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Sammanfattning  

Ketamin är en NMDA-receptorantagonist som traditionellt främst har använts inom human- och 

veterinärmedicinsk anestesi. Den har även gjort sig känd som ett medel för missbrukare. De 

senaste 20 åren har substansen dock rönt stor uppmärksamhet i studier där subkliniska doser 

använts i behandling för såväl postoperativ som kronisk smärta, men också vid depression. Vi 

ville undersöka effektiviteten och säkerheten för den behandling som använts i Uppsala, med 

framtida kvalitetssäkring som mål. De patienter (n=26) med kronisk, behandlingsresistent smärta 

som erhållit ketaminbehandling på smärtmottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala de sista 

tre åren, inbjöds att delta i projektet. Medverkande patienter svarade skriftligt och muntligt på 

frågor om smärta, livskvalitet samt psykiskt och fysiskt mående. Data från patientsvar jämfördes 

med formulär från patientens första besök vid smärtmottagingen, samt behandlingsprotokoll. Data 

behandlades med deskriptiva och inferentiella metoder. Korrelation mellan dos och effekt samt 

behandlingstid och effekt, beräknades enligt Spearman’s rankkorrelationskoefficient rs, i 

statistikprogrammet Statistica. Sambanden som fanns var inte statistiskt signifikanta. Effekten av 

behandlingen beräknades med hjälp av Student’s t-test utifrån skillnaden mellan patienternas VAS 

före och efter den första behandlingen. Effekten var statistiskt signifikant på nivån p < .01. Då 

förekomsten av biverkningar var liten och effekten var statistiskt signifikant, kan behandlingen 

uppfattas som effektiv och säker, med reservation för att den studerade gruppen var liten.  

  

 

 

 

Abstract  

Ketamine is an NMDA-receptor antagonist mainly used in human and veterinary anesthesia. 

It has also been known as a drug of abuse. The past 20 years this substance has come to be 

used in subclinical doses for the treatment of both post-operative and chronic pain, but also 

depression. We wanted to investigate the effectiveness and safety of the treatment used in 

Uppsala, to further assure a high quality care. Patients with chronic, treatment-resistant pain 

who received ketamine infusion treatment at the pain clinic in Uppsala during some time in 

the last three years (n = 26), were invited to participate in the project. Participating patients 

answered written and oral questions on pain, quality of life and mental and physical malaise. 

Data from patients' responses were compared with forms from patient's first visit to the clinic 

and treatment protocols. Data were computed with descriptive and inferential methods. The 

correlation between dose and effect, and duration of treatment and effect was calculated as 

Spearman's rank correlation coefficient rs, in the statistical program Statistica. The 

relationships were not statistically significant. The effect of treatment was calculated by 

Student’s t-test on the difference between the patients' VAS before and after the first 

treatment session. The effect was statistically significant at the p < .01 level. As the incidence 

of adverse events was small and the effect on pain of one session of treatment with ketamine 

was statistically significant, the treatment may be perceived as effective and safe. This is 

though with the reservation that the group studied was small.  
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Inledning  

 

Litteraturgenomgång  

Ketamin [Ketalar®, Ketaject®, Ketaset®, Vetalar ®, 2-(2-Klorofenyl)-2-

metylaminocyklohexanon)], är en substans legalt främst använd inom medicinsk och 

veterinärmedicinsk anestesi. Fördelen med ketamin som anestesimedel anades vid den första 

användningen 1964. Substansen ger redan vid subkliniska doser en sensorisk frånkoppling 

men inte till priset av blodtrycksfall och förlorade svalgreflexer [1,2,3]. Eftersom ketamin 

därmed skiljer sig från andra anestesimedel vad gäller säkerhet, används det ofta i akuta 

situationer, såsom vid akut trauma (t ex brännskador), status astmaticus och cirkulatorisk 

chock. [2,4,5].  

 

Ketamin är ett derivat från phencyclidine (förkortat PCP och även kallat ”Angel Dust”) [3,6] 

och i likhet med PCP upptäcktes potentialen för missbruk av ketamin tidigt [1]. Det som hela 

tiden har lockat till utomkliniskt bruk är att medlet vid högre doser ge en känsla av att vara 

skild från kroppen och röra sig flytande i rummet utan att vara bunden till varken tid eller 

sammanhang. [1,2,3] Det har också berättats om drömlika tillstånd [1,3], nära döden-

upplevelser [2], känslan av högre närvaro och om andra både skrämmande och behagliga 

hallucinationer av olika slag [1,4,7]. Detta tillstånd refereras i narkotikasammanhang ofta till 

som ”K-hålet” [3] och ketamin, som särskilt under 90-talet användes i klubbsammanhang som 

ett än mer exklusivt kokain [2], kallas ofta ”Special K” [2,7]. Det är alltså de dissociativa 

egenskaperna som lockar missbrukare, men samtidigt är så användbara vid anestesi [1,3]. 

Dessa beskrevs tidigt som schizofrenomimetiska. Sedan dess har ketamin använts i 

djurstudier för att framkalla schizofrenilika symptom, men de här egenskaperna hos 

substansen ger också anledning till en viss begränsning av ketamin som anestesimedel [1]. 

Detta är också anledningen till varför man ofta vid behandling eller anestesi med högre doser 

av ketamin även ger någon typ av benzodiazepin och försök har även gjorts med att 

kombinera ketamin med olika doser antipsykotika. [1,4,5]  

 

 

Historik  

Ketamin utvecklades som en direkt följd av konstaterandet att PCP ger ett alltför långvarigt 

rus och för många oönskade biverkningar för att vara ett användbart anestesimedel [1]. 

Grupper av forskare provade under tidigt 1960-tal ut synteser av besläktade substanser. 

Farmakologisk industri, däribland företaget Park-Davis, önskade finna anestesimedel med 

färre biverkningar både under och efter anestesin [1,8]. Ett samarbete mellan Park-Davis och 

en klinik vid Wayne-universitetet i Michigan, USA uppstod. Det ledde till att universitetets 

professor i organisk kemi, Calvin Lee Stevens, subventionerade ett försök i vilket Carl 

Bratton, chefsläkare i klinisk farmakologi på Park-Davis, framställde den kemiska förening 

som är ketamin. [1]  

 

 

Farmakokinetik  

Ketamin har vid intramuskulär administrering en biotillgänglighet på ca 90 % [4]. Föreningen 

har en låg tendens till bindning av plasmaproteiner (ca 30 %), men en lipidlöslighet fem 
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gånger högre än thiopental [8]. Ketamin metaboliseras huvudsakligen i levern, men också i 

lungor, njurar och mag-tarmkanalen [4,8]. Nedbrytningen sker till tre anestesiologiskt inaktiva 

metaboliter: norketamin (80 %), 6-hydroxy-norketamin (ca 15 %) och hydroxy-ketamin 

[1,4,8]. Norketaminnivåer kan uppmätas i plasma 2-3 minuter efter en intravenös bolusdos av 

ketamin [1,8]. Norketamin har analgetiska egenskaper med en effekt upp till 20-30% av 

ketaminets. Effekten av norketamin är som starkast ca 30 min efter en ketamininjektion [8]. 

Aktuella enzymsystem vid metabolismen är främst CYP450 för ketamin, och CYP2B6 och 

CYP3A4 för norketamin [1].  

 

Farmakokinetiken för norketamin är relativt okänd, men halveringstiden på fem timmar är 

betydligt längre än den för ketamin [1,8], eftersom nivåerna av ketamin i blodet hos en vuxen, 

är halverade efter 80 minuter och på ännu kortare tid hos ett barn [4,8]. Ketamin har en relativt 

kort eliminationstid (12–20 ml/min/kg), och utsöndras till knappt 98 % genom njurarna samt 

ungefär 2 % genom faeces, medan en mycket liten del kvarstår oförändrad [4]. Hela 95 % 

utsöndras första dygnet, och det verkar främst vara effekterna av ketaminets farmakodynamik 

som leder till en mer långvarig verkan mot t ex smärta [1].  

 

 

Farmakodynamik  

Vanligt använda former av Ketamin såsom Ketalar är i själva verket substansen i racemform. 

Detta innebär att både S- och R-isomeren förekommer. Men det är huvudsakligen S-isomeren 

som är analgetiskt verksam och upp till fyra gånger mer effektiv. De båda isomererna har för 

övrigt liknande farmakokinetik [1,8].  

 

Ketamin har sedan de första kliniska försöken med substansen, kallats för ett dissociativt 

anestesimedel. Detta då ketamin i anestesiinducerande dos inte innebär att den mottagande 

patienten blir sövd i klassisk mening, utan fortfarande kan röra sig och framstå som vaken, 

samtidigt som han eller en hon är sensoriskt helt avskärmad [1,8]. Detta har att göra med 

bindningen till glutaminerga NMDA-receptorer. Bindningen är allosterisk [8], icke-

konkurrerande [2,9,10] och sker i det så kallade PCP-läget på receptorn [8,11]. Därigenom 

blockeras receptorns kalciumkanal [7,8] och aktiveringen som annars skulle äga rum i 

receptorn vid glutamatfrisättning, hämmas [2,7,8]. Detta leder till att neuron i hjärnans 

sensoriska associationsbanor blockeras selektivt [4,8]. NMDA-receptorer finns i hela hjärnan, 

men förekommer som mest i kortex- och hippocampusregionerna [3,6,11].  

 

Ketamin kan därför bl a hämma long term potentiation [3,6,12]. Long term potentiation är en 

bestående förstärkning av synapser. Long term potentiation sker då det postsynaptiska 

neuronet i synapsen upprepade gånger stimuleras av det presynaptiska neuronets signalering 

och därför nybildar dendriter [12]. Detta möjliggör en mer effektiv signalering och är en 

process som (i allmänhet) börjar i hippocampus, men leder till att olika typer av associativa 

minnen lagras i kortex [12]. Long term potentiation förekommer också i ryggmärgens dorsala 

horn, där ett neurologiskt minne av smärta kan förstärkas vid upprepad stimuli. Ketaminets 

hämning av denna process kan ge långvarig smärtlindrande effekt [3,12].  

 

Ketamin binder även till icke glutaminerga receptorer såsom mu-, kappa- och delta-

opioidreceptorer [2,7,8]. Den egenskapen är dock inte vad som ligger bakom ketaminets 

analgetiska effekt hos människor [8], och den verkar inte heller vara något som kan reverseras 

med Naloxone [1,13]. Ketaminet har en inhiberande effekt på nikotinerga receptorer [8,14] samt 
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på bildandet av kvävemonoxid [2,14], och interagerar med noradrenerga och serotonerga 

system [15,16]. Det finns anledning att misstänka en nedströms effekt på glutaminerga AMPA-

receptorer [10,15], men också på dopaminreceptorer i striatum [17,18,19] och prefrontala kortex 

[10,14,18]. Detta sker troligen bl. a genom förändringar i frisättningen av glutamat, som svar på 

blockaden i NMDA-receptorer [17,18].  

 

 

Interaktioner  

Det finns läkemedel som särskilt bör undvikas i kombination med ketamin. Dit hör teofyllin 

som har visats sänka kramptröskeln om det ges i samband NMDA-receptorantagonister. I de 

flesta fall gäller dock att dosen bör anpassas. Ketamin i kombination med antihypertensiva 

läkemedel, ger ökad risk för hypotoni vid större doser. Tyroideahormoner och vasopressin ger 

tvärtom ökad risk för hypertension då de kombineras med höga doser ketamin. Om 

muskelrelaxerande medel ges i samband med anestesi genom ketamin bör man beakta att 

effekten hos bl a suxameton och atracurium potentieras av ketamin [4,20]. GABA-

potentierande medel (såsom benzodiazepiner, alkohol, fentiaziner, anthistaminer, övrig 

anxiolytika och hypnotika, barbiturater och andra barbituratlika anestesimedel), kan potentiera 

CNS-depression och öka risken för andningsdepression om de ges samtidigt med ketamin [4]. 

Propofol kan däremot med fördel kombineras med ketamin [1,8,21] och opioidanalgetika likaså 

[22,23,24]. Ketamin och phencyclidine har visat sig ha väsentligen liknande interaktionsprofiler 
[20].  
 

