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Abstract 
 

National guidelines for neonatal pain management – occurance and content in compliance to 

international guidelines, with a special focus on premedication for endotracheal intubation 

 

Aim/Objective 

The aim of this study was to investigate which countries have developed national guidelines for 

management of neonatal pain and how these national guidelines comply with international guidelines. 

A further aim was to study the recommendations for premedication prior to tracheal intubation and get 

an example of how the recommendations are followed in clinical practice.   

 

Methods 

A questionnaire was distributed by e-mail to neonatal societies all over the world and members of the 

email lists International Pediatric pain list, NICU-net and COINN (The Council of International 

Neonatal Nurses) network. Additionally a search in the Pubmed database was done using pain, 

neonatal pain, newborn, guideline, practice guideline, government publication and pain management 

as keywords.  

A web-based survey about premedication prior intubation in the newborn was sent to members of the 

email lists International Pediatric pain list, NICU-net and COINN (The Council of International 

Neonatal Nurses) network. 

  

Results 

National guidelines from 14 countries were obtained. Most of the guidelines were issued by 

professional societies. Guidelines from 13 countries contained suggestions concerning procedural 

pain, 14 contained suggestions concerning pain assessment, 12 contained suggestions on post-

operative pain, 9 contained suggestions on concerning ongoing/cronical pain, 13 contained 

suggestions concerning pharmacological treatment and 13 contained suggestions on non-

pharmacological treatment. Six countries had guidelines with recommendations for premedication 

prior intubation.  

 

Seventy-six individuals from 27 different countries responded to the web-based survey. Seventy-one 

percent reported routinely use of premedication prior intubation and routine use of sedatives. The most 

commonly used sedative was fentanyl followed by morphine and midazolam. Thirty-four percent used 

muscle relaxant routinely. The most commonly used muscle relaxant was suxamethonium. Thirty-six 

percent used atropine prior intubation.     
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Conclusions 

Still many countries haven’t developed national guidelines for management of neonatal pain. The 

obtained national guidelines mainly comply with the international guidelines concerning presence of 

recommendations for pain assessment, procedural pain and pharmacological and non- pharmacological 

pain treatment. Many national guidelines don’t have specific suggestions concerning dosages of drugs, 

management of ongoing/chronical pain and premedication prior intubation. The web-based survey 

indicates that the use of premedication is still not widely adopted and that there is a wide variation in 

the drugs and doses used for premedication. There is a need of evidence-based recommendations for 

premedication prior intubation in many countries.     

 

 

Sammanfattning 
 

Många länder saknar i dag nationella riktlinjer för neonatal smärtlindring. För tidigt födda barn har en 

ökad smärtkänslighet jämfört med fullgångna barn. Under neonatalvård genomgår för tidigt födda 

barn ofta dussintals eller t o m hundratals smärtsamma procedurer. Med god smärtlindring kan man 

minska smärtan och minska risken för skadliga konsekvenser på kort och lång sikt. I vår studie 

undersökte vi förekomsten av nationella riktlinjer för neonatal smärtlindring med hjälp av 

databassökningar samt brevbaserade förfrågningar till olika neonatala nätverk världen över. Vi fann 

nationella riktlinjer från 14 olika länder. Till innehållet var riktlinjerna relativt likartat och stämde väl 

överens med de internationella riktlinjerna för neonatal smärtlindring. Riktlinjerna studerades med 

avseende på förekomst av rekommendationer för smärtskattning, behandling av olika smärttyper 

(procedursmärta, postoperativ smärta och kronisk smärta), farmakologisk behandling, icke 

farmakologisk behandling samt medicinering i samband med intubering. De flesta nationella 

riktlinjerna innehöll rekommendationer avseende smärtskattning (14/14), icke farmakologiska åtgärder 

(13/14), procedursmärta (13/14) och post-operativ smärta (12/14). Nio länder hade rekommendationer 

avseende kronisk smärta och endast sex länder hade rekommendationer avseende 

läkemedelsbehandling före intubering. Intubering är vanligt och smärtsamt ingrepp. Senaste årens 

forskning har visat att farmakologisk behandling bör ges vid intubering av nyfödda, något som tidigare 

varit osäkert. Som ett tillägg till ovanstående studie skickade vi även ut en webenkät till olika 

internationella neonatala nätverk med frågor om läkemedelsbehandling vid intubering. Vi fick 76 svar 

från 27 olika länder. 71% angav att de rutinmässigt gav farmakologisk behandling i samband med 

intubering. Det fanns en stor spridning bland respondenterna vilka läkemedel man gav och vilka doser.  
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Introduktion 
 

Länge ansåg man att för tidigt födda barn och nyfödda inte känner smärta. Senare tids forskning har 

visat att både fullgångna och för tidigt födda barn har en väl utvecklad förmåga att fortleda och 

bearbeta smärta [1]. Nyfödda och framför allt för tidigt födda barn är mer känsliga för smärta än äldre 

spädbarn, barn och vuxna [2], förmodligen eftersom de har ett sämre utvecklat skydd mot smärta på 

grund av nervsystemets omogenhet.  

För tidigt födda barn som vårdas på neonatalavdelning utsätts för i genomsnitt cirka 10-15 potentiellt 

smärtsamma procedurer varje dag [3, 4]. Dessa upprepade smärtstimuli kan få en påverkan på den 

vidare utvecklingen av individens smärtsystem som till exempel en ökad känslighet för smärta [5, 6, 7, 

8]. Även långsiktiga förändringar i barnets utveckling och beteende anses kunna kopplas till 

smärtupplevelser i neonatalperioden [6, 7, 9, 10]. Ur etisk [11, 12] synvinkel och med tanke på 

potentiellt negativa kort- och långtidseffekter är det viktigt att effektivt behandla smärta hos nyfödda. 

För en god smärtbehandling krävs en rättvisande smärtskattning. Det är en svår utmaning eftersom 

smärta är en subjektiv upplevelse och spädbarn inte kan uttrycka sig verbalt. De senaste åren har 

vetenskapligt underbyggda riktlinjer för smärtbehandling tagits fram. Trots att kunskapen om smärta 

hos nyfödda nu funnits sedan 1980-talet underbehandlas smärta fortfarande [8] och riktlinjerna 

efterföljs inte i den grad de borde [13]. Detta arbete syftar till att undersöka vilka länder som har 

antagit riktlinjer och om dessa överensstämmer med internationell konsensus.   

 

 

Bakgrund 

 

Enligt IASP (International Association for the Study of Pain) defineras smärta som en individuell 

sensorisk och emotionell upplevelse som kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada eller 

uttryckas i termer av sådan skada [14].  

 

Smärtfysiologi  

 

Redan under första trimestern börjar fostrets smärtsinne utvecklas och utvecklingen fortsätter under 

hela fostertiden samt efter födelsen. Smärtförnimmelse kräver perifera nociceptorer, nerver till 

ryggmärgen, nerver som kopplar samman ryggmärgen och talamus samt förbindelser mellan talamus 

och hjärnbarken. Anatomiska studier har visat att hudens sensoriska receptorer börjar utvecklas kring 

gestationsvecka 7. Kring vecka 19 bildas synapser mellan primärsensoriska nociceptiva neuron och 

neuron i ryggmärgen. Projektioner mellan talamus och hjärnbarken börjar ses kring vecka 20-24 [15, 

16]. Anatomisk förekomst av smärtbanor betyder inte att de är funktionellt aktiva. Att även för tidigt 
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födda spädbarn kan ha en kortikal smärtupplevelse stärks dock bl.a. av en studie av Slater m.fl. som 

med hjälp NIRS (Near Infrared Spectroscopy) registrering över somatosensoriska cortex kunde visa att 

det fanns en tydlig kortikal smärtupplevelse hos prematurt födda barn från gestationsvecka 25 [17]. 

 

Det är väl etablerat att för tidigt födda barn är känsligare för smärta jämfört med fullgånga spädbarn 

[18]. En viktig skillnad är att för tidigt födda spädbarn saknar fullt utvecklade nedåtstigande, 

smärtinhiberande banor [20, 21]. Studier på nyfödda råttungar som utvecklingsmässigt motsvarar för 

tidigt födda barn visar att mognaden av C-fibrernas synapser i dorsalhornet, inhibitoriska interneuron i 

substantia gelatinosa samt fungerande nedåtstigande inhibitoriska banor sker först postnatalt [18, 21]. 

 

Djurmodeller som motsvarar de senare gestationsveckorna har visat att lågtröskliga mekanoceptorer 

typ A fibrer överlappar med C-fibrer som förmedlar nociceptiva signaler [22] vilket kan medföra att 

icke smärtsamma stimuli kan upplevas som smärtsamma [23]. Vidare är de receptiva fälten större ju 

lägre gestationsåldern är, vilket i sin tur kan medföra att skador kan orsaka en mer omfattande 

hypersensitivitet [24, 25]. 
 

 

Effekter av smärta hos nyfödda barn 

 

Smärta hos spädbarn kan leda till negativa konsekvenser både på kort och lång sikt [5,6,7,8,9,10]. 

Obehandlad smärta hos spädbarn ger upphov till stress som kan ha negativa konsekvenser för 

sårläkning, immunförsvar, cirkulation, andning och tillväxt [26, 27]. Vid smärta ses en rad 

fysiologiska förändringar, bl.a. stregrat blodtryck och förhöjt intrakraniellt tryck, vilket i sin tur kan 

öka risken för till exempel intraventrikulär blödning och ischemiska förändringar i hjärnan [28]. Hos 

nyfödda barn som ligger i respirator kan smärta orsaka osynkroniserad andning och bristande 

ventilation [28].   

 

Spädbarn som utsätts för upprepade smärtstimuli kan få en påverkan på den vidare utvecklingen av 

individens smärtsystem som till exempel en ökad sensitivitet för smärta [5]. Både perifera och centrala 

mekanismer ligger bakom hypersensitivitet. Smärta ger ett lokalt inflammatoriskt svar som varar 

timmar - dagar vilket leder till hyperalgesi i det drabbade området. Vid upprepad smärtexponering kan 

s.k. wind-upfenomen inträffa vilket är en central mekanism för hypersensitivitet som innebär ökad 

excitabilitet i nociceptiva neuron i ryggmärgens dorsalhorn. Den ökade excitabiliteten kan göra att 

lågtröskliga mekanoceptorerer som normalt ej leder smärtsignaler kan aktivera nociceptiva neuron, 

s.k. allodyni. Det kan få som följd att barnet upplever smärta även vid stimuli som normalt ej uppfattas 
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som smärtsamt, exempelvis blöjbyte [29, 30]. Förändringarna på perifer och spinal nivå kan ske utan 

involvering av högre centra även om barnet ej är vid medvetande [29]. 

 

Spädbarnets centrala nervsystem är under utveckling och plasticiteten hos nervsystemet i denna 

kritiska period gör att man länge trott att smärta tidigt i livet leder till långsiktiga förändringar i smärt- 

och stresssystemen samt möjligen även i hjärnans strukturella utveckling [29, 31]. Reprogrammering 

av smärtsystem kan vara en bidragande mekanism bakom de skillnader i beteende, inlärning och 

kognitiva förmågor som är associerat med extrem prematuritet [29]. Det är dock svårt att fastställa i 

vilken utsträckning dessa skillnader är smärtspecifika eller speglar den generella stress barnen som 

vårdats på neonatalavdelning utsatts för. Inga direkta kausala samband mellan neonatal smärta och 

senare förändringar i den neuronala utvecklingen har visats i studier på människor, dock finns växande 

evidens för olika mekanismer som kan associera neonatal s smärta och senare utvecklings- och 

beteendeavvikelser [29]. I en studie av Taddio och medarbetare fann man att bl.a. spädbarn som 

genomgått omskärelse regagerade starkare på smärta i samband med vaccination vid 4-6 månaders 

ålder [32]. Ett annat exempel är en studie av Buskila och medarbetare där man fann att prematurt 

födda barn har ett ökat antal ”ömma punkter”, s.k. tenderpoints, och ökad smärtkänslighet jämfört med 

fullgångna barn när de undersöks i tonåren [33].  

 

 

Smärtskattning 

 

Smärta är en subjektiv upplevelse som i klinik och forskning bäst skattas av personen som upplever 

den, t.ex. med Visuell Analog Skala (VAS) ) [34]. Att skatta/bedöma smärta hos spädbarn som inte 

kan ge uttryck för smärta verbalt är en svår utmaning. Till sin hjälp har man beteendemässiga- och 

fysiologiska indikatorer på smärta. Vid akut smärta hos spädbarn kan förändringar i en rad 

fysiologiska variabler ses, bl.a. hjärtfrekvens, andningsfrekvens, blodtryck, syrgassaturation, 

intrakraniellttryck, handsvett och stresshormonnivåer, t.ex. plasmakortisol [27, 42]. Dock är dessa 

förändringar inte specifika för smärta och andra faktorer kan påverka det fysiologiska svaret vilket gör 

att tolkningen av enbart fysiologiska indikatorer blir svår [35]. Beteendemässiga mått, särskilt 

ansiktsuttryck, är mer specifika för akut smärta [36]. Beteenden som kan ses vid akut smärta är 

exempelvis att barnet grimaserar, rynkar ihop ansiktet, kniper ihop ögonen och gråter. Ökad motorisk 

aktivitet och sprittighet kan också vara uttryck för smärta. En utmaning vid smärttolkning av spädbarn 

är att skilja mellan smärta och exempelvis agitation, stress eller hunger som kan ge liknande beteenden 

[35]. 

Smärtskattningsinstrumenten delas in i endimensionella och multidimensionella/sammansatta 

instrument. Endimensionella smärtskattningsinstrument inkluderar en eller flera indikatorer inom ett 
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område (exempelvis ansiktsrörelser inom det beteendemässiga området). Exempel på vanliga 

endimensionella instrument är NFCS (Neonatal Facial Action Coding System) [37]. 

Multidimensionella smärtskattningsinstrument innehåller indikatorer från mer än ett område, t.ex. 

ansiktsrörelser och fysiologiska indikatorer såsom hjärtfrekvens. Exempel på multidimensionella 

smärtskattningsinstrument är PIPP (Premature Infant Pain Profile) [38].  

 

Smärtskattning är en viktig del för att kunna bedriva en effektiv vård, exempelvis för att bedöma 

behov av smärtlindring och effekt av smärtlindrande behandling. Enligt de internationella riktlinjerna 

[39] bör smärtskattningen vara multidimensionell och inkludera beteendeindikatorer, fysiologiska 

indikatorer samt kontextuella faktorer såsom gestationsålder och vakenhetsgrad. Vidare bör 

smärtskattningsinstrument som används vara valida och reliaba. Det senaste decenniet har stora 

framsteg gjorts och en mängd nya smärtbedömningsinstrument utvecklats. Det finns idag fler än 40 

olika metoder för smärtskattning tillgängliga i klinisk praxis [40]. Trots många valida 

smärtskattningsinstrument saknas det i dag en ”golden standard” [41]. Flera faktorer komplicerar 

smärtskattningen. Eftersom smärtskattningen bygger på en subjektiv bedömning av beteende och 

fysiologiska parametrar kan en stor variation mellan olika bedömare ses [41]. Vidare påverkas 

smärtuttrycket av faktorer såsom gestationsålder, sjukdom (t.ex. neurologisk skada), tidigare 

smärtupplevelser och medicinering [35]. För tidigt födda och svårt sjuka barn kan sakna tillräckligt 

med energi för att mobilisera muskulaturen och därför uppvisa mindre kroppsrörelser och förändringar 

i ansiktsmimik vid smärta [34]. Vid pågående och kronisk smärta ändras smärtuttrycket, barnet 

tenderar att bli mer passivt, kroppen går in i ett slags energisparläge, rörelserna blir färre och 

förändringar i ansiktsmimiken nedsatt [42]. Man kan se en minskad variabilitet i fysiologiska 

parametrar, hjärtfrekvensen sjunker, andningsfrekvensen varierar och syrgaskonsumtionen minskar 

[42]. Det finns idag begränsade evidens för smärtskattningsinstrument som kan användas vid 

förlängd/kronisk smärta samt vid smärta hos svårt sjuka barn, barn med tung sederande behandling 

och prematurt födda barn med låg utvecklingsgrad [40]. 

 

Behandling av smärta hos nyfödda 

 

Behandling av smärta hos nyfödda omfattas av optimerad vårdmiljö, beteendestödande åtgärder eller 

icke farmakologisk smärtlindring samt farmakologisk smärtlindring [39, 43]. 

