie, granskades med 
avseende på artikelns titel, abstrakt, introduktion, metod, resultat, diskussion och 
referenser. Artiklarna inkluderade i denna litteraturstudie publicerades mellan 1992 
och 2011.  
  
 

3.1 Datainsamling 
 
Söktermerna (MeSH-termerna) som användes i PubMed vid datainsamling var 
”neuropathic pain”, ”guidelines treatment neuropathic pain”, “neuropathic pain 
diagnosis treatment”, ”pharmacological treatment peripheral neuropathic pain” och 
“peripheral neuropathic pain opioid”. Tabell 2 visar söktermerna, antalet träffar samt 
antalet artiklar som använts till resultat i denna litteraturstudie.  
Följande inklusionskriterier tillämpades för artiklar inkluderade i resultat: artiklarna 
skulle handla om läkemedelsbehandling vid neuropatisk smärta, vara publicerade i 
vetenskapliga artiklar på det engelska språket och vara publicerade under de senaste 
10 åren. Artiklarna skulle även vara reviews, consensus-rapporter, 
terapirekommendationer eller health technology assessments. 
Exklusionskriterier var de artiklar som inte var på engelska, artiklar gällande 
behandling av barn och även de artiklar som inte överensstämde med det valda 
ämnesområdet och syftet för denna studie. 
Sökningar genomfördes med begränsningar som: clinical trial, review, links to full 
text, published during the last 10 years och all adult 19+ years. 
Artiklar som valdes ut från PubMed och inkluderades i resultat erhölls genom 
sökningar i flera omgångar mellan 2012-01-23 och 2012-03-03 och 
publiceringsperioden för dessa artiklar sträcker sig mellan 2005 och 2010. 
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3.2 Dataanalys 
 
En första bedömning genomfördes utifrån titeln på de antal träffar som 
söktermerna genererade i databasen. 103 artiklar ansågs särskilt relevanta med 
tanke på syftet för denna litteraturstudie. Abstrakt för dessa artiklar lästes 
igenom och de vetenskapliga artiklarna som ansågs vara relevanta för studien 
lästes i sin helhet. 10 artiklar som motsvarade studiens syfte samt inklusions- och 
exklusionskriterier valdes ut. De artiklar som inkluderas i resultat 
sammanställdes i en översiktstabell (se tabell 2) och lästes igenom ytterligare 
flera gånger för att identifiera likartade och varierande mönster vid behandling av 
lokal perifer neuropatisk smärta.  
 
 
Tabell 2. Översikt av databas, avgränsningar, sökord och antal träffar i 
framtagandet av utvalda artiklar som inkluderats i resultat. 
 

Databas 
 

Avgränsning Sökord Antal 
träffar 

Utvalda 
artiklar 

PubMed 
2012-01-23 

Links to free full text, 
Clinical trial, Review, 
English, All adult 19+ 
years, published during 
the last 10 years 

neuropathic pain 192 0 

PubMed 
2012-01-29 

Links to full text, 
Review, English, 
published during the 
last 10 years 

neuropathic pain 
diagnosis treatment 

689 1 

PubMed 
2012-02-01 

Links to full text, 
Clinical trial, Review, 
English, All adult 19+ 
years, published during 
the last 10 years 

pharmacological 
treatment 
peripheral 
neuropathic pain 

155 1 

PubMed 
2012-02-16 

Links to full text, 
English, published 
during the last 10 years 

peripheral 
neuropathic pain 
opioid 

288 3 

PubMed 
2012-03-03 

Links to full text, 
English, published 
during the last 10 years 

guidelines treatment 
neuropathic pain 

185 5 
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3.3 Evidensstyrka 
 
Bevisvärdet avser den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie och dess 
förmåga att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt. Evidensstyrkan uttrycker det 
sammanlagda vetenskapliga underlaget för en slutsats, det vill säga hur många 
högkvalitativa studier som stöder slutsatsen (10).  
 
Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBUs) bedömning av evidensstyrka 
delas upp i fem olika kategorier och finns registrerade i tabell 3. Vad gäller 
behandling av neuropatisk smärta finns SBUs värdering av evidensstyrka noterat 
med jämna mellanrum under resultat.  
 
 
Tabell 3.   

Evidensstyrka 1 – 
Starkt vetenskapligt 
underlag  
 

En slutsats med evidensstyrka 1 stöds av minst två studier 
med högt bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. 
Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock 
evidensstyrkan bli lägre. 

Evidensstyrka 2 – 
Måttligt 
vetenskapligt 
underlag 
 

En slutsats med evidensstyrka 2 stöds av minst en studie med 
högt bevisvärde och två studier med medelhögt bevisvärde i 
det samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier 
som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre. 

Evidensstyrka 3 – 
Begränsat 
vetenskapligt 
underlag 
 

En slutsats med evidensstyrka 3 stöds av minst två studier 
med medelhögt bevisvärde i det samlade vetenskapliga 
underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen 
kan dock evidensstyrkan bli lägre. 

Otillräckligt 
vetenskapligt 
underlag  
 

Då det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde, 
anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att 
dra slutsatser. 

Motsägande 
vetenskapligt 
underlag 
 

Då det finns olika studier som har samma bevisvärde men 
vilkas resultat går isär, anges det vetenskapliga underlaget 
som motsägande och inga slutsatser kan dras. 
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       4. Resultat 

 
Resultatet speglar fynden från fjorton artiklar. De som ej finns representerade i tabell 
2 tillhandahölls med hjälp av handledaren för denna studie samt från ett 
läkemedelsföretag. Fynden från artiklarna sorterades in i sex kategorier och två 
subkategorier som presenteras i tabell 4. 
 
 
Tabell 4. Översikt över resultatets huvudkategorier och subkategorier. 
 

 
 
En översikt av de läkemedel som enligt litteraturgenomgång är aktuella för 
behandling av neuropatisk smärta presenteras i tabell 5. Cannabinoider finns med 
som ett behandlingsalternativ i denna tabell (samt i tabell 7) men då det främst 
används vid behandling av central och cancerrelaterad neuropatisk smärta finns 
cannabinoider inte med för vidare värdering i detta arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudkategorier Subkategorier 

Tricykliska antidepressiva (TCA)  

Antiepileptika  

Opioider och tramadol  

Selektiva serotonin- 
noradrenalinåterupptagshämmare 
(SNRI) 

 

 
Topikal behandling 
 

Lidokainplåster 

Capsaicinplåster 

Kombinationsterapi  
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Tabell 5. Farmakologisk översikt av läkemedel aktuella för behandling av 
neuropatisk smärta. 

 

 
Källa: Information från Läkemedelsverket, årgång 18, nummer 6: 2007 
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I tabell 6 ges en tabellarisk översikt över läkemedel som används i Sverige för 
behandling av neuropatisk smärta och en rangordning av dessa där det tas hänsyn till 
både effektivitet och biverkningar. Lidokainplåster står högst i rangordning, samt 
bedöms ha högst effektivitet. Indikationsområdet för plåstret är dock smalt, men i de 
fall behandlingen är indicerad borde det tas i beaktande som förstahandsval, inte 
minst på grund av få och endast lokala biverkningar. Capsaincinplåster är ett relativt 
nytt behandlingsalternativ, godkänt i Sverige sedan juli 2009, och finns därför inte 
med i tabellen. Estimering av ”number needed to treat” (NNT) och ”number needed 
to harm” (NNH) i tabell 6 är tagen från Finnerup et al 2010. 
 
 
Tabell 6. Översikt av läkemedel för lokal, perifer respektive övriga typer av 
neuropatisk smärta. SNRI = selektiva serotonin- och 
noradrenalinåterupptagshämmare. TCA = tricykliska antidepressiva. 
 

 
Läkemedel 

Lokal, perifer smärta 

Effektivitet      Rangordning3     (NNT/NNH) 

Övriga typer av smärta 
Effektivitet      Rangordning 

Lidokainplåster +++ 1 1  (na/na) - - 
TCA ++2 2  (2/16)         ++ 1 
Gabapentin ++ 2  (6/33)         ++ 1 
Pregabalin ++ 2  (5/11)         ++ 1 
Opioid ++ 3 (3/17)         ++ 3         
Tramadol ++ 3  (5/13)         ++ 3 
SNRI - -   (5/13)  2 
 
1
 Optimal effekt. 2 Betydande effekt.  

3 Rangordningen baseras på effekter och biverkningar (NNT/NNH) 

 

Källa: Modifierad efter Läkartidningen nr 4 2009 volym 106, sid 213 med tilläggsinformation 
om NNT/NNH från Finnerup et al. Pain 2010 volym 150:573-81 (Ref. 11) 
 
 
I avsnitten som följer ges en kort sammanfattning över användningsområdet och 
graden av evidens för verksamheten av de olika läkemedel/läkemedelsgrupper som 
används for behandling av neuropatisk smärta. 
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4.1 Tricykliska antidepressiva (TCA) 
 
Tricykliska antidepressiva är förstahandsval vid neuropatisk smärta där amitriptylin 
(Tryptizol, Saroten) är mest studerat men även nortriptylin (t.ex. Sensaval) (5, 7).  
Förutom att vara serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare fungerar TCA 
även som blockare av muskarina receptorer, histamin-receptorer och alfa-1-
adrenoceptorer (5). 
Även om den analgetiska effekten är oberoende av en antidepressiv effekt kan även 
den sistnämnda vara till nytta eftersom depression är en vanlig följdsjukdom av 
kronisk neuropatisk smärta. Tricykliska antidepressiva har flera biverkningar och 
orsaker till försiktighetsåtgärder, främst på grund av sina antikolinerga egenskaper 
(9). 
En mängd studier visar på att tricykliska antidepressiva har en lindrande effekt på ett 
flertal neuropatiska smärttillstånd och att effekten signifikant bättre än placebo. 
Någon lindrande effekt vid HIV-relaterad neuropati jämfört med placebo har dock 
inte kunnat ses. Däremot har studier visat att både amitriptylin eller nortriptylin 
visat sig ha en lindrande effekt vid kemoterapi-inducerade neuropatiska symtom (11).  
Amitriptylin har visats ge smärtlindring vid perifer och central neuropatisk smärta 
orsakad av bältros, diabetes och stroke (evidensstyrka 1). Det finns begränsat 
vetenskapligt underlag för att TCA kan ha en måttlig effekt vid långvarig smärta från 
ländryggen (evidensstyrka 3) (10). 
 
 

4.2 Antiepileptika 
 
Ett flertal studier har visat på att antiepileptika har en klinisk relevant effekt för flera 
olika polyneuropatiska smärttillstånd. Det finns dock ingen evidens för att det ena 
har en bättre effekt än det andra. Den lägre kostnaden för gabapentin kan dock gynna 
användningen för denna (11). 
Vanliga biverkningar av preparat innehållandes pregabalin eller gabapentin är 
trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, illamående, yrsel, sömn- och synstörningar 
(12). 
Antiepileptiska läkemedel ger smärtlindring vid neuropatiska smärtor; 
trigeminusneuralgi, polyneuropati, postherpetisk neuralgi och stroke (evidensstyrka 
1) (10). Gabapentin ger smärtlindring vid neuropatisk smärta vid diabetes 
(evidensstyrka 2), och vid bältros (evidensstyrka 1) (10). Gabapentin har även effekt 
vid smärtsam diabetespolyneuropati (evidensstyrka 2) (10). Vid postherpetisk 
neuralgi har gabapentin och pregabalin effekt (evidensstyrka 1) (10). Det 
vetenskapliga underlaget är otillräckligt för slutsatser om effekten av 
epilepsiläkemedel vid posttraumatisk- eller postoperativ neuralgi och vid komplext 
regionalt smärtsyndrom (CRPS) (10). 
 
 

4.3 Opioider och Tramadol 
 
Opioider, inklusive tramadol, har konsekvent visat en signifikant analgetisk effekt vid 
neuropatisk smärta. Effektiviteten är jämförbar med tricykliska antidepressiva (9,11). 
En icke-placebo kontrollerad studie (Rowbotham et al) visar till exempel på en 
dosberoende smärtlindring av opioidbehandling hos patienter med perifer och 
central neuropatisk smärta (11). 
Vanliga biverkningar vid användning av opioider är sedering, illamående, 
förstoppning, muntorrhet och kognitiv påverkan (5). 
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Oron av långsiktiga biverkningar såsom påverkan av endokrina funktioner och av 
immunsystemet, fysiskt beroende och missbruk kan begränsa användningen av 
starka opioider hos patienter med neuropatisk, icke cancerrelaterad, smärta (9).  
Neuropatisk smärta orsakad av diabetes och bältros lindras av starka opioider 
(evidensstyrka 1). Det finns starkt vetenskapligt underlag för att drygt en tredjedel av 
patienterna slutar med opioidbehandling om den pågår mer än en månad på grund 
av biverkningar (evidensstyrka 1).  
Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag att neuropatisk smärta lindras av 
tramadol (evidensstyrka 3). Tramadol har biverkningar i samma grad som svaga och 
starka opioider (evidensstyrka 1) (10). 
 
 

4.4 Selektiva serotonin- noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) 
 
Selektiva serotonin- noradrenalinåterupptagshämmare som duloxetin (t.ex. 
Cymbalta) och venlaflaxin (t.ex. Efexor) har en väl dokumenterad effekt vid 
behandling smärtsamma polyneuropatier. Övriga neuropatiska smärtsyndrom i 
samband med SNRI har dock inte studerats och randomiserade kontrollerade studier 
efterfrågas även om användningen av SNRI i samband med kroniska smärttillstånd 
kan vara begränsad på grund av sin biverkningsprofil. SSRI har studerats i ett fåtal 
försök som visat en svag smärtstillande effekt men den kliniska relevansen för dessa 
föreningar i detta sammanhang har ifrågasatts (9, 11). Det finns otillräckligt 
vetenskapligt underlag för att antidepressiva som SNRI ger lindring vid långvarig 
smärta (10). 
 
 

4.5 Topikal behandling 
 

4.5.1 Lidokainplåster   

Lidokain 5% medicinskt plåster (Versatis) är indicerat för symptomlättnad av 
postherpetisk neuralgi (PHN), det vill säga neuropatisk smärta orsakad av tidigare 
herpes zoster-infektion (bältros) (12, 13).  
PHN är den vanligaste komplikationen av akut herpes zoster och är ett kroniskt 
smärtsyndrom som oproportionerligt drabbar de äldre (13).  
Cirka 9-14% av patienter med herpes zoster utvecklar postherpatisk neuralgi som, 
förutom att det kan vara ett invalidiserande neuropatiskt smärttillstånd med 
allodyni,  även kan vara ett hinder både psykiskt och socialt (14). 
Både perifert och centrala patofysiologiska mekanismer bidrar till PHN. Smärtan kan 
vara brännande, stickande eller/och invalidiserande och åtföljs ofta av 
beröringsallodyni. Patienter som drabbas av PHN upplever ofta en sämre livskvalitet 
vilket i många fall leder till depression (13). 
Traditionella behandlingar för PHN inkluderar tricykliska antidepressiva, 
antiepileptika och opioider, men dessa har även många negativa systemiska effekter 
som är särskilt vanliga att drabbas av då patienten är äldre. Lidokain hämmar 
retbarheten hos C- och A-deltafibrer av perifera nerver genom blockering av 
natriumkanaler har visat sig undertrycka spontan ektopisk aktivitet, allodyni och 
hyperalgesi (13, 14). 
Lidokain 5% medicinskt plåster ger en skyddande, kylande och smärtindrande effekt 
och har visat sig ha en lindrande effekt vid postherpetisk neurologisk smärta 
(evidensstyrka 1 ) (8,10,12).  Den terapeutiska effekten och evidensen är lägre än för 
systemiskt verkade preparat.  
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En jämförande studie mellan lidokainplåster och pregabalin visade dock på färre 
biverkningar vad gäller det förstnämnda. Plåstrens systemiska påverkan är mycket 
liten och eventuella besvär som visats i samband med och efter användning påverkar 
ofta enbart lokalt i form av milda hudreaktioner (15). Det lämpar sig därför särskilt 
vid behandling hos äldre patienter och patienter med polyfarmaci (8,12). 
De mest vanliga rapporterade biverkningarna var reaktioner på 
administreringsstället, såsom erytem, utslag, klåda, sveda, dermatit, hudirritation 
och blåsor (12). 
Studier visar även på att lidokain 5% medicinskt plåster är effektivt mot typiska 
neuropatiska symtom på smärta såsom brännande och stickningar och ledde till en 
klinisk relevant förbättring både vad gäller samtliga smärtparametrar och livskvalitet 
under en behandlingsperiod på 12 månader. Detta utan några tecken på 
toleransutveckling (14,15) 
De effektresultat som presenteras i en jämförande studie mellan lidokain och 
pregabalin visar att 5% lidokain medicinskt plåster är lika effektiv som pregabalin vid 
behandling av PHN med en allmänt övervägande positiv nytta-risk 
förhållande för lidokain tack vare ingen eller minimal systemisk påverkan. Studien 
visade också nyttan av en kombinationsbehandling med båda läkemedlen hos 
patienter med PHN som uppvisade ett otillräckligt svar på något av läkemedlen som 
monoterapi (15). 
Lidokainplåster har påvisats ha en fördelaktig säkerhetsprofil utan systemiska 
biverkningar i denna övervägande äldre befolkning som drabbats av PHN. 
Det finns även studier som tyder på att långtidsbehandling med 5% lidokain 
medicinskt plåster kan ge betydande och underhållas minskningar i smärtintensitet, 
och att den kontinuerligt tolererades väl av patienter som lider av perifer neuropatisk 
smärta i samband med tidigare herpes zoster infektion. Dessa resultat stöder 
användningen av 5% lidokain medicinskt plåster som en av de första linjens terapi för 
patienter som lider av PHN (13). 
 

4.5.2 Capsaicinplåster 

Qutenza, capsaicin 8% medicinskt plåster är i Europa indicerat för behandling av 
perifer neuropatisk smärta hos vuxna icke diabetiker och ett godkännande av Food 
and Drug Administration (FDA) i USA finns för indikationen PHN (11). 
Randomiserade kontrollerade studier har visat att capsaicinplåster har en effekt mot 
smärta vid PHN (16). 
En enda applikation av capsaicinplåster med hög koncentration (8%) under 60 
minuter visade sig ha större effekt än ett lågkoncentrerat plåster som applicerades 
kontinuerligt under 12 veckors tid. Av de som deltog i studien svarade 40% på 
behandlingen med en upplevd smärtlindring på cirka 30% som medel (16). 
Patienter som randomiserats att få den höga koncentrationen visade sig dock i högre 
grad vara i behov av någon form av åtgärd i anslutning till att plåstret applicerats. 
Bieffekter som behövde åtgärdas på detta sätt kunde främst härledas till lokala 
reaktioner av capsaicinplåstret på applikationsstället, till exempel smärta och rodnad 
(16,17).  
En enda applikation av capsaicin 8% medicinskt plåster har kunnat visa en 
smärtlindring hos patienter med PHN eller HIV neuropati som varade mellan två 
veckor i upp till tre månader (9).  
Resultaten från en 4-veckors randomiserad studie med en öppen förlängning upp till 
48 veckor, där PHN-patienter kunde få upp till ytterligare tre behandlingar stödjer en 
långvarig effekt. 
En studie med friska frivilliga visar på en nästan fullständig återhämtning av 
epidermal fibertäthet efter 24 veckor från avslutad behandling med capsaicin 8% 
medicinskt plåster.  
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Behandling med capsaicin 8% medicinskt plåster tyder dock på långsidig effekt med 
ingen eller begränsad systemiskt exponering och systemiska biverkningar vilket 
indikerar ett säkert behandlingsalternativ (11). 
Långtidsdata om effekt och säkerhet, med särskilt fokus på effekten på nerven och 
hudens fiberstruktur, behövs dock fortfarande (9). 
Vid neuropatisk smärta och vid smärta i småleder ger lokalbehandling med capcaisin 
smärtlindring (evidensstyrka 1) (10). 
 
 

4.6 Kombinationsterapi 
 
Långvarig neuropatisk smärta kan vara terapiresistent och att nå total symtomfrihet 
är mycket ovanligt. Med monoterapi kan i genomsnitt 30-40 % av patienter med 
perifer neuropatisk smärta få en 50 %-ig smärtreduktion (5). En kombination av flera 
preparatgrupper med olika verkningsmekanismer har dock visat sig kunna öka 
effekten men tillgång av data är begränsad och fler studier behövs för att stödja de 
kliniska observationerna (7,17). 
 
Farmakologisk kombinationsterapi kan dock vara aktuellt för patienter som till 
exempel inte svarar på monoterapi eller då dosupptrappning inte är aktuellt på grund 
av biverkningar (18,19). Studier visar att kombinationsbehandling med TCA – 
gabapentin eller gabapentin – opioider kan ge en terapeutisk nytta vid till exempel 
PHN eller smärtsam diabetesneuropati (9,17,19).  
Studier visar även på att en kombination förlängd frisättning av morfin och 
pregabalin kan lindra olika neuropatiska smärtsyndrom som neuropatisk ryggvärk, 
PHN, radikulopati och smärtsam diabetesneuropati. En kombination av pregabalin 
och lidokainplåster har också visat positiva resultat för behandling av smärtsam 
diabetesneuropati och PHN. Studier tyder även på att lägre doser av 
kombinationsterapi ofta har en högre effekt än en hög dos av ett ensamt läkemedel 
(9,19,20). 
 
I en kohortstudie (Gilron et al) med 403 patienter med neuropatisk smärta, visade 
kombinationen av förlängd frisättning oxikodon och pregabalin eller 
kombinationsbehandling med oxikodon och pregabalin en förbättrad smärtlindring 
och toleransnivå än då något av dessa läkemedel användes som monoterapi (21). 
 
Nyligen publicerad randomiserade kontrollerade studier av kombinationsbehandling 
med nortriptylin och gabapentin visade på en större smärtlindring och mindre 
negativ påverkan på sömn och humör än då läkemedlen administrerades vart och ett 
för sig (11,19). 
 
Ytterligare studier behövs dock för att utarbeta riktlinjer och identifiera de specifika 
kombinationer av läkemedel och patienter som får de största fördelarna med 
kombinationsterapi vid neuropatisk smärta (19). 
 
Tabell 7 visar resultat av publicerade randomiserade placebo-kontrollerade studier på 
neuropatisk smärta (exklusive trigeminusneuralgi, komplext regionalt smärtsyndrom 
och cancer-relaterad neuropatisk smärta). I tabellen anges antalet studier med 
positiva (+) och negativa (-) utfall, ”number needed to treat” (NNT) (med 95 % 
konfidensintervall) för att en patient skulle erhålla mer än en 50 %ig smärtlindring 
och”number needed to harm” (NNH) som samlat estimat från de respektive studier 
som ingick i denna meta-analysen. 
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Figur 3. De kombinerade ”number needed to treat” (NNT) för olika 
läkemedelsklasser vid behandling av centrala och perifera neuropatiska 
smärttillstånd (exklusive trigeminusneuralgi). Figuren visar värden från 2005 i 
ljust grå och värden från 2010 i mörk grå. Cirklarnas storlekar indikerar antalet 
patienter som inkluderades i studien. 

 
                                 Källa: Finnerup et al. Pain 2010 volym 150:573-81 (Ref 11) 
 
 
Figur 4. De kombinerade ”number needed to treat” (NNT) för olika 
läkemedelsklasser vid behandling av olika smärttillstånd. Symbolernas storlekar 
indikerar antalet patienter som inkluderades i studien.   

 

 
                                       Källa: Finnerup et al. Pain 2010 volym 150:573-81 (Ref 11) 
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Figur 5. Visar förhållandet mellan ”number needed to treat” (NNT) och ”number 
needed to harm” (NNH). Observera att det finns skillnader i studiedesign och svar 
på placebo som kan påverka värdena för NNH och NNT. Till exempel kan 
korttidsstudier och ge ett högre NNH då det är färre avhopp på grund av 
biverkningar än långtidsstudier. Cirklarnas storlek indikerar antalet patienter 
som inkluderades i studierna. 
 
 

 
                 Källa: Finnerup et al. Pain 2010 volym 150:573-81 (Ref 11) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Tabell 8 och 9 ger en översikt av riktlinjer för behandling av neuropatisk smärta i 
Sverige, Europa, Storbritannien, USA och Kanada.  
 
 
Tabell 8. European National Neurological Societies (EFNS) riktlinjer för 
läkemedelsbehandling vid neuropatisk smärta. 
 

Typ av neuropatisk 
smärta 

Förstahandsval vid 
läkemedelsbehandling 

Andrahandsval vid 
läkemedelsbehandling 

Polyneuropati Tricykliska antidepressiva, 
gabapentin, pregabalin 

2) SNRI 
3) Opioider och tramadol 

Postherpetisk 
neuralgi 

Tricykliska antidepressiva, 
gabapentin, pregabalin 

Opioider, Lidokainplåster 

 
Trigeminusneuralgi 

Karbamazepin, oxkarbazepin  

 
Central smärta 

Tricykliska antidepressiva, 
pregabalin, gabapentin, 
lamotrigin 

 

 
 
 
Tabell 9. Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid neuropatisk smärta i Sverige, 
Storbritannien, Kanada och USA.  
 
 
 

 
Land 

 

 
1a hand 

 

 
2a hand 

 

 
3e hand 

 

4e & 5e 
hand 

 

Läkemedelsve
rket (LV) 

Sverige Tricykliska 
antidepressiva, 

gabapentin 

Pregabalin1 SNRI Tramadol 
Opioider 

National 
Institute for 
Health and 
Clinical 
Excellence 
(NICE) 

Storbrit
annien 

Tricykliska 
antidepressiva, 

pregabalin 

SNRI, 
kombination av 

amitriptylin 
(TCA) och 
pregabalin 

Tramdol, 
Lidokain
plåster/-

gel 

 

Canadian Pain 
Society (CPS) 

Kanada Tricykliska 
antidepressiva, 

gabapentin, 
pregabalin 

SNRI, 
Lidokain-

plåster/-gel 

Opioider, 
tramadol 

 

  1a hand 2a & 3e hand   

Federal Drug 
Administratio
n (FDA) 

USA Gabapentin, 
Pregabalin, 

Lidokainplåster 
Opioider, 
Tramadol, 
Tricykliska 

antidepressiva 

Karbamazepin 
Lamotrign 

Övriga 
antiepileptika 

  

 1 Pregabalin är ett andrahandsalternativ även då det antas ha en liknande effekt som gabapentin. Den 

kliniska erfarenheten inklusive säkerhet är dock lägre för pregabalin och dessutom saknas kliniska 
studier som visar att pregabalin har effekt på de patienter som inte svarat tillfredsställande på 
gabapentin. Pregabalin är även ett dyrare alternativ än gabapentin.   
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       5. Diskussion 

 
Neuropatisk smärta är ofta svår att behandla. Dels för att den svarar dåligt på vanliga 
antiinflammatoriska läkemedel och dels på grund av de biverkningar som ofta är 
associerade med de mer effektiva läkemedlen. Behovet av framtida forskning är stort 
då det idag endast finns ett fåtal långtidsstudier och head-to-head-studier som direkt 
jämför två olika läkemedel eller andra behandlingsmetoder vid neuropatisk smärta 
(8). Dessutom är forskning omkring patofysiologi och etiologi av neuropatisk smärta 
främst baserat på djurexperimentella studier (5). 
 
Indirekta jämförelser av resultat från randomiserade placebokontrollerade kliniska 
studier talar tillsammans med klinisk erfarenhet för att tricykliska antidepressiva är 
mest effektiva, följda av gabapentin/pregabalin och SNRI. Substanserna har olika 
biverkningsprofil, något som kan ha betydelse för vilket läkemedel som väljs för 
behandling (se tabell 10) (5). 
 
 
Tabell 10. Faktorer som kan spela in i valet vid förstahandsval av läkemedel vid 
behandling av perifer neuropatisk smärta.  
SNRI = selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare.  
TCA = tricykliska antidepressiva. 
 
Läkemedel Effekt Biverkningar Kostnad1 

TCA  Samtliga TCA ger antikolinerga symtom i form av 
sedering, muntorrhet obstipation, urinretention 
och ackommodationssvårigheter 

 

Amitriptylin ++ Illamående, svettningar, hyponatremi, 
ortostatisk hypotension, hjärtarytmier, 
erektionsstörningar 

€ 

Nortriptylin ++ Ortostatisk hypotension, hjärtklappning, 
hjärtarytmier, högt blodtryck. 

€ 

Antiepileptika    
Gabapentin ++ Trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, 

illamående, yrsel, sömnstörningar, 
synstörningar 

€€ 

Pregabalin ++ Trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, 
illamående, yrsel, sömnstörningar, 
synstörningar 

€€€ 

SNRI    
          Duloxetin - Muntorrhet, illamående, sömnstörningar, 

svettningar, hjärtklappning, 
erektionsstörningar 

€€€ 
 

          Venlaflaxin - Illamående, trötthet, högt blodtryck, 
hjärtklappning, svettningar, erektionsstörningar 

€€€ 
 

Opioider  Risk för tolerans- och beroendeutveckling för 
samtliga opioider 

 

Morfin ++ Sedering, illamående, förstoppning, muntorrhet, 
kognitiv påverkan 

€€ 

Oxikodon ++ Sedering, illamående, förstoppning, muntorrhet, 
kognitiv påverkan 

€€ 

Metadon ++ Illamående, trötthet, vid hög dosering risk för 
hjärtarytmi  

€€ 

         Tramadol ++ Yrsel, illamående, kräkningar, förstoppning, 
muntorrhet, svettningar 

€€ 
 

1Kostnader kan variera men är en uppskattning där € indikerar det billigare, €€ det något mer 
kostsamma och €€€ det dyraste alternativet. Uppgifterna är baserade på Läkemedelsverkets 
bedömning.  
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Förutom fler jämförande och långtidsstudier som belyser effekten av olika läkemedel 
vid olika typer av lokal perifer neuropatisk smärta är efterfrågan stor efter 
vetenskaplig dokumentation som klargör farmakogenetiska aspekter, 
plasmakoncentrationer och vilka doser som kan anses vara mest optimala för att 
kunna minska antalet biverkningar.  
 
Evidensen för behandling av neuropatiska smärttillstånd baseras i mycket stor 
utsträckning på undersökningar av tillstånd med säkerställda (eller högst sannolika) 
lesioner av nervsystemet såsom smärtsam diabetesneuropati, postherpetisk neuralgi, 
postamputationssmärta och post-stroke smärta (5). Den smärtlindrande effekten är, 
förutom vid trigeminusneuralgi, i de flesta fall relativ, det vill säga få patienter får 
total smärtfrihet, men många patienter uppskattar även partiell lindring 
(evidensstyrka 1) (10). 
Det är viktigt att notera att oavsett vilken behandling som används så kommer endast 
cirka en tredjedel av patienterna med neuropatisk smärta att uppnå mer än 50 % 
smärtlindring med monoterapi (5). Kombinationsbehandlingar tillämpas i vissa fall 
(13) men total smärtlindring uppnås hos få och rätt val av kombination av läkemedel 
och optimal sekvens för deras användning är oklar. 
Vårdgivare kan vägledas av ett antal publicerade riktlinjer för hantering av 
neuropatisk smärta, från till exempel EFNS, NICE och FDA, men dessa är inte helt 
konsekventa när det gäller rangordning av valet för läkemedelsbehandling 
(8,20,22,33). Detta kan leda till variationer i praktiken vad gäller inledande terapival 
och osäkerhet vad gäller om läkemedel används i rätt ordning. Riktlinjer av 
neuropatisk smärta tar även sällan hänsyn till kostnadseffektivitet 

 
Number needed to treat (NNT) har blivit ett populärt effektmått som innebär många 
fördelar. NNT underlättar avsevärt vid jämförelse mellan olika agenter då det 
möjliggör att data från olika studier, även de med olika effektmått, kan slås samman. 
Legitimiteten i sammanslagning beror på liknande terapeutiskt sammanhang, 
patienter, studietiden, och klinisk homogenitet. NNT är behandlingsspecifik och 
beskriver skillnaden mellan behandling och kontrollgrupper och inkluderar även 
risken för varje läkemedel.  
Det är dock viktigt att komma ihåg att vissa NNT-värden vad gäller neuropatisk 
smärta erhålls från studier av varierande kvalitet och de flesta tillgängliga studier är 
kortfristiga med knapphändig information om långtidseffekt (24). Förutom NNT 
måste även andra faktorer, som till exempel biverkningar, kostnad och individuella, 
sociala och medicinska prioriteringar, tas i beaktning vid val av 
läkemedelsbehandling vid perifer neuropatisk smärta.  
 
Biverkningar och komplikationer är vanliga vid behandling av neuropatisk smärta. 
Inte enbart på grund av biverkningsprofilen hos de läkemedel som rekommenderas, 
utan även på grund av att patienter som med neuropatisk smärta ofta är äldre, kan ha 
andra samtidigt pågående sjukdomar (ko-morbiditet) och exponeras för andra 
mediciner som kan interagera.  
Ett flertal studier visar även att number needed to harm (NNH) ofta är låga och ligger 
alltför nära number needed to treat (NNT) vid behandling av neuropatisk smärta 
(11,24).  
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NNH är ett epidemiologisk mått som anger hur många patienter som behöver 
utsättas för en risk-faktor under en viss period för att orsaka skada hos en patient 
som annars inte skulle ha skadats. Detta är ett viktigt mått inom evidensbaserad 
medicin vid bedömningen av om nyttan av en viss behandling överväger riskerna. Ju 
högre NNH-värde desto mindre risk för biverkningar. Att NNH har ett lågt värde 
och/eller ligger alltför nära värdet för NNT kan försvåra och inverkar på 
bedömningen vid val av behandling. De terapeutiska fördelarna vid neuropatisk 
smärta måste ständigt vägas mot frekvensen och allvarlighetsgraden av biverkningar 
som patienten riskerar att utsättas för (25). 
 
Quality-adjusted life year (QALY) är ett hälsomått med vilket olika medicinska 
insatser kan vägas mot varandra och där, inte bara livslängd, utan även livskvalitet 
tas i beaktande. Full hälsa sätts till värdet 1 och död till värdet 0. Ett år i full hälsa 
motsvarar 1 QALY. QALY kan räknas ut med hjälp av att patienten skattar sin hälsa 
genom något hälsomått, till exempel på en visuell analog skala (VAS-skala) (26). 
Det finns indikationer som tyder på att personer med neuropatisk smärta upplever 
sämre fysisk och psykisk hälsa än personer med andra former av smärta. Patienter 
med neuropatisk smärta känner ofta av en frustration, depression och/eller ångest 
och en starkt negativ inverkan på sömnen. Dessa faktorer är ofta vetenskapligt 
oredovisade och kan medföra stora svårigheter att upprätthålla vardagliga sociala 
funktioner och aktiviteter.  Fler observationsstudier och kvalitativa undersökningar 
krävs för att identifiera de viktigaste faktorerna som kan påverka den dagliga 
verksamheten och inverka negativt på livskvaliteten hos personer med neuropatisk 
smärta.  
 
Stor betydelse för en framgångsrik behandling av lokal neuropatisk smärta är att man 
i vården blir bättre på att diagnostisera de olika smärttyperna eftersom olika 
smärttyper kräver olika farmakologiska behandlingar. Farmakologiska preparat som 
har effekt på nociceptiv smärta har sällan effekt på neuropatisk smärta och vice versa. 
Feldiagnostisering kan leda till felbehandlingar med dålig effekt och risk för 
uppkomst av överkonsumtion, tolerans- och beroendeutvecklig. Speciellt vid 
förskrivning av svaga och starka opioider och dess biverkningspanorama (21). 
 
Värdering av risken för utveckling av beroende och missbruk av läkemedel som 
används hos kroniska smärtpatienter varierar i betydande grad mellan olika studier 
(0–18 %) (27,28). Generellt är problemen med beroende och missbruk större i 
grupper med psykiatrisk problematik och ett tidigare beroende (29,30). Incidensen 
av missbruk och mängden legalt förskrivna opioider har ökat i USA och överskrider, 
enligt epidemiologiska studier, incidensen av missbruk av illegala droger 
inkluderande heroin. Detta måste alltså med rätta betraktas som ett 
folkhälsoproblem som kräver åtgärder på alla nivåer (31,32). 
Toleransutveckling (minskad läkemedelseffekteffekt över tid) måste i många fall 
kompenseras med dosökningar. Detta fenomen är mindre väl undersökt i kliniska 
studier, men skulle kunna förklara bortfall av studiedeltagare i långtidsstudierna. 
 
Hantering av neuropatisk smärta kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt – 
centrerad kring farmakologisk behandling, en bättre förståelse för neuropatisk 
smärta och i synnerhet tolkningen av patofysiologiska mekanismer till sensoriska 
tecken. Detta skulle kunna leda till en mer effektiv och specifikt mekanismbaserad 
behandlingsform (8,9). 
 
 

        

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Patient
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       6. Konklusion 
 
Farmakologisk behandling utgör fortfarande det främsta alternativet för behandling 
av kronisk neuropatisk smärta. Kunskapen kring de smärtgenererande 
mekanismerna vid neuropatisk smärta har förbättrats betydligt de senaste 
decennierna. Forskningen som har lett fram till detta framsteg har dock tyvärr inte 
inneburit en motsvarande förbättring vad gäller behandlingens effektivitet. Vid 
behandling av neuropatisk smärta får vi i dagsläget ofta nöja oss med att bemöta 
smärtsymtomen snarare än att ge en kausalbehandling genom att kunna identifiera 
de bakomliggande sjukdomsmekanismerna som orsakar smärtan. 

 
Framtida forskning bör innefatta studier som syftar till att klargöra effekt av olika 
läkemedel vid olika typer av lokal perifer neuropatisk smärta. Det är också angeläget 
att hitta optimala doser som ger bäst balans mellan effektiv smärtlindring och risken 
för allvarliga biverkningar. Farmakogenetiska aspekter och plasmakoncentrationer 
bör beaktas i samband med det. 

       7. Tackord 
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