 

Biverkningar  

De vanligaste biverkningarna av ketamin är de som uppkommer under eller i omedelbar 

anslutning till behandlingen. De är i allmänhet kortvariga och ofta t o m reverserbara, eller 

möjliga att förebygga. Hit hör yrsel [25,26,27], trötthet/dåsighet [28,29,30], illamående [31] 

huvudvärk [32] och övergående, lätta synstörningar såsom tillfälligt försämrad synskärpa, 

dubbelseende och nystagmus [33,34]. När det gäller illamående, diarré och andra övergående 

symptom från gastrointestinalkanalen, är biverkningsprofilen i allmänhet skonsammare än 

den vid behandling med opioider. Konstipation förekommer i allmänhet inte som en 

biverkning [18,28]. Vad gäller psykotropa biverkningar kan patienter också vid lägre doser 

uppleva lättare hallucinationer [1,4,31]. Den typen av biverkningar är dock starkt dosberoende 

[17,30,31] och kan sträcka sig från mycket lätta synhallucinationer till en total upplevelse av 

derealisation [1,3,31]. För att få en uppfattning om vad som är en hög dos kan sägas att ketamin 

verkar som anestesiinduktion i doser på 1-6 mg/kg intravenöst [1,4,25]. Som underhållsdos vid 

anestesi ges 2-6 mg/kg och timme, intravenöst [4]. Missbrukare använder sig till en början av 

lägre doser än så, men kan efter en längre tid komma upp i doser så höga som 40 mg/kg per 

dag [9]. Vid poliklinisk smärt- och depressionsbehandling handlar det oftast om doser på 0,25 

-1,5 mg/kg för durationen av en hel behandling [8,27,35]. Om patienten varit inneliggande har 

man i vissa fall använt upp till fem gånger så mycket [33,36]. Vad gäller kardiella biverkningar 

finns många fall av lätt till svår hypertoni med eller utan takykardi beskrivet [4,21,29]. Det 

finns också enstaka beskrivningar av mindre gynnsamma kardiella förhållanden hos kardiella 

riskpatienter under behandling med ketamin [37]. Ketaminets sympatikusstimulerande verkan 

gör att substansen anses kontraindicerad för användning hos personer med svår hypertoni eller 

glaukom [4]. Det finns ett antal studier och fallbeskrivningar av långtidsbiverkningar vid mer 

extensiv ketaminanvändning. Några av de mer signifikanta skador som kan uppkomma är bl a 
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cystit och atrofisk blåsa. Detta har i allmänhet drabbat missbrukare som använt ketamin i flera 

år och alltså mycket höga doser (upp till 3 g/dag) [4,38,39] och den bakomliggande 

mekanismen är okänd.  

 

Vidare finns det en del fallstudier av leverskador hos missbrukare av ketamin och hos 

smärtpatienter som har fått en mycket extensiv ketaminbehandling under åtskilliga dygn i 

sträck [29,40]. I djurstudier har man sett tecken till försämrad återhämtning i hepatocyters 

mitokondrier som en följd av upprepade ketamininjektioner, något som kan tänkas leda till 

skador vid mer omfattande administrering av ketamin [41]. I ytterligare djurstudier har man bl 

a sett skador på prefrontala kortex hos makaker efter administration av 1 mg/kg ketamin 

dagligen i sex månader [42]. Man har sett hjärnskador i form av förlust av vit substans hos 

mångåriga missbrukare av ketamin [9]. Det finns också fallbeskrivningar av arteriell spasm 

[43] och renal infarkt hos mänskliga patienter och habituella användare av ketamin eller PCP 
[44].  
 

 

Användningsområden  

Ketaminmolekylen har sedan 60-talet alltså främst använts inom anestesin, där den ofta har 

förekommit som ett givet alternativ i nödsituationer t ex vid anestesi för svårintuberade och 

hemodynamiskt instabila patienter men även för kirurgi på barn och djur [45]. Den har använts 

i många djurstudier när man har behövt en modell för schizofreni eller psykos [46,47]. 

Ketaminets schizofrenomimetiska effekt tros bero bl a på ett förändrat spänningsförhållande i 

neurala nätverk när nivåer av excitatoriskt glutamat omfördelas [48]. Detta leder till störda 

förhållanden i bl a synkortex så att perceptionen påverkas [2,3,49]. Det har på senare tid blivit 

vanligare att använda och studera ketamin enbart i egenskap av analgetika [30,50,51]. 

Substansen har utvärderats som postoperativ smärtlindring [52,53] och som behandling för akut 

neuropatisk och nociceptiv smärta [24,35]. Den har också använts som analgetika vid annars 

behandlingsresistenta, kroniska smärttillstånd såsom komplext regionalt smärtsyndrom 

(CRPS), smärtor efter amputation och vid komplicerade viscerala smärttillstånd [31,32,33]. De 

allra senaste åren har man kommit fram till att ketamin kan användas vid behandlingsresistent 

depression [1,54,55]. I djur- och patientstudier har man sett att NMDA-receptorantagonister 

kunde ha antidepressiva effekter [1,54]. Därför har ett flertal studier gjorts de senaste femton 

åren på ketamin som behandling till grupper av patienter med annars behandlingsresistent 

depression [56,57]. Resultaten har visat överraskande snabba behandlingssvar [54,58], men det 

finns ännu inte någon etablerad konsensus om vilka doser som bör föredras [54,59]. Vad som 

ligger bakom ketaminets positiva effekt vid behandling av depressioner är inte heller fastställt 

[60]. I några studier har man dock sett tendenser till hämning av GABA-erga system och även 

understödjande av inflammatorisk homeostas som en möjlig förklaring [61,62].  

 

 

Uppföljning av behandlingseffekter  

Vid smärtmottagningar globalt har det blivit allt vanligare att använda ketamin för att bryta ett 

mönster av självförstärkande smärtsignalering [1]. Vid en litteratursökning på ämnet kan man 

konstatera att den typen av användning dock inte har följts upp eller utvärderats i någon större 

utsträckning. Detta ger behov av och utrymme för studiet av både effektduration och 

eventuella långtidsbiverkningar hos de patientgrupper som behandlas.   
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Syfte  

Det här är en deskriptiv, kvalitativ och retrospektiv utvärdering av en grupp patienters nytta 

av Ketalar-infusioner mot behandlingsresistenta smärttillstånd på smärtmottagningen vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala. I vår uppföljning har vi undersökt behandlingens inverkan 

på patienternas livskvalitet. De huvudsakliga områden som vi tittade på var:  

 

 Vad kan lågdosinfusioner med ketamin ge för behandlingssvar?  

 Finns det någon korrelation mellan effekt på smärta och dos respektive 

behandlingstid?  

 Vilken typ av biverkningar förekommer vid lågdosinfusioner?  

 Finns det någon positiv effekt på livskvalitet och psykiskt välbefinnande hos patienter 

som behandlas med ketamin?  

 

 

Metod  

Inklusionskriterier  

Eftersom utvärderingen är retrospektiv, görs i kvalitetssäkrande syfte, gäller redan given vård 

samt grundläggande information om en medicinsk behandling, krävdes inget etiskt tillstånd. 

Alla de patienter med kronisk, behandlingsresistent smärta som hade fått infusionsbehandling 

med ketamin på smärtmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala under perioden 

januari 2011 t o m maj 2013, erbjöds att delta i projektet.   
 

 

Totalt antal 
patienter 

 

 
n=26 

 

Ej svar 
 

  
Tackat 

nej 

n=6     n=3 

  
  

 

 
Tackat ja 

 
 

n=17 
 Ej SF-36 

 
  Helt svar 

n=6     n=11 

  
   Svar 

HADS 
   n=1 
    

Fig. 1. Antalet patienter behandlade med ketamininfusioner mot kronisk behandlingsresistent smärta ursprungligen. 

Antal patienter som besvarat utsända formulär. Antal patienter som tackat nej. Antal patienter som besvarat alla 

formulär och antal patienter som besvarat, respektive inte besvarat SF-36 och HADS.  

 

Exklusionskriterier och bortfall  

Patienter som tackade nej till att medverka i projektet exkluderades. Tre patienter tackade nej 

och ytterligare sex patienter gav inget svar. Totalt tackade 17 patienter ja till medverkan.  
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Elva av dessa besvarade alla delar av formulären, fem besvarade vissa av delarna, men inte 

SF-36 (frågor om livskvalitet) och HADS (frågor om ångest/nedstämdhet). Ytterligare en 

patient besvarade delar av formulären och HADS, men inte SF-36.  

 

Patientkontakt  

Alla patