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Sammanfattning 
Premedicinering innebär att en patient behandlas med lugnande läkemedel inför en 
operation eller ett ingrepp för att dämpa dennes oro och smärta. Inom den pediatriska 
populationen är detta vanligt då yngre patienter kan uppleva oro eftersom de inte alltid 
förstår syftet med ingreppet och kan känna rädsla då de ska separeras från sina 
föräldrar. Bensodiazepinet midazolam har länge använts inom premedicinering till 
barn och har väl dokumenterad effekt. Det har dock påvisats att läkemedlet kan ge 
upphov till så kallade paradoxala reaktioner, en biverkan som innebär att barnen får 
oväntade reaktioner i form av t ex agitation. Det har därför föreslagits att substansen 
bör ersättas med alfa-2-adrenoceptoragonister som t ex klonidin eller dexmedetomidin, 
vilka har samma indikationer som midazolam, men utan att orsaka paradoxala 
reaktioner. 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om alfa-2-adrenoceptoragonister är 
överlägsna midazolam vid premedicinering av barn. Arbetet är en litteraturstudie som 
främst jämfört resultaten från kliniska prövningar av olika läkemedelsbehandlingar i 
samband med premedicinering av barn avseende effekt och kvalitet, samt uppkomst av 
biverkningar mellan de tre substanserna midazolam, klonidin och dexmedetomidin. De 
primära parametrar som jämförts är sedationsdjup, tillslagstid, substansernas 
anxiolytiska effekt och återhämtningsprofil. De sekundära parametrarna är hantering 
av separation från föräldrar, föräldrarnas betyg samt läkemedels-/maskacceptans.  
Resultatet visar att de två alfa-2-adrenoceptoragonisterna klonidin och 
dexmedetomidin är bättre än midazolam vad gäller sedationsdjup, separation från 
föräldrar, läkemedelsacceptans och återhämtningsprofil, samt var den 
läkemedelsgrupp som gavs högst betyg av föräldrarna. Anxiolytisk effekt och 
maskacceptans var likvärdiga mellan de två grupperna, medan midazolam hade 
snabbast tillslagstid. Paradoxala reaktioner förekom i relativt hög frekvens vid 
midazolamsedering, medan alfa-2-adrenoceptoragonisterna gav biverkningar i form av 
hemodynamiska förändringar som sänkt blodtryck och puls. 
Avslutningsvis visar resultaten i denna studie att alfa-2-adrenoceptoragonister är att 
föredra framför midazolam. Speciellt avsaknaden av paradoxala reaktioner vid sedering 
med alfa-2-adrenoceptoragonister gör att den gruppen av läkemedel har en stor fördel 
framför midazolam vid sedering av barn. Men i de fall där barnet har hemodynamiska 
besvär i form av exempelvis bradykardi, bör man undvika alfa-2-adrenoceptoragonister 
och istället premedicinera med midazolam.  
 
 
 
 
Nyckelord: premedicinering; barn; midazolam; klonidin; dexmedetomidin 
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Introduktion 
Enligt Nationalencyklopedin definieras premedicinering som “behandling med 
lugnande läkemedel för att dämpa oro och smärta inför en operation i narkos eller 
lokalbedövning eller inför en medicinsk undersökning som kan medföra obehag”. I 
situationer då en patient upplever oro och/eller ångest inför operation kan man 
behandla med läkemedel för att lugna denne inför ingreppet. Gäller ingreppet ett barn 
kan det tillföra ytterligare svårigheter, dels då barnet ibland är behandlingsomoget och 
inte förstår syftet med ingreppet, men även separation från föräldrar kan öka oron. 
Vissa forskare menar att närvaron av föräldrar är så fördelaktig att det skulle kunna 
reducera behovet av farmakologisk premedicinering [1].  
Brittiska General Dental Counsil skrev 1997 rapporten Maintaining Standards för 
användning som riktlinjer för tandläkarna i landet [2], vilken man än idag utgår ifrån. I 
den rapporten definieras vakensedation som en teknik där ett eller flera läkemedel 
används för att inducera ett så kallat depressionstillstånd i det centrala nervsystemet 
för att möjliggöra ingrepp på en patient som man fortfarande kan upprätthålla kontakt 
med. Sedationsnivån ska vara sådan att patienten hålls vid medvetande, kvarhåller sina 
skyddsreflexer samt både förstår och kan svara på verbal kommunikation. Annan 
sedation som inte följer dessa krav anses vara av djupare slag och bör betraktas som 
generell anestesi [2]. 
Det finns flera olika grupper av läkemedel och substanser som kan användas för att 
uppnå premedicinering/vakensedation. Bensodiazepiner är en grupp läkemedel med 
indikationerna sömnstörning, ångest och oro, epilepsi, alkoholabstinens och 
premedicinering [3]. Till gruppen bensodiazepiner hör bl a substanserna midazolam, 
diazepam, oxazepam, lorazepam, m fl [4-7] som alla kan användas som ett sedativum. 
Det sederande medlet dexmedetomidin [8] och blodtryckssänkande klonidin [9] tillhör 
båda gruppen alfa-2-adrenoceptoragonister, en senare tillkommen grupp av substanser 
som används för premedicinering. Detta arbete fokuserar på att jämföra de två alfa-2-
adrenoceptoragonister klonidin och dexmedetomidin med bensodiazepinet midazolam 
för att undersöka vilka av dessa som är att föredra vid premedicinering av barn. 
Bensodiazepiner verkar genom att binda till receptorer som potentierar 
γ-aminosmörsyra (GABA)-signalering i det centrala nervsystemet (CNS), de jonotropa 
GABAA-receptorerna. Bensodiazepiners huvudsakliga effekter är att verka sederande, 
anxiolytiskt, muskelavslappnande och antikonvulsivt. Indikationerna för midazolam 
(se Figur 1) är sedering, anestesi och premedicinering [10-11]. Det som skiljer 
midazolam från de andra bensodiazepinerna som används vid sedering är att 
substansen har kortast halveringstid och effektduration [11]. Midazolam (se Figur 1) 
metaboliseras av cytokrom P450 (CYP) isoenzymet 3A4 följt av en Fas-II 
glukoronidkonjugering [4]. Den totala halveringstiden hos en frisk vuxen person är ca 
2,5-3 timmar. Midazolam är ett så kallat bensodiazepinderivat tillhörandes gruppen 
imidazobensodiazepingruppen. Det är en fri bas som består av lipofil substans vars 
löslighet är låg i vatten. Midazolam kan forma vattenlösliga salter med flertalet syror 
med hjälp av ett basiskt kväve på bensodiazepinringen, vilket ger en stabil 
injektionslösning. Biotillgängligheten för substansen kan variera beroende på 
beredningsform, vi rektal administrering är den omkring 50% medan den är mer än 
90& vid intramuskulär injektion. [4] 

Nervceller kan självreglera sin aktivitet genom så kallade autoreceptorer. 
Neurotransmittorer som frisatts i synpsen kan binda till autoreceptorer på den 
presynaptiska terminalen, vilket hämmar fortsatt frisättning av mer signalsubstans 
[13]. Alfa-2-adrenoceptorer är sådana autoreceptorer som finns på ytan av 
noradrenaliproducerande nervceller, och deras funktion kan nyttjas farmakologiskt 
genom att tillsätta substanser som, mer eller mindre selektivt, agerar agonistiskt på 
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alfa-2-adrenoceptorerna [14]. Då hämmas frisättningen av katekolaminer som 
noradrenalin och adrenalin från nervcellerna.  
 

 
Figur 1. Molekylär struktur av några läkemedel med sederande effekt, omgjord från 
Fass. 

 
 
Alfa-2-adrenoceptoragonister binder till alfa-2-adrenoceptorer, vilka delas upp i 
subtyperna alfa-2A, alfa-2B och alfa-2C. Det är bindning till alfa-2A-receptorerna som 
medierar sedation. Det finns en stor mängd alfa-2-receptorer i locus coeruleus, ett 
område mellan hjärnstammen och lillhjärnan som även kallas noradrenalinkärnan. 
Man tror att det är hämning av denna kärna som leder till sedering [14]. 
Klonidin (Figur 1), som är en alfa-2-adrenoceptoragonist, ger upphov till en 
förstärkning av aktiviteten hos hämmande nervceller i det vasomotoriska centrat, vilket 
hämmar det sympatiska nervsystemet och dess signalering från CNS till perifera 
vävnader [15]. Detta leder i sin tur till vasodilatation, minskat systoliskt blodtryck, 
minskad hjärtfrekvens och hjärtminutvolym. Klonidin påverkar även kaliumkanaler i 
det centrala nervsystemet, där det sker en hyperpolarisering av cellmembran, vilket 
tros vara en förklaring till substansens anestetiska effekt[16]. Klonidin har en snabb 
distribution till vävnader och har en proteinbindningsgrad på mellan 30-40% [9]. 
Dexmedetomidin (Figur 1), som i Sverige är indicerat för att åstadkomma sedation, är 
en nyare alfa-2-adrenoceptoragonist med mer selektiv verkan på alfa-2-adrenoceptorer 
[8,14]. Dexmedetomidin har en halveringstid på endast två timmar jämför med 
klonidinets åtta timmar. Substansen har sedativ, anxiolytisk och analgetisk effekt. 
Dexmedetomidin verkar via hyperpolarisation av noradrenerga neuroner i locus 
cereleus, där enzymet adenylyl cyklas inhiberas genom aktivering av de adrenerga alfa-
2-adrenoreceptorerna. Samtidigt inhiberas kaliumutflödet genom kalciumaktiverade 
kaliumkanaler i nervterminalerna, vilket leder till hyperpolarisation av membranet och 
en dämpande effekt på nervcellerna i locus ceruleus samt på de noradrenerga nerverna 
i hjärnan [14].  
Läkemedel behöver ofta dosjusteras beroende på patientgrupp eftersom fysiologin 
förändras med ålder, men även p g a annan medicinering eller sjukdom. I en ledare 
från sydafrikanska Department of Anesthesiology [17,18], uppges det att biverkningar 
vid sedation som andnings- och kardiovaskulär depression, allergiska reaktioner och 
uppkastningar är vanligare i de yngre patientgrupperna, närmare bestämt bland 
patienter under sju år.  
Physical Classification System är ett förutbestämt schema publicerat av American 
Society of Anesthesiology (ASA), vars syfte är att uppskatta en patients grad av sjukdom 
innan denne tilldelas premedicinering inför operation [19]. Schemat (se Tabell 1) är 
indelat i I-VI som definierar patienternas hälsotillstånd och tar hänsyn till 
alkoholvanor, rökning etc [19]. 
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Tabell 1. Omgjord från Cleveland Clinic & American Society of Anesthesiology 
[19,20] 

ASA klass Definition Beskrivning 

ASA I Frisk patient - 

ASA II Patient med mild systematisk sjukdom Ex: välkontrollerad diabetes 
eller epilepsi, mild astma 

ASA III Patient med svår systematisk sjukdom Ex:  okontrollerad hypertoni, 
nylig hjärtinfarkt 

ASA IV Patient med svår, livshotande 
systematisk sjukdom 

Ex:  pågående ischemisk 
sjukdom, sepsis 

ASA V Döende patient som inte förväntas 
överleva utan operation 

Ex:  svår intrakranial 
blödning, multipel 
organdysfunktion 

ASA VI Patient förklarad hjärndöd, organ 
opereras ut i transplantationssyfte 

- 

 
För bensodiazepiner som midazolam gäller att barn, äldre, samt autistiska patienter är 
riskpatienter [20], då det föreligger större risk att dessa grupper ska drabbas av 
paradoxala reaktioner vid behandling.  
Paradoxala reaktioner karakteriseras enligt Guiterrez et al. [21] av symptom som 
känslomässig labilitet, agitation och ibland ilska, som uppkommer istället för den 
förväntade sederande effekten. Patogenesen till paradoxala reaktioner är inte klarlagd, 
men det föreligger vissa teorier om att det kan bero på en obalans i serotoninnivåer 
som leder till aggressivitet och andra psykologiska störningar [22]. Somliga forskare 
tror att det handlar om centralt kolinerga mekanismer, en teori som baseras på att 
paradoxala reaktioner kunnat hävas med hjälp av fysostigmin, en reversibel hämmare 
av kolinesteras [21]. Utöver detta tror forskare även att genetik, överkänslighet samt 
dålig impulskontroll kan spela roll i uppkomst av paradoxala reaktioner [21]. 
Paradoxala reaktioner uppkommer i 29 % av de patienter som premedicineras med 
bensodiazepiner, varav 7 % anses vara av allvarligare typ [22].  
Flumazenil är en bensodiazepinantagonist som används för att upphäva oönskade 
centralnervösa effekter av bensodiazepiner [23]. Flumazenil kan användas som en 
antidot genom att selektivt häva de oönskade, centralt medierade effekterna av 
bensodiazepiner som uppstår vid en paradoxal reaktion. Guiterrez et al. [21] beskriver 
ett patientfall där paradoxal reaktion uppstått i form av aggressivitet, men 
behandlingen kunde genomföras efter intravenös behandling med flumazenil.  
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Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns skillnader i klinisk 
effektivitet vid premedicinering av barn mellan alfa-2-adrenoceptoragonister och 
midazolam. Specifika frågeställningar som ska belysas är primärt kvalitén på 
sedationsdjup, tillslagstid, anxiolys och återhämtnngsprofil. Sekundärt värderas 
hantering av separation från föräldrar, föräldrars betyg, samt läkemedels-
/maskacceptans. 
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Metod 
Detta arbete är en litteraturstudie som främst baserats på 28 stycken artiklar, varav 
vissa original- och andra översiktsartiklar. Andra referenser som tagits med är 
internetkällor samt böcker. Artikelsökningar gjordes på PubMed med nyckelorden: 
premedicinering; barn; midazolam; klonidin; dexmedetomidin (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Artikelsökning i PubMed. 

 
Inklusionskriterier för urvalet av artiklar var orginalartiklar, reviews samt patienturval, 
i form av åldersbegränsningen 1-12 år och ASA-klassifikation I-II. Artiklar där 
paradoxala reaktioner uppkommit hos patient på grund av samtidig behandling med 
andra läkemedel med verkan på det centrala nervsystemet exkluderades, likaså 
prövningar som gjorts på individer som tillhör annat än ASA I-II, samt studier 
publicerade på annat språk än svenska eller engelska. 

Datum 
(2016) 

Sökord 
(Pubmed) 

Begränsningar Träffar 
(n) 

Nr i 
referens-
lista 

01-22 intranasal dexmedetomidine, oral 
midazolam 

clinical trial, 10 yrs, 
human 

6 24 

01-22 midazolam, clonidine, comparison clinical trial, 10 yrs, 
human 

7 25,26 

01-22 clonidine, alternative, 
benzodiazepines, premedication, 
children 

clinical trial, 10 yrs, 
human 

1 1 

01-22 dexmedetomidine, midazolam, 
premedication, pediatric patients 

clinical trial, 10 yrs, 
human 

12 24 

01-27 Midazolam [Majr] AND Clonidine 
[MeSH] AND Pediatric [MeSH] 

clinical trial, 10 yrs, 
human 

1 25 

01-27 midazolam, clonidine, perioperative 
anxiety 

clinical trial, 10 yrs, 
human 

9 27 

01-27 use of intranasal midazolam clinical trial, human 55 30 

01-31 midazolam and other benzodiazepines review, 10 yrs, 
human 

35 10 

01-31 clonidine, transdermal application, 
dose 

human 15 32 

01-31 paradoxical reactions to 
benzodiazepines 

human 55 21 

02-03 comparison, oral, transdermal, 
clonidine 

human 5 34 

02-03 use of intransal midazolam, dentistry human 49 30 

02-03 paediatric, dental, sedation human 152 17 

02-03 nasal versus intravenous midazolam - 10 29 

02-09 clonidine in peadiatrics, review - 100 15 

02-12 newly developed, clonidine - 27 33 
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Resultat 
I detta arbete studeras data mellan olika kliniska prövningar som gjorts inom ämnet 
premedicinering till barn där jämförelser gjorts mellan midazolam, klonidin och/eller 
dexmeditomid. De prövningar som arbetet främst baseras på har olika studiedesign, 
och populationen kan variera till antal och ålder men de parametrar som behandlas för 
att jämföra kliniska effekter av substanserna i fråga är ungefär desamma.  
Tabell 3. Tabell över de kliniska parametrar som jämförs mellan substanserna 

Parametrar som jämförts mellan midazolam, klonidin och 
dexmedetomidin     

hur snabbt sedation uppstår (tillslagstid)      

sedationsdjup (uttryckt i procent)     
substansernas anxiolytiska effekt     

hur barnet som premedicinerats hanterar separation från föräldrar     

föräldrarnas åsikter om behandlingen     

barnets mask- och läkemedelsacceptans     

återhämtningsprofil (mätt i smärtskala), yrsel och wake-up scores 		 		

eventuella biverkningar och begränsningar  		 		
 
A comparison of intranasal dexmedetomidine and oral midazolam for 
premedication in pediatric anesthesia [24] 

I en prospektiv randomiserad dubbelblind klinisk prövning jämfördes intranasal 
dexmedetomidin och oral midazolam, med syfte att undersöka om de två substanserna 
är lika effektiva vid premedicinering av barn. Man studerade 96 barn i åldrarna 2-12 år, 
varav alla klassificerades i ASA-kategorierna I-II. Exklusionskriterierna var allergier 
och hypersensitivitet mot substanserna i fråga, hjärtsjukdomar samt 
utvecklingsstörning. Midazolam gavs i dosen 0,5 mg/kg och dexmedetomidin gavs i 
doserna 0,5 µg/kg respektive 1 µg/kg tillsammans med acetaminofensirap. Man kom i 
denna studie fram till att dexmedetomidin gav djupare sedation än midazolam men att 
de två substanserna var likvärdiga vad gäller barnets acceptans och samarbete inför att 
separeras från föräldrarna. Fem av barnen vägrade intranasal behandling jämfört med 
ett barn i den perorala gruppen som vägrade behandling, och behandling med 
dexmedetomidin visade sig ge sänkt hjärtfrekvens hos vissa barn. 

A comparison of midazolam and clonidine as an oral premedication in 
pediatric patients [25] 

Studiedesignen i denna prövning var prospektiv, randomiserad, observationell, med 
syfte att jämföra de två ovannämnda substanserna vad gäller parametrarna sedation 
och anxiolytisk effekt. Sextio barn i åldrarna 2-12 år med ASA I-II randomiserades in i 
två grupperna och gavs oralt midazolam 0,5 mg/kg respektive oralt klonidin 4 µg/kg i 
tillsammans med atropin, i båda läkemedelsgrupperna hade man honungsdragerade 
tabletter. Barn med störningar i det centrala nervsystemet, fetma, gastrointestinala 
störningar samt barn som tidigare reagerat negativt på behandling med klonidin eller 
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bensodiazepiner exkluderades från studien. Överlag ansågs sedationsnivån vara 
överlägsen i klonidingruppen, medan man såg en högre grad anxiolytisk effekt i 
midazolamgruppen. I klonidingruppen märktes signifikanta sänkningar av blodtryck. 
Forskarnas slutsats var att oralt midazolam är överlägset klonidin som anxiolytika i den 
pediatriska populationen. 

Premedication in children: a comparison of oral midazolam and oral 
clonidine [26] 

Den tredje artikeln som detta arbete grundas på var en prospektiv, öppen, 
randomiserad studie där 64 barn mellan 1-6 år (ASA I-II) randomiserades till två 
grupper som mottog 0,5 mg/kg midazolam oralt respektive 4 µg/kg klonidin oralt för 
att jämföra de kliniska effekterna. Utvärderingar gjordes avseende acceptans för 
läkemedlen, preoperativ sedation, anxiolys, acceptans av mask, återhämtningsprofil 
samt föräldrarnas åsikter i efterhand. Författarna beskriver att sedation uppnådes 
snabbare i midazolamgruppen (30 ± 13.1 min för midazolam respeltive 38.5 ±14.6min I 
klonidingruppen), men att sedationen var djupare i klonidingruppen. 14,7 % av 
ursprungspopulationen i midazolamgruppen vägrade medicinering, varför de 
exkluderades från studien. Maskacceptansen var likvärdig i de två grupperna, medan 
återhämtningsprofilen var dominerande i klonidingruppen, som även var den grupp 
med nöjdast föräldrar. I midazolamgruppen sågs även en tendens till agitation hos 
barnen. Forskarnas slutsats var att klonidin är den bättre substansen av de två för 
premedicinering av barn.  

Comparison between dexmedetomidine and midazolam premedication in 
pediatric patients undergoing ophthalmic day-care surgeries [16] 

I denna open-label enkelblindade studie jämfördes de kliniska effekterna av 
substanserna midazolam och dexmedetomidin som premedicinering inför 
ögonoperation. Studien utfördes på 60 personer i åldrarna 5-12 år, ASA I-II. Doserna 
som gavs var dexmedetomidin (injektion) 0,5 µg/kg (utspätt i 10 ml) respektive 
midazolam (inj.) 0,05 mg/kg och glycopyrolat (inj.) 4 µg/kg. I denna artikel nämns att 
dexmedetomidins farmakokinetiska egenskaper är mer fördelaktiga än klonidins, 
varför man valt klonidin i fråga. Slutsatsen som drogs var att dexmedetomidin är 
midazolam överlägsen som premedicinering då den gav mer intensiv sedation, lägre 
incidens av postoperativ agitation, frossa och inga tecken på andningsdepression 
påvisades. Syremättnaden var likvärdig  i båda grupperna medan dexmedetomidin i 
vissa fall gav sänkningar i blodtryck och puls i vilket midazolam inte gjorde.  

Effects of premedication of midazolam or clonidine on perioperative 
anxiety and pain in children [27] 

I denna prospektiva, randomiserade, dubbelblindade studie gjordes jämförelser mellan 
midazolam och klonidin, samt mellan två olika doseringar av klonidin, för att mäta nivå 
av sedation, acceptans av separation från förälder och barnens acceptans av mask. 
Fyrtiofem barn mellan 2-8 år (ASA I-II) delades in i tre grupper som mottog 
midazolam 0,5 mg/kg, klonidin 2 µg/kg respektive klonidin 4 µg/kg. 
Exklusionskriterna var abnormal leverfunktion, renala sjukdomar och 
utvecklingsstörning. I jämförelsen mellan klonidin och midazolam var den 
förstnämnda substansen midazolam överlägsen vad gäller sedationskvalitet, separation 
från föräldrar, postoperativ analgesi, frossa och acceptans av mask. Skillnaderna 
mellan de olika klonidindoserna var att den högre dosen gav högre sedationsnivå mätt i 
procent. I denna kliniska prövning drogs slutsatsen av klonidin ger bättre preoperativ 
sedation och analgesi, med färre biverkningar än midazolam.  
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Intranasal clonidine vs. midazolam as premedication in children [28] 

Denna kliniska prövning var dubbelblindad och randomiserad, 60 personer mellan 1-10 
år med ASA status I-II inkluderades i studien. Exklusionskriterierna för urvalet var 
förkylning och/eller nylig övre luftvägsinfektion, hjärtsjukdomar, utvecklingsstörning, 
försämrad njur- och leverfunktion och allergier eller hypersensitivitet mot någon av 
substanserna. De två grupperna fick intranasal midazolam 0,3 mg/kg respektive 
intranasal klonidin 4 µg/kg + atropin. Parametern som studerades var substansernas 
anxiolytiska effekt. Både klonidin och midazolam gav upphov till anxiolys inom 30 
minuter, men midazolam ledde till snabbare sedering än klonidin. Vad gäller 
maskacceptans, läkemedelsacceptans, uppvakningsprofil och biverkningsfrekvens 
(nässveda och bitter eftersmak) visade sig klonidin vara det bättre alternativet. Trots att 
midazolam gav snabbare sedation anser forskarna att de är likvärdiga vad gäller god 
anxiolys.  

I arbetet valdes följande parametrar som effektmått: sedationsdjup (%), 
sedationstillslag, hur väl barnet hanterade separation från föräldrar, accepterade av 
läkemedel och mask, föräldrarnas betyg i efterhand, substansens anxiolytiska effekt 
samt återhämtningsprofilen som är en sammansättning av smärtskala och yrsel efter 
uppvaknande (se tabell 5).  
Tabell 4.  Jämförande tabell med farmakokinetiska nyckeldata för de tre 
substanserna. Data tagna från referenserna [4], [8], [9], [24], [26] & [35]. 

Data Midazolam Klonidin Dexmedetomidin   

Tillslagstid 30 min 38,5 min 45-60 min   

Halveringstid 1,5-2,5 h 5-25,5 h 1,9-2,5 h  

Distributionsvolym 0,7-1,2 l/kg 2,0-3,42 l/kg 1,16-2,16 l/kg  

Proteinbindningsgrad 96-98 % 30-40 % 94 %   

 
Tabell 5. Jämförelse av kliniska parametrar mellan alfa-2-adrenoceptoragonister 
och midazolam 

Parameter Jämförelse av 
effekt 

Referens  

% sedation Alfa-2-agonist > 
Midazolam 

24,25  

Snabbast sedation Midazolam > Alfa-2-
agonist 

26  

Separation från föräldrar Alfa-2-agonist > 
Midazolam 

27  

Föräldrarnas betyg Alfa-2-agonist > 
Midazolam 

26  

Anxiolytisk effekt Alfa-2-agonist = 
Midazolam 

28  

Läkemedelsacceptans Alfa-2-agonist > 
Midazolam 

28  

Maskacceptans Alfa-2-agonist = 
Midazolam 

26  

Återhämtningsprofil Alfa-2-agonist > 
Midazolam 

26  
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Tabell 6. Lista över biverkningar och relativ biverkningsfrekvens 

Biverkning Incidens av biverkan Referens 

Sänkt blodtryck Midazolam > Alfa-2-agonist 25,16 

Sänkt puls Midazolam > Alfa-2-agonist 16 

Agitation Alfa-2-agonist > Midazolam 16 

Frossa Alfa-2-agonist > Midazolam 16 

Reducerad syremättnad Alfa-2-agonist = Midazolam 16 

Dålig smak (po) Alfa-2-agonist > Midazolam 24 
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Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att jämföra substanserna klonidin och 
dexmedetomidin tillhörande gruppen alfa-2-adrenoceptoragonister med 
bensodiazepinderivatet midazolam avseende effektivitet och lämplighet vid 
premedicinering hos barn. De aspekter som togs hänsyn till var sedationskvalitet, 
substansernas anxiolytiska effekt, återhämtningsprofilen samt biverkningar och 
begränsningar. Det bör beaktas att de studier som inkluderadess i detta examensarbete 
endast undersökte patienter i grupp I-II enligt ASA-klassifikationen, men det innebär 
även att man inte haft uppgifter om utfallet av behandlingen av barn med andra 
hälsotillstånd. Vissa av studierna är genomförda på mindre grupper, vilket kan påverka 
resultatet.  
Midazolam är det läkemedel som har använts längst som premedicinering av barn av 
de substanser som ingår i undersökningen. Dess goda effekt är väl erkänd och har i 
vissa kliniska prövningar hyllats. På senare år har det dock belysts att t ex paradoxala 
reaktioner i form agitation kan uppstå, varför forskare letat efter andra 
läkemedelsalternativ för premedicinering av barn. Klonidin och dexmedetomidin, som 
båda tillhör gruppen alfa-2-adrenoceptoragonister har på senare tid blivit allt vanligare 
läkemdel vid sedation. Dessa tros ha lika god sedativ och anxiolytisk effekt men utan 
biverkningar som paradoxala reaktioner [4, 20, 21]  
Sedationsdjupet av de två alfa-2-adrenoceptoragonisterna beskrevs vara betydligt 
bättre jämfört med midazolam [24,25], varav dexmedetomidin hade bäst effekt. 
Midazolam hade överlägset snabbast tillslagstid [26]. Vad gäller separation från 
föräldrar påvisades i de flesta kliniska prövningar att de barn som premedicinerats med 
alfa-2-adrenoceptoragonister hade lättare att acceptera separationen [27], medan en av 
undersökningarna menar att denna parameter inte skilde sig nämnvärt jämfört med 
midazolam [24]. Läkemedelsacceptansen var bäst när alfa-2-agonisterna 
administrerades [28], men även här pekar en av studierna på att det inte skiljer sig mot 
midazolam[24]. Grad av maskacceptansen var oftast likvärdig mellan de olika 
substansgrupperna, medan två publikationer indikerar att alfa-2-agonistena även inom 
denna parameter var midazolam överlägsen. Med maskacceptans menas hur väl 
mottagandet går till av masken som sätts på inför narkosen som efterföljer.  
Sammantaget har föräldrarna satt högst betyg för alfa-2-adrenoceptoragonister 
[26,27]. Återhämtningsprofilen ansågs i alla prövningar vara bättre då premedicinering 
skett med alfa-2-adrenoceptoragonister.  
Rapporter om paradoxala reaktioner i samband med premedicinering med midazolam 
– något som saknas vid administrering av alfa-2-adrenoceptoragonister – gav upphov 
till den jämförande litteraturgenomgången i detta examensarbete. Men även dessa 
substanser har sina begränsningar och andra biverkningar kan uppstå. I studien har 
jämförelser gjorts mellan begränsningar och biverkningar av de olika substanserna i 
fråga, vilka delats in i följande parametrar: sänkt blodtryck, sänkt puls, agitation, 
frossa, förändringar i syremättnad och, i de fall då substanserna getts peroralt, smak 
(se tabell 6). Biverkningar i form av agitation och frossa uppstod ofta om patienterna 
fått midazolam men i mycket mindre omfattning om de administrerats alfa-2-agonister 
[26]. Skillnader i syremättnad kunde inte påvisas mellan de olika substanserna [16]. I 
en klinisk prövning var det en del barn som vägrade ta midazolam i tablettform på 
grund av bitter smak [24], ett problem som inte uppstod vid peroralt intag av alfa-2-
agonister. Hemodynamiska förändringar i form av sänkt blodtryck eller puls förekom 
inte vid premedicinering med midazolam, men var en tydlig biverkning av alfa-2-
agonister, främst bland de barn som fått klonidin [24]. I flera av de kliniska prövningar 
som redovisats i detta examensarbete, påpekas det att frekvens och uppkomst av de 
hemodynamiska biverkningarna kan minskas avsevärt genom att patienterna får en dos 
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atropin i samband med premedicineringen, ett antikolinergikum med bland annat 
bradykardi som indikation.  

Även farmakokinetiska- och dynamiska aspekter samt tillgängliga beredningsformer 
har betydelse för valet av läkemedelssubstans vid sedering. Tillslagstiden fram till 
uppnådd önskad sedationsnivå var överlägset bäst i midazolamgrupperna i alla kliniska 
prövningar som tagits med i detta examensarbete, medan sedationen ofta ansågs vara 
av djupare slag i de fall då barnen premedicinerats med någon av alfa-2-
adrenoagonisterna [24,25,26]. Sedationsdurationen var längre av midazolam än av 
alfa-2-agonisterna, men gav även högre frekvens av yrsel efter uppvakning. 
Injektionslösning av midazolam är den standardiserade beredningsformen som 
används mest frekvent, men i sådana fall där det anses vara opassande eller då 
patienten inte kan eller vill ta substansen via injektion/infusion finns det alternativ. 
Substansen finns även i tablettform samt sublinguala, intranasala, transdermala och 
rektala beredningsformer.  
För premedicinering med midazolam är intravenös administrering vara standard. 
Problemet med denna beredningsform ligger i att patienten i fråga måste kunna 
tolerera kanylering, vilket kanske inte alltid är fallet hos patienter i de yngre åldrarna. 
Peroralt midazolam har använts i situationer då läkemedlet inte kunnat ges 
intravenöst. Den perorala formen av midazolam är i Sverige en ex tempore-beredning 
som består av den intravenösa lösningen som gjorts om till en oral lösning. Skillnaden i 
effekt mellan att inta substansen intravenöst respektive peroralt blir att 
biotillgängligheten minskar efter peroral administrering på grund av hög första-
passage metabolism. Veldhorst-Janssen et al. [29] har visat att intranasal 
administrering av midazolam leder till en biotillgänglighet på cirka 83 % jämfört med 
35-44 % vid peroralt intag, samt att plasmakoncentrationen når sin topp inom 10 
minuter jämfört med 60 minuter efter oralt intag [30]. 
Klonidin kan administreras via transdermala plåster, och då uppnås önskad terapeutisk 
effekt inom 48 timmar och steady-state efter 72 timmar [31]. Detta administreringssätt 
kännetecknas av god doslinjäritet [32] samt lägre uppkomst av biverkningar jämfört 
med oralt klonidin [33]. Intranasal administrering har lika snabb absorption som 
intravenös klonidin [34]. Det intranasala administreringssättet har god effekt baserat 
på de parametrar som examensarbetet tog hänsyn till, hög biotillgänglighet och tycktes 
inte vara ett besvärligt sätt att inta substansen, varför det är den beredningsform som 
bör vara förstahandsvalet. Jämförelser har gjorts mellan rektal administrering av 
klonidin och midazolam, resultaten visade att klonidinet gav bättre återhämtningsprofil 
och lägre behov av analgetikum efter uppvaknande [35]. 
I en studie gjord i Teheran [36], undersöktes om injektionshastigheten av midazolam 
hade betydelse för uppkomsten av paradoxala reaktioner. Det visade sig att större delen 
av de patienter som uppvisade paradoxala reaktioner tillhörde gruppen med högre 
injektionshastighet. I en studie av Mitra et al. [28] delades barn in två grupper och en 
grupp fick 2 µg/kg klonidin och den andra 4 µg/kg. Utöver det faktum att barnen i den 
grupp som fick 4 µg/kg uppnådde en djupare sedation påvisades även färre antal 
patienter med frossa men fler med sänkt blodtryck, jämfört med de barn som fick 
2 µg/kg. 
Överlag har substanserna midazolam, klonidin och dexmedetomidin alla god sederande 
och anxiolytisk effekt. Alfa-2-adrenoceptoragonisterna var överlägsna midazolam vad 
gäller sedationsdjup, hantering av separation från föräldrar, läkemedelsacceptans och 
återhämtningsprofil. Dessutom hade patienterna som fått alfa-2-adrenoceptoragonister 
inte lika stort behov av analgetiska läkemedel efter uppvaknande. Uppkomsten av 
paradoxala reaktioner i samband med midazolam är svårare att motverka än de 
hemodynamiska biverkningar som kan följa vid behandling med alfa-2-agonister, 
varför slutsatsen i detta arbete är att alfa-2-adrenoceptoragonister är överlägsna 
bensodiazepinderivatet midazolam vid premedicinering till barn. I de fall där man vet, 
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eller då det föreligger misstanke om att patienten i fråga kan få hemodynamiska 
problem i form av sänkt blodtryck eller bradykardi, är midazolam är att föredra. 
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Slutsats 
Slutsatsen av detta examensarbete är att alfa-2-adrenoceptoragonisterna är överlägsna 
midazolam i samband med premedicinering till barn av ASA klass I-II och som inte har 
särskilda hemodynamiska tillstånd som exempelvis bradykardi, i vilka fall midazolam 
rekommenderas.  
 
Tack 
Ett stort tack till min handledare Stig Jacobsson för hans värdefulla hjälp och 
vägledning under arbetets gång och till min familj för deras stöd och fina ord under 
denna tid.  
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