 

NIDCAP (Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program) innebär att man 

anpassar vården efter barnets utvecklingsgrad, bl.a. genom att minska ljud och synintryck hos för 

tidigt födda barn. Man strävar efter att minska antalet smärtsamma ingrepp, samla ihop interventioner 

och att planera interventioner med respekt för barnets vilo- och sömnperioder [44]. NIDCAP-modellen 
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har också använts för smärtskattning [45]. En rad icke farmakologiska åtgärder har visats vara 

effektiva för att förhindra och behandla smärta hos nyfödda. Exempel på några av dessa är söta 

lösningar [46], icke nutritivt sugande (t.ex. napp) [47], hud mot hudvård/känguruvård [48, 49], amning 

[50, 51], lindning och positionering [52, 53]. Generellt sett är dessa åtgärder effektivare i kombination 

än när de används isolerat [24, 54].  

En betydande forskning talar för att per-oral sockerlösning bör ges innan smärtsamma procedurer hos 

nyfödda barn [43]. I Sverige används Glukos 30% medan Sackaros ofta används internationellt.  

 

Farmakologisk smärtlindring indelas i lokala/regionala analgetikum samt centralt verkande 

analgetikum. Exempel på lokala och regionala analgetikum är EMLA (lidokain, prilokain) och 

lidokain. Opioider, NSAID, paracetamol är exempel på vanliga centralt verkande analgetikum som 

används inom neonatalvården. Det saknas idag kunskap om neonatal farmakokinetik, –dynamik och 

genetik hos många av de läkemedel som används vid neonatal smärtbehandling. Bl.a. är absorptions 

och distributionsvolym, proteinbindningsgrad, metabolism och clearance av läkemedel olika i 

nyföddhetsperioden jämfört med hos den vuxne. Det saknas fullgod evidens för de flesta läkemedel 

och de dosrekommendationer som finns idag är oftast baserade på empiri [43].  

 

Läkemedelsbehandling vid intubering 

 

Intubering som är en vanligt förekommande procedur på neonatalavdelningar är är ett stressande och 

smärtsamt ingrepp [55]. En rad potentiellt skadliga fysiologiska förändringar kan ses vid intubering: 

systemisk hypertension, ökat intrakraniellt tryck, bradykardi samt hypoxi [56, 57, 58]. Det ökade 

intrakraniella trycket kan öka risken för neurologiska komplikationer såsom intraventrikulär blödning 

hos för tidigt födda [56, 58]. De fysiologiska förändringarna kan dämpas med hjälp av 

premedicinering [59]. Användning av premedicinering underlättar även intuberingen med kortare 

tidsåtgång och färre försök som följd [58, 60]. 

 

Bland äldre barn och vuxna är det standard att ge förebyggande smärtlindring/sedering och 

muskelrelaxerande inför intubering. Enligt de internationella riktlinjerna för neonatal smärtlindring 

bör intubering av spädbarn ske under premedicinering [39]. Intubering utan analgesi eller sedering bör 

endast ske vid återupplivning på förlossningen eller andra livshotande situationer då man ej har 

tillgång till en intravenös infart [39]. Trots dessa rekommendationer finns det idag stora variationer i 

den kliniska användningen av premedicinering inför elektiva intubationer på spädbarn [58, 61, 62, 63]. 

Vidare saknas det konsensus kring val av läkemedel samt dos och användningen av olika 

läkemedelskombinationer är mycket varierande [58, 61, 62, 63]. 
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De vanligaste läkemedelsgrupper som används vid premedicinering inför intubering är opioider, 

bensodiazepiner, generella anestetika, vagolytika och muskelavslappnande medel. Senaste årens 

forskning förespråkar användning av en kombination av snabbverkande opioid, vagolytika (atropin) 

samt muskelavslappnande medel [55, 59, 64, 65, 66].   

Norman m.fl. jämförde premedicinerng med RSI (Rapid sequence induction: snabbverkande opioid, 

atropin och muskelavslappnande) med morfin hos prematurt födda barn i en nyligen publicerad 

randomiserad kontrollerade studie. De läkemedel man använde var glycopyrolat (vagolytika), 

tiopental, remifentanil och suxamethonium.  Man fann bl.a. att spädbarnen som erhöll RSI visade 

bättre intuberingsförhållanden, kortare tidsåtgång för proceduren, mindre bradykardi och 

blodtrycksstegring jämfört med barnen som erhöll morfin [66]. Denna studie visade på att även 

prematurt födda barn kan ha nytta av premedicinering innan intubering, något som tidigare varit 

oklart.  

 

Riktlinjer för neonatal smärtbehandling 

 

Framsteg inom neonatal smärtforsking har resulterat i att evidensbaserade internationella och 

nationella riktlinjer för smärtbehandling tagits fram de senaste åren. De första riktlinjerna för neonatal 

smärtbehandling publicerades gemensamt i Kanada och USA år 2000 [67] (senare uppdaterat) följt av 

internationella riktlinjer [39]. Därefter har fler länder utarbetat nationella riktlinjer bl. a. Sverige [43]  

och Italien [68]. Gemensamt för dessa riktlinjer är att de beskriver situationer då smärta uppkommer 

samt möjliga åtgärder.  

De internationella riktlinjerna för neonatal smärtbehandling utfärdades år 2001 av International 

Evidence-Based Group for Neonatal pain. Riktlinjerna innehåller bl.a. en lista med vanliga 

smärtsamma procedurer samt rekommenderade åtgärder i samband med olika procedurer. 

Beteendestödjande, icke farmakologiska åtgärder (bl.a. hud mot hud kontakt, positionering och napp) 

samt farmakologiska åtgärder tas upp. En lista finns med vanliga läkemedel och rekommenderad dos. 

Vidare omfattas smärtskattning och olika smärtskattningsinstrument samt åtgärder vid pågående 

smärta. Post-operativ smärta tas inte upp generellt, dock omnäms omskärelse och handläggning av 

smärta under operationen och postoperativt. Handläggning av pågående/kronisk smärta under 

respiratorbehandling samt premedicinering inför intubering tas upp specifikt [39]. 

 

Trots dessa kunskaper underbehandlas smärta fortfarande [8] och riktlinjerna efterföljs inte i den grad 

de borde [3, 69]. En prospektiv multicenterstudie av Carbajal och medarbetare från 2008 utförd i 

Parisreginonen visade att spädbarn som vårdas på neonatal avdelning utsätts för i medel 10 

smärtsamma procedurer per dag och att de i majoriteten av fallen (79,2%) inte erhåller någon specifik 

smärtlindrande åtgärd [69]. 
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Syfte och frågeställning 
 

Studiens huvudsyfte var att undersöka i vilka länder det finns nationella riktlinjer för neonatal 

smärtbehandling samt i vilken utsträckning dessa följer de internationella riktlinjerna. 

 

De specifika frågeställningarna var: 

• I vilka länder / regioner finns riktlinjer för neonatal smärtbehandling? 

• Vem är utfärdare av dessa: nationell myndighet, professionell organisation eller annat? 

• Vilka av följande aspekter behandlas: 

o Postoperativ smärta 

o Pågåeende / kronisk smärta 

o Procedursmärta 

o Farmakologisk smärtbehandling 

o Icke-farmakologisk / beteendestödjande smärtbehandling 

o Smärtskattning 

o Premedicinering inför intubering 

Särskild fokus lades på rekommendationer avseende dosering av läkemedel generellt och som 

premedicinering inför intubering. Sekundärt till detta undersöktes hur väl de nationella riktlinjerna 

överensstämde med de internationella avseende ovanstående faktorer. 

 

Som tillägg till ovanstående syftade studien även till att få en uppfattning om hur den kliniska 

användningen av premedicinering inför intubering ser ut,, vilka läkemedel som används, dosering 

samt hur det överenstämmer med nationella och internationella riktlinjer.  

 

 

Metod 
 

Datasökningar i databaserna PubMed (se tabell 1), TRIP och Cochrane gjordes för att finna 

publicerade nationella riktlinjer. De sökord som användes var pain, neonatal pain, newborn, guideline, 

och pain management. Sökningen i PubMed resulterade i 32 artiklar, av dessa identifierades 27 

artiklar med ledning av titel och abstrakt vara av intresse för vidare bedömning. TRIP och 

Cochranesökningarna gav inga ytterligare resultat. Manuell sökning gav ytterligare en artikel.  
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Tabell 1. Sökning i PubMed 6 feb, 2012 10:15. För TRIP och Cochrane användes motsvarande 

sökbegrepp modifierade till resp. databas. 

1 Neonatal pain 2448 

2 Pain, limits: Newborn 5700 

3 Pain management, limits: Newborn 1034 

4 1 OR 2 OR 3 5700 

5 Guideline*, limits: Newborn 1126 

6 4 AND 5 32 

* = wild-card 

 

En förfrågan med ett skriftligt frågeformulär skickades via e-post till experter inom neonatal 

smärtlindring, nationella professionella organisationer inom neonatologi och pediatrik samt till 

medlemmar i e-postlistorna Pediatric Pain list [70], NICU-net [71], 99nicu [72] och The Council of 

International Neonatal Nurses network [73]. Adresser till professionella organisationer erhölls genom 

internetsökning där särskilt Neonatology on the web [74], Union of European Neonatal and Perinatal 

Societies [75], Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies [76] och World Association of 

Perinatal Medicine [77] erbjöd länkar till sådana organisationer. 

 

Formuläret (se bilaga 1) innehåll frågor om förekomst av nationella riktlinjer, utgivningsdatum, vem 

som utfärdat riktlinjerna (myndighet, professionell organisation etc.), förekomst av specifika 

rekommendationer för smärtskattning, smärtlindring vid postoperativ smärta, pågående smärta och 

procedursmärta samt förslag på farmakologisk och icke-farmakologisk smärtlindring (se bilaga 1). 

Frågorna formulerades utifrån syftet med studien. Deltagarna uppmanades även att skicka en kopia av 

riktlinjerna för att ytterligare studera innehållet. Slutligen inkluderades riktlinjer som samlats in via en 

pilotenkät år 2010 (Eriksson & Johansson, opublicerade data). 

De erhållna riktlinjerna lästes igenom och studerades. De riktlinjer som var på främmande språk 

förutom engelska översattes med hjälp av ett internetbaserad översättningsverktyg [78]. Specifikt 

granskades riktlinjernas innehåll med avseende på dosering av läkemedel samt premedicinering vid 

intubation.  

 

En webbaserad enkät (se bilaga 2) skickades ut till medlemmar i e-postlistorna Pediatric pain list [70], 

NICU-net [71] och 99nicu [72]. Enkäten utformades i det webbaserade enkät- och analysverktyget 

esMaker NX 2.0 (Entergate AB, Halmstad). Enkäten innehöll specifika frågor kring premedicinering 

vid elektiv intubering av spädbarn. Statistisk bearbetning av data utfördes i esMaker NX 2.0. samt 

Exel 2003 (Microsoft, Redmond, WA, USA).    
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Resultat 
 

Datainsamlingen genomfördes under februari 2012. Totalt erhölls 14 nationella riklinjer för neonatal 

smärtbehandling från 13 olika länder i fyra världsdelar (se tabell 2). Riktlinjer från 5 länder 

(Frankrike, Irland, Norge, Nederländerna (NVK), Storbritannien) var del i övergripande riktlinjer för 

smärtbehandling av barn. I Norge fanns ett avsnitt om smärtbehandling av barn i de generella 

riktlinjerna för behandling av smärta (alla åldrar).  

 

Förekomst av riktlinjer 

 

Respondenter från 17 länder svarade på det skriftliga frågeformuläret: Australien, Bosnien-

Herzegovina, Brasilien, Danmark, Finland, Island, Italien, Japan, Kroatien, Nederländerna, Norge, 

Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Storbritannien och Ungern. 

Respondenter från följande sju länder redovisade att de hade nationella riktlinjer för neonatal 

smärtlindring: Australien [79, 80], Brasilien [81], Italien [82, 83], Island, Nederländerna [84, 85], 

Norge [86] och Storbrittanien [87, 88]. Riktlinjerna erhölls i skriftlig form i form av Internetlänk 

och/eller pdf-fil från samtliga länder utom Island. Från Danmark rapporterades ett pågående arbete 

med att ta fram riktlinjer för smärtskattning, med planerad utgivning under våren 2012.  

Respondenter från de övriga 7 länderna rapporterade att det saknas nationella riktlinjer för neonatal 

smärtlindring (Bosnien-Herzegovina, Finland, Japan, Kroatien, Ryssland, Schweiz, Slovakien och 

Ungern). Däremot skickades exempel på lokala riktlinjer från Slovakien, Schweiz, Storbritannien, 

Norge och Ungern.  

 

Från sökningen i PubMed identifierades 9 artiklar från 10 länder som innehöll nationella riktlinjer för 

neonatal eller pediatrisk smärta: Australien och Nya Zeeland [79], Frankrike [90], Italien [82] Kanada 

och USA [42, 67] , Storbritannien och Irland [89] samt Sverige [92].. En polsk artikel av M. Rawiz 

med rekommendationer avseende farmakologisk behandling av neonatal smärta hittades också [93]. 

Dock fick vi inget svar av författaren om artikeln fungerade som en riktlinje och artikeln togs därför ej 

med i den senare analysen. 

 

Majoriteten av de nationella riktlinjerna för neonatal smärtlindring var utfärdade av professionella 

organisationer. Australien och Nya Zeeland hade två olika riktlinjer utgivna av Royal Australasian 

College of Physicians (RACP) som publicerades år 2005 [79] samt Australian and New Zeeland 

Neonatal Network (ANZNN) som publicerades år 2007 [80]. Storbritannien och Irlands nationella 

riktlinjer för postoperativ och procedursmärta hos barn utfärdades av Association of Paediatric 

Anaesthetists of Great Britain and Ireland år 2008 [86]. Storbrittanien har även specifika riktlinjer för 
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smärtskattning utfärdade av Royal College of Nursing som publicerades år 2000 och uppdaterades år 

2009 [88]. Pain Study Group of the Italian Society of Neonatology gav ut de italienska riktlinjerna, 

första upplagan publicerades år 2005 och uppdaterades år 2008 [83] samt år 2009 [82]. I 

Nederländerna har två organisationer utfärdat nationella riktlinjer, Dutch Society of Pediatrics (NVK) 

tillsammans med Dutch Institute for Healthcare Improvement (CBO) vars riktlinjer publicerades år 

2007 [84]. Den andra organisationen är National Studygroup for pain in infants (NSPN) vars riktlinjer 

publicerades år 1995 och kontinuerligt uppdateras tre gånger per år [84]. I Norge har Det Norska 

Läkarsällskapet gett ut allmänna riktlinjer för smärta publicerade första gången 2004 uppdaterade 

2009. Där återfinns två sidor om smärtlindring hos barn [86]. Svensk Barnsmärtförening har skrivit de 

svenska riktlinjerna, först publicerade år 2002 och uppdaterades senast år 2009 [43]. USA och 

Kanadas riktlinjer var publicerade år 2000 [67] och uppdaterades 2007 [42], utfärdare var American 

Academy of Pediatrics och Canadian Paediatric Society.  

 

I två länder var det myndigheter som utfärdat riktlinjerna. Brasiliens riktlinjer utfärdades av 

Government Ministry of Health, senast uppdaterade år 2009 [81]. I Frankrike har Agence Française de 

Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) gett ut allmänna riktlinjer för smärta hos barn 

som senast uppdaterades år 2009 [90, 91]. På Island fanns riktlinjer utarbetade av medicinskt ansvarig 

läkare och sjuksköterska på neonatalavdelningen, Universitetssjukhuset i Reykavik. Eftersom Island 

endast har en neonatalavdelning kan dessa riktlinjer betraktas som nationella. Riktlinjerna 

publicerades år 2004 och är under arbete för en ny uppdatering i slutet av år 2012. 

 

Tabell 2. Svar på förfrågan om förekomst av nationella riktlinjer för neonatal smärta  
Land Publikationsår 

/ senaste 
upplaga 

Utfärdare  
 
 

Post-operativ sm
ärta 

Pågående/kronisk 
sm

ärta 

Procedursm
ärta 

Sm
ärtskattning 

Farm
akologisk 

behandling   

Icke-farm
akologisk 

behandling   

Australien  2005 Royal Australasian 
College of Physicians 
(RACP) 

Nej Ja 
 

Ja Ja Ja 
  

Ja 

2007 Australian and New 
Zeeland Neonatal 
Network 
(ANZNN) 

Ja* Ja* Ja Ja Ja Ja 

Bosnien-
Herzegovina  

Inga riktlinjer         

Brasilien 2011 
 

Government Ministry 
of Health 

Ja Ja* Ja Ja Ja Ja 
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* endast kortfattat omnämnt 

Danmark Arbete pågår, 
planerad 
utgivning våren 
2012  

Intressegrupp för 
neonatal omvårdnad 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Finland Inga riktlinjer         
Frankrike 2009/ 2011 Agence francais de 

sécurité sanitarire des 
produits de santé 
(AFSSAPS) 

Ja Nej Ja 
 

Ja*  Ja  Ja* 

Storbrittanien 2008 
 

Association of 
Paediatric 
Anaesthetists of Great 
Britain and Ireland  
(APA) 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

2000/2009 Royal College of 
Nursing. 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Island 2004 Medicinskt ansvarig 
läkare och 
sjuksköterska på 
neonatalavdelningen, 
Universitetssjukhuset i 
Reykjavik.  

Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Irland Se 
Storbritannien  

       

Italien 2005/2008/2009 Pain Study Group of 
the Italian Society of 
Neonatology 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Japan Inga riktlinjer        
Kanada Se USA        
Kroatien Inga riktlinjer        
Nederländerna 2007 

 
Dutch Society of 
Pediatrics (NVK) and 
CBO, a Dutch 
institution for quality 
control 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

1995, 
uppdateras x3/år 

National Studygroup 
for Pain in NICU's – 
NSPN 
(LPN) 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Nya Zeeland Se Australien        
Norge 2004/2009 Norska 

Läkarsällskapet 
Nej Nej Ja Ja* Nej Ja * 

Ryssland Inga riktlinjer        
Slovakien Inga riktlinjer        
Sverige 2002/2009 Svensk 

Barnsmärtförening 
Nej Ja* Ja Ja Ja Ja 

Schweiz  Inga riktlinjer        
Ungern Inga riktlinjer        
USA 2000/2007 American Academy of 

Pediatrics, Canadian 
Paediatric Society 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Rekommendationer för olika smärttyper 

 

Innehållet i riktlinjerna studerades med avseende på förekomst av rekommendationer gällande 

procedursmärta, post-operativsmärta samt pågående och kronisk smärta.  

Tretton länder (Australien, Kanada, Brasilien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Island, Italien, 

Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Sverige och USA) hade riktlinjer som innehöll förslag på 

handläggning av procedursmärta.  

I 11 länder (Australien, Kanada, Brasilien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Island, Italien, 

Nederländerna, Nya Zeeland och USA) innehöll de nationella riktlinjerna specfika rekommendationer 

för handläggning av postoperativ smärta. I riktlinjerna från Australien [80] var omfattningen av dessa 

rekommendationer sparsam. I 8 länder innehöll riktlinjerna förslag på handläggning av pågegående 

eller kronisk smärta (Australien, Brasilien, Kanada, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige och 

USA). I de australienska, brasilianska, nya-zeeländska och svenska riktlinjerna var pågående/kronisk 

smärta endast kortfattat omnämt.  

 

Rekommendationer avseende smärtskattning 

 

I samtliga 14 länder som hade nationella riktlinjer beskrevs smärtskattning. Flertalet länder (n=12) gav 

exempel på olika smärtskattningsinstrument. Några av de vanligaste nämda 

smärtskattningsinstrumententen var PIPP (Premature Infant Pain Profile) [38] (n=9), NIPS (Neonatal 

Infant Pain Scale) [94] (n=8), EDIN (Echelle Douleur Inconfort Nouveau-né) [95] (n=8), NFCS 

(Neonatal Facial Coding System) [37] (n=7), CRIES [96] (n=7), COMFORT (n=6) [97] och N-PASS 

(Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale [98] (n=4). I Norges riktlinjer var smärtskattning hos 

nyfödda endast kortfattat omnämt och inga exempel gavs på smärtskattningsinstrument för nyfödda. I 

Frankrikes riktlinjer nämdes smärtskattning och smärtskattningsinstrument i allmänna riktlinjer för 

barn mellan 0-4 år. Eftersom vi ej erhöll någon skriftlig kopia av Islands riktlinjer kan vi inte uttala oss 

om omfattningen av deras rekommendationer avseende smärtskattning. De smärtskattningsinstrument 

som togs upp i de internationella riktlinjerna [39] var PIPP (Premature Infant Pain Profile) [38], PIPP 

(Premature Infant Pain Profile) [38], NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) [94] samt CRIES [96]. 

 

Rekommendationer avseende farmakologisk och icke farmakologisk behandling 

 

Förslag på farmakologisk behandling förekom i riktlinjer från 12 länder (Australien, Brasilien, 

Kanada, Frankrike, Storbritannien, Irland, Island, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige och 

USA). Av dessa fann vi att 11 länder (Australien, Brasilien, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Irland, 

Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige och USA) hade riktlinjer som innehöll 
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rekommendationer om dosering av läkemedel. Eftersom vi ej erhöll någon kopia av Islands riklinjer 

kan vi ej uttala oss angående förekomst av doseringsanvisningar i dessa riktlinjer. I ett antal länder var 

omfatttade doseringsanvisningarna endast sockerlösning (USA och Kandada) eller sockerlösning och 

EMLA (Australien och Nya Zeeland). I andra länder var riktlinjerna och doseringsanvisningarna mer 

allmänt utformade för smärtbehandling hos barn (Frankrike och Nederländerna). Mer omfattande 

rekommendationer kring dosering av läkemedel hos nyfödda kunde ses i riktlinjer från 5 länder 

(Brasilien, Italien, Irland, Storbritannien och Sverige). Vilka läkemedel som togs upp varierade mellan 

olika länder. De vanligaste var morfin och fentanyl. Dosspannet för morfin (intermittent dos) låg 

mellan 0,01-0,2 mg/kg (Sverige) och 0,05-0,2 mg /kg (Brasilen och Italien) i.v. För morfin i 

infusionsform låg dosspannet mellan 0,002 – 0,01 mg/kg/h (Brasilien) och 0,01- 0,04 mg/kg/h 

(Italien). Dosspannet för fentanyl (intermittent dos) låg mellan 0,5- 3 µg/kg (Italien, Sverige) – 0,5-4 

µg /kg (Brasilien) i.v. (Se tabell 3). 

 

Tabell 3. Rekommendationer avseende dosering av läkemedel 
Läkemedel  Internationella 

riktlinjer 
Nationella riktlinjer 

Doseringsintervall (min – max) 

Morfin (intermittent dos) (i.v.) 0,05-0,1 mg/kg  0,01-0,2 mg/kg  -  0,05-0,2 mg /kg 
Morfin (infusionsdos) 0,01-0,03 mg/kg/h 0,002 – 0,01 mg/kg/h  -  0,01- 0,04 mg/kg/h 
Fentanyl (intermittent dos) (i.v.) 0,5-3 µg/kg 0,5- 3 µg/kg   -   0,5-4 µg/kg 
Fentanyl (infusionsdos) 0,5-2 µg/kg/h 0,5 – 3 µg/kg/h 
Ketamin (intermittent dos) i.v. 0,5-2 mg/kg  0,5-1 mg/kg  -  0,5-2mg/kg  
Ketamin (infusionsdos)  0,5-1 mg/kg/h 0,5-1 mg/kg/h 
Tiopental (i..v.) 2-5 mg/kg  2-5 mg/kg   -  2-6 mg/kg    
Acetaminophen (Paracetamol) 10-15 mg/kg p.o. 

20-30 mg/kg rektalt 
10-15 mg/kg p.o. 
15mg/kg p.r. (underhålldos) (25mg/kg 
laddningdos) 

EMLA 0,5-1 mg/kg 0,5-1 mg/kg 
Sukros 12-24% 

sukroslösning. 
Fullgången: 2 ml 
Prematur: 0,1-0,4 ml   

12-24% sukrolösning 
Fullgången: 0,5-1 ml - 2 ml  
Prematur: 0.05-0,4- 0,05-0,5 ml 

 

Tretton länder hade riktlinjer med förslag på icke farmakologisk behandling (Australien, Brasilien, 

Kanada, Frankrike, Storbritannien, Irland, Island, Italien, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland Sverige 

och USA). I samtliga av dessa studerade riktlinjer gavs rekommendationer om oral sockerlösning i 

samband med smärtsamma procedurer. Andra vanliga rekommenderade icke farmakologiska metoder 

var napp (n=12), amning (n=11), hud-mot-hudvård (n=6), ombädddning (n=6) och positionering 

(n=8). Anpassning av miljöstimuli togs även upp i flertalet riktlinjer (n=7). I Frankrikes och Norges 

riktlinjer var icke farmakologiska metoder hos nyfödda endast omnämnt i allmänna ordalag i avsnitt 

om smärtlindring hos barn. Eftersom någon skriftlig kopia av Islands riktlinjer ej erhölls kan vi inte 

uttala oss om innehållet i de riktlinjerna.  
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Premedicinering inför intubering 

 

Sex länder (Australien, Kanada, Italien, Nya Zeeland, Sverige och USA) hade rekommendationer för 

premedicinering inför intubering av spädbarn. De internationella riktlinjerna samt flera av de 

nationella riktl.injerna (Australien, Nya Zeeland, Italien, Sverige) påpekar att flera olika strategier för 

premedicinering inför intubering finns och att det för närvarande inte finns några vetenskapliga bevis 

för vilken metod som är att föredra. Samt att intubation utan behandling med analgetika eller sedativa 

endast bör ske i samband med återupplivning eller andra livshotande situationer då man ej har tillgång 

till en intravenös infart (Internationella riktlinjer, Australien och Nya Zeeland, Sverige). De 

internationella riktlinjerna hade rekommendationer för premedicinering som inkluderade följande 

förslag på läkemedelskombinationer: 

• Atropin och ketamin 

• Atropin, tiopental och muskelavslappannde medel (succinylcholin) 

• Atropin, opioid (morfin eller fentayl) och icke depolariserande muskelavslappnande medel 

De rekommenderar även att man överväger att ge lidokain topikalt samt att andra 

läkemedelskombinationer är vanligt förekommande. Inga rekommendationer avseende dosering av 

läkemedel angavs i de internationella riktlinjerna [39]. 

 

Riktlinjer från fyra länder (Australien, Italien, Nya Zeeland, Sverige) gav exempel på 

läkemedelskombinationer. Av de länder som hade riktlinjer som innehöll rekommendationer avseende 

läkmedel innehöll flertalet (Australien, Italien och Nya Zeeland) läkemedelskombinationen atropin + 

opioid + muskelavslappnande medel samt atropin + ketamin. Tiopental, ensamt eller i kombination 

med atropin och muskelavslappnande medel togs också upp i samtliga av de ovan nämda riktlinjerna. 

Midazolam och propofol omnämdes i ett par av dessa riktlinjer (Italien, Sverige). Två länder (Italien 

och Sverige) gav även exempel på doser av läkemedel vid premedicinering före intubering. I USA och 

Kanadas gemensamma riktlinjer från 2007 fanns ett kortfattat avsnitt om premedicinering där evidens 

för olika enskilda läkemedel diskuterades, dock gavs inga specifika rekommendationer angående 

läkmedelskombinationer eller dosering av läkemedel.  

 

Resultat web-enkät: Premedicinering inför intubering av spädbarn 

 

Web-enkäten var öppen under två veckor i februari år 2012. Totalt deltog 76 personer från 27 länder 

och fyra världsdelar. Femtiofyra respondendenter (71%) svarade att de rutinmässigt använder 

premedicinering före intubering av spädbarn. 22 respondenter (29%) använde inte rutinmässigt 

premedicinering. De som svarade att de inte rutinmässigt ger premedicinering kom från följande 

länder: Filippinerna (n=1), Förenade Arabemiraten (n=3), Indien (n=2), Italien (n=1), Peru (n=1), 
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Rumänien (n=1), Ukraina (n=1) och USA (n= 10). Respondenter som rutinmässigt gav 

premedicinering kom från Australien (n=1), Belgien (n=1), Kanada (n=6), Danmark (n=3), Indien 

(n=2), Italien (n=1), Kina (n=1), Mexico (n=3), Nederländerna (n=1), Norge (n=1), Nya Zeeland 

(n=1), Oman (n=1), Polen (n=1), Qatar (n=1), Schweiz (n=1), Spanien (n=2), Storbritannien (n=4), 

Sverige (n=4), Tjeckien (n=1), Tyskland (n=2), USA (n= 13), Österrike (n=1). Fyra personer angav ej 

nationalitet. (Se diagram 1).  

 

Diagram 1. Användning av premedicinering vid intubering av spädbarn 

 
 

Femtiofyra personer (71%) svarade att de rutinmässigt använde sedativa läkemedel eller analgetika 

före intubering Av de 22 personer som svarade nekande på fråga 1 (”Do you routinely use 

premedication for intubation on neonatal units?”) svarade dock 12 personer jakande på frågan om de 

rutinmässigt använder sedativa läkemedel eller analgetika före intubering.   

De vanligast använda sedativa läkemedel var Fentanyl (n= 52), Morfin (n=30 ) och Midazolam (n= 

30) (se diagram 2). Gällande dosering av läkemedel angav vissa personer en specifik dos och andra ett 

dosintervall. För Fentanyl angav flertalet ett dosintervall (n=31). Det vanligaste angivna dosintervallet 

var 1-2 mcg/kg (n=11). Medianvärdet uträknat från de som angav en specifik fentanyldos (n= 19) var 

2 mcg/kg. Det sammanlagda dosintervallet för Fentanyl låg mellan 0,2 mcg/kg- 5 mcg/kg.  

Dosintervallet för Morfin låg mellan 0,01- 0,2 mg/kg. För Morfin angav flertalet en specifik dos 

(n=14). Medianvärdet uträknat från de som angav en specifik morfindos var 0,1 mg/kg. För 

Midazolam angav flertalet en specifik dos (n=15). Medianvärdet för de som angav en specifik 
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midazolamdos var 0,1 mg/kg. Dosintervallet var 0,02 – 0,2 mg/kg. Tjugotvå personer angav att de 

använder två sedativa läkemedel, 13 personer angav tre sedativa läkemedel och sju personer angav 

fyra eller fler sedativa läkemedel. Vanligaste angivna läkemedelskombinationen var Fentanyl + 

Midazolam (n=9), Morfin + Fentanyl + Midazolam (n=5)  och Morfin + Fentanyl (n=5). Totalt angavs 

23 olika läkemedelskombinationer i gruppen sedativa/analgetika.  

 

Diagram 2. Anvädning av sedativa/analgetika vid intubering av spädbarn 

 
 

Tjugofem personer (34%) angav att de använder muskelavslappnande medel rutinmässigt. De 

vanligaste muskelavslappnande medlen var Suxamethonium (n=17) och Vercuronium (n=14). Övriga 

använda muskelrelaxantia var Pancuronium (n=7), Atacurium (n=6), Rocuronium (n=4) och 

Mivcurium (n=1). Två personer angav två olika muskelrelaxerande läkemedel. 

Tjugosju personer (36%) använde Atropin rutinmässigt vid elektiva intubationer.  

 

På frågan kring anledningar varför premedicinering ej används kunde ett antal grupper av svar 

urskönjas. Den vanligaste svaret var att det inte är nödvändigt (”not needed”, ”not needed, we 

extubate immediately”) och att intubering av spädbarn går snabbt och smärtfritt utan premedicinering 

(”usually quick and painless”, ”easy to intubate newborn”). En annan vanlig anledning var risken för 

biverkningar eller negativa effekter av medicinering (”side effects of drugs”, ”less ventilatory support 

required”). Andra framhöll avsaknaden av evidens som stöder användning av premedicinering (”Not 

enought literature to support which medications are appropriate”), barnens nedsatta status (”because 

most of them are depressed”) och tidsfaktorn (”don't wish to kill some time before establishing airway 

which is vital”). 
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Diskussion  
 

Studien hade som huvudsakligt syfte att studera förekomst av nationellla riktlinjer för neonatal 

smärtlindring. Svarsfrekvensen på vår brevbaserade förfrågan var relativt låg (respondenter från 15 

olika länder) trots omfattande utskick som inkluderade länder i samtliga världsdelar. De länder som 

svarade på vår förfrågan var huvudsakligen länder i västvärlden och framförallt länder i Europa. Från 

Asien och Sydamerika fick vi svar från två respektive ett land i vardera världsdel. Inga svar erhölls 

från Afrika. Genom att komplettera med en Pubmedsökning erhölls ytterligare nationella riktlinjer 

som publicerats både på orginalspråk och engelska. Det är möjligt att vi kan ha missat nationella 

riktlinjer från länder inte svarat eller inte nåtts av vår förfrågan. Ett rimligt antagande är dock att de 

länder där det finns ett aktivt inresse för neonatal smärtbehandling och skulle kunna ha riktlinjer också 

har nåtts via våra kanaler. Vi anser att vi har utnyttjat möjliga vägar att få fram nationella riktlinjer. Ett 

sätt att öka svarsfrekvensen på vår förfrågan skulle kunnat vara att upprepa vår förfrågan med 

ytterligare ett påminnelsebrev.      

 

Vi erhöll totalt 14 riktlinjer från 13 olika länder. Trots brister i antalet respondenter är det märkbart att 

många länder ej utarbetat nationella riktlinjer för neonatal smärtlindring och att de som har riktlinjer 

huvudsakligen är länder i västvärlden. 

Flertalet av de studerade nationella riktlinjer hade utfärdats av professionella organisationer (n=12) 

och endast två länder hade riktlinjer som utfärdats av myndigheter. Majoriteten av länderna hade 

riktlinjer som publicerats eller uppdaterats de senaste fem åren. Endast tre länder (Brasilien, Frankrike, 

Nederländerna) hade riktlinjer som hade uppdaterats de senaste två åren. Ett land (Island) hade 

riktlinjer som var över fem år gamla.  

 

Flertalet av de studerade ländernas riktlinjer innehöll rekommendationer avseende procedursmärta 

(13/13), smärtskattning (13/13), postoperativ smärta (11/13), farmakologisk behandling (12/13) och 

icke farmakologisk behandling (13/13). När det gällde kronisk/pågående smärta var förekomsten av 

rekommendationer mindre frekvent (8/13) och mindre omfattande. En möjlig orsak till bristande 

rekommendationer inom detta område är att rutinmässig sedering och smärtlindring till nyfödda barn 

som respiratorbehandlas är ett omtvistat ämne. Tidigare riktlinjer, bl.a. de internationella riktlinjerna 

från 2001 rekommenderar låg dos opioider under pågående respiratorbehandling [39]. 2004 

publicerades en stor randomiserad kontrollerad internationell studie som visade att preventiv 

morfinbehandling till respiratorbehandlade för tidigt födda spädbarn inte minskar incidensen av 

neurologiska komplikationer eller neonatal dödlighet [99] vilket många tidigare antagit. Inte heller 

sågs någon förbättring av det respiratoriska läget, snarare sågs en förlängd tid i respirator hos de 

spädbarn som fick preventiv behandling [100]. En holländsk studie från samma tid kunde visa en sänkt 
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incidens av intraventrikulära blödningar hos de barn som fick morfininfusion under 

respiratorbehandling men inga övriga neurologiska kort- eller långtidseffekter [101, 102, 103, 104]. 

Med tanke på risken för negativa biverkningar av läkemedelsbehandling och avsaknaden av evidens på 

långsiktiga positiva effekter rekommenderas inte rutinmässig opioidbehandling av 

respiratorbehandlade nyfödda i de senaste amerikanska och kandadensiska riktlinjerna från 2006 [42]. 

Inte heller de svenska riktlinjerna från 2009 rekommenderar opioidbehandling rutimässigt utan fastslår 

att ”under pågående respiratorvård skall man utefter gestationsålder, klinisk status och 

smärtskattningsresultat överväga att tillföra opioid intermittent eller i infusionsform eventuellt i 

kombination med sedativa” [43]. Enligt en systematisk litteraturgenomgång och metaanalys av Bellu 

m.fl. från 2010 saknas evidens för att rekommendera rutinmässig användning av opioider till 

respiratorbehandlade nyfödda och opioider bör användas i utvalda fall då det är indikerat enligt klinisk 

bedömning och smärtskattning [105]. Det finns behov av vetenskapliga studier inom detta område 

samt en uppdatering av de internationella riktlinjerna som idag inte ger någon aktuell vägledning inom 

detta område.   

 

I många av de nationella riktlinjerna (8/13) saknas mer specifika rekommendationer avseende 

läkemedelsdosering, men i de fall specifika doser angavs så överensstämde de i hög grad med de 

internationella riktlinjernas doseringsanvisningar.  

Studien belyste även att förekomsten av specifika rekommendationer avseende premedicinering inför 

intubering var relativt sparsam (6/13). Endast två länder hade rekommendationer avseende dosering av 

läkemedel vid intubering- Även de internationella riktlinjerna saknade doseringsrekommendationer för 

premedicinering vid intubering. Dock var de fåtal rekommendationer vi fann i hög grad samstämmiga 

till innehållet samt stämde relativt väl överens med de internationella riktlinjernas rekommendationer 

gällande val av typ av läkemedel.  

En omfattande klinisk rapport avseende premedicinering inför elektiv intubering av spädbarn som 

publicerades år 2010 av American Academy of Pediatrics hittades även i litteratursökningen [64] samt 

ett ”position statement” utfärdat av Canadian Paediatric society år 2011 avseende premedicinering 

inför intubering av spädbarn [59]. Båda dessa tar upp läkemedelskombinationer och dosering av 

läkemedel.       

 

Tidigare studier som tittat på förekomst av lokala riktlinjer för neonatal smärtlindring och/eller 

följsamhet till dessa riktlinjer har genomförts i bl.a. Sverige [13], Storbritannien [106], Kanada [107], 

Italien [11, 108], Österike, Tyskland och Schweitz [109] samt i åtta europeiska länder [110]. Ett par av 

dessa studier har det bl.a. visat att bland de neonatalenheter som har lokala riktlinjer var tendensen 

större att behandla akut och pågående smärta [11, 109]. 
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Vår web- enkät om premedicinering inför intubering hade brister som gör det svårt att dra några 

slutsatser av resultaten. Vi kunde inte kontrollera vilka enkäten nådde ut till och ej heller vilka som 

svarade. Trots stor spridning mellan olika länder och världsdelar var det totala antalet respondenter 

relativt få (n=76). Då det är enskilda individer som har svarat går det inte att generalisera dessa svar 

över större grupper. Vidare kan det finnas en diskreptans mellan vad personer anger i enkätstudier och 

vad som egentligen ges i daglig klinisk praxis. Dock kan resultatet tjäna som en exemplifiering hur 

användningen av premedicinering inför intubering ser ut globalt sett.  

 

Av de 76 respondenter som svarade på enkäten gav 71 % (n=54) rutinmässigt premedicinering inför 

intubering av spädbarn. Liknande studier har genomförts på nationell nivå i bl.a. Storbritannien [61], 

Frankrike [62, 111] och USA [112]. Chaudhary R m.fl. fann i en telefonenkätstudie från 2009 att 90% 

av neonatalintensivvårdsavdelningarna i Storbritannien rutinmässigt använde premedicinering, 82% 

använde muskelavslappnande medel och ca hälften gav atropin rutinmässigt [61]. I en enkätstudie från 

2006 av Sarkar S m.fl. utförd i USA angav 43.6% av respondenterna att de rutinmässigt gav 

premedicinering inför intubering och 25% använde muskelavslappnande medel [112]. 

När vi tittade på nationaliteten hos respondenterna var det svår att se några tydliga tendendser p.g.a. 

den stora spridningen mellan olika nationaliteter och ett fåtal respondenter från varje land. Man kunde 

tänka att i länder i västvärlden som i högre utsträckning utvecklat nationella riktlinjer för smärtlindring 

skulle vara mer benägna att ge premedicinering. Nationaliteten hos de svarade att de inte rutinmässigt 

ger premedicinering var dock blandad (Filippinerna, Förenade Aarabemiraten, Indien, Italien, Peru, 

Rumänien, Ukraina och USA ). En viss tendens kunde anas att fler länder i öst fanns i den gruppen. 

Märkbart var att respondenter från USA, som utgjorde den vanligaste nationaliteten (n=23), var delade 

i frågan då 13 personer angav att de rutinmässigt ger premedicinering och 10 personer angav att de ej 

rutinmässigt ger premedicinering. Detta korrelerar samtidigt väl med resultatet från Sarkars studie från 

USA [112] som diskuterats ovan.    

 

I vår studie angav 71% (n= 54) att de ger sedativa/analgetika rutinmässigt i samband med intubering. 

Dock i en korsjämförelse med frågan kring användningen av premedicinering fann vi att av de 22 

personer som angett att de inte ger premedicinering rutinmässigt svarade 12 personer jakande på 

frågan om de ger sederande/analgetika rutinmässigt. Ett nekande svar på den första frågan utesluter i 

våra ögon ett jakande svar på frågan av rutinmässig användning av sedativa/analgetika i samband med 

intubering. Möjliga orsaker till detta resultat kan vara en feltolkning av frågan, att respondenterna 

uppfattade att den andra frågan rörde användningen av sedativa/analgetika i allmänhet och inte endast 

i samband med intubering vilket var vår intention. Eller att det jakande svaret på den andra frågan 

speglar att de använder sedativa/analgetika i samband med intubering i vissa fall men ej rutinmässigt.    
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Resultaten från enkäten belyser liksom tidigare studier inom området att det finns en stor variation i 

användningen av olika sedativa/analgetika och doseringen av dessa läkemedel. Vanligaste analgetika/ 

sederande läkemedlet var fentanyl. Fentanyl har snabbare tillslag än morfin och kan därför vara att 

föredra framför morfin vid premedicinering inför intubering [64]. En fruktad biverkan av syntetiska 

snabbverkande opioider (såsom fentanyl) är muskelrigiditet, detta är dock en relativt ovanlig biverkan 

(1,4-4%) [55, 113] som effektivt kan behandlas med muskelavslappnande medel eller naloxon [55, 

114]. Morfin och Midazolam var de andra vanligaste använda läkemedlen. Norman m.fl. studie som 

jämförde RSI (rapid sequence induction med glycopyrolat, tiopental, remifentanil och 

suxamethonium) med morfin och atropin fann att de spädbarn som erhöll den senare regimen hade 

mer omfattande cirkulatoriska förändringar (ökad hjärtfrekvens och ökad medelartärtryck under 

intubering samt minskat medelartärtryck efter intubering) och sämre intuberingsförhållanden [66]. 

Man avråder i artikeln från premedicinering med morfin av denna anledning och förespråkar 

användningen av mer snabbverkande läkemedel (tiopental och remifentanil) [66].  

Midazolam bör inte användas i intuberingssyfte till prematurt födda spädbarn [59, 64, 115]. 

Midazolam ensamt verkar inte smärtlindrande [59] och har inte visats minska några negativa 

fysiologiska effekter under intubering [116]. Vidare har man sett allvarliga biverkningar av midazolam 

i samband med intubering, bl.a. hypotension hos både prematurt födda och fullgånga spädbarn, 

minskat cardiac output samt minskat cerebralt blodflöde [59, 64, 116]. Den långa halveringstiden hos 

midazolam kan eventuellt också förlänga den respiratorbundna tiden [61, 115]. 

 

Trots att det finns betydande evidens bakom rutinmässig användning av muskelavslappnande medel i 

samband med intubering [61] angav endast 34% att de ger muskelavslappnande medel rutinmässigt i 

samband intubering. Muskelavslappnande medel underlättar och minskar tidsåtgången för intubering, 

därigenom kan risken för och durationen av hypoxemi minska [64, 117]. Även minskade ökningar av 

det intrakraniella trycket har setts när man använt muskelrelaxantia ensamt eller i kombination med 

andra läkemedel [55, 117].  

Trettionio procent av respondenterna uppgav att de ger atropin rutinmässigt i samband med intubering. 

Administration av atropin rekommenderas i de internationella riktlinjerna [39] och samtliga av de 

studerade nationella riktlinjerna som hade läkemedelsrekommendationer för premedicinering inför 

intubation [43, 79, 82]. Atropin är ett antikolinergikum som har visats vara effektivt för att motverka 

salivsekretion och vagal bradykardi i samband med intubering [64, 117]. Atropin kan även motverka 

biverkningar av andra läkemedel såsom suxamethonium, midazolam och fentanyl [61]. En anledning 

till varför användningen av atropin inte är mer omfattande kan vara farhågan att vagolytika eventuellt 

kan maskera hypoxiinducerad bradykardi under intubering. Dock är de flesta episoder av bradykardi 

under intubering sekundära till vagal stimulering och inte till hypoxi [64].  



 25 

Intressant är att titta på de skäl som respondenterna på enkäten uppgav till att ej ge premedicinering. 

Det vanligaste skälet, att premedicinering ej är nödvändigt visar på att trots evidens och riktlinjer kan 

det ta lång tid innan kunskap når fram till verksamma kliniker. Det finns ett behov av nationella och 

lokala riktlinjer samt kontinuerlig utbildning av personal. Risken för biverkningar och negativa effeter 

av medicinering var ett annat vanligt skäl. Inga randomiserade kontrollerade studier har dock visat på 

några allvarliga biverkningar av premedicinering inför intubering. [59].  

 

 

Slutsatser  
 

Studien undersöker förekomsten av riktlinjer vid neonatal smärtlindring samt hur följsamheten till dem 

är i ett avseende; premedicinering före intubering. Internationella och nationella riktlinjer har ett 

viktigt syfte att att skapa en jämlik och god evidensbaserad neonatalvård. Riktlinjerna kan fungera 

som en vägledning i den kliniska vardagen samt utgör ramverk när lokala riktlinjer utformas. 

Förekomst av riktlinjer belyser vikten av smärtlindring av nyfödda.  

Vår studie visar att många länder idag saknar nationella riktlinjer för neonatal smärta. Innehållet i de 

nationella riktlinjerna är relativt likartat och överenstämmer också i hög grad med innehållet i de 

internationella riktlinjerna. Dock är de internationella riktlinjerna över 10 år gamla och behöver 

uppdateras. I många av de nationella riktlinjerna saknas rekommendationer avseende dosering av 

läkemedel, behandling av kronisk smärta samt premedicinering inför intubering. Avsaknad av 

rekommendationer kan förklaras av brist på evidens inom dessa områden. Det finns behov av 

ytterligare studier kring effektivitet och säkerhet av de läkemedel som används i samband med 

premedicinering samt studier som tittar på långtidseffekter av neonatal smärtbehandling. Förekomst av 

riktlinjer är betydelsefullt men talar endast om hur smärtlindringen av nyfödda bör se ut. Ett nästa steg 

är att undersöka i vilken utsträckning dessa riktlinjer följs. I den pågående Europain studien tittar man 

på användningen av sedativa och smärtlindrande läkemedel till nyfödda som respiratorbehandlas i 

olika europeiska länder. Både genom att titta på följsamheten till existerande riktlinjer samt genom att 

påvisa skillnader i smärtlindring mellan enheter i olika länder kan man uppmärksamma eventuella 

brister som behöver åtgärdas. Det är ett steg på vägen för att försäkra att alla nyfödda får en fullgod 

smärtlindring. 
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Bilaga 1 
 
Neonatal pain guidelines 
 

1. Country? 
2. Year of publication (and last update)?  
3. Who issued the guidelines (goverment, professional society etc)?  
4. Do the gudielines have suggestions for  

a. post-operative pain   Yes / No 
b. other ongoing pain (ventilator etc)  Yes / No 
c. procedural pain             Yes / No 
d. pain assessment   Yes / No 

 
It would also be good to get an electronic copy (pdf or internet-link) or printed version of the 
guidelines.  
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Bilaga 2  
 
Intubation-meds  
 
Do you routinely use premedication for intubation on neonatal units? 
Yes/No 
  
Reason for not using premedication? 
 
Do you use sedatives routinely? 
Yes/No 
  
Which sedatives are used? 
Morphine/Diamorphine/Fentanyl/Alfentanyl/Diazepam/Midazolam/Ketamine/Phenobarbitone
/Thiopental/Propofol/Other 
 
Please specify the normal dose of the drugs marked above 
Morphine/Diamorphine/Fentanyl/Alfentanyl/Diazepam/Midazolam/Ketamine/Phenobarbitone
/Thiopental/Propofol/Other 
 
Do you use muscle relaxants routinely? 
Yes/No 
 
Which muscle relaxants are used?  
Suxamethonium/Atracurium/Pancuronium/Vercuronium/Mivcurium/Other 
 
Please specify the normal dose of the drugs marked above 
Suxamethonium/Atracurium/Pancuronium/Vercuronium/Mivcurium/Other 
 
Is atropine used for elective intubation? 
 
County? 
 
 

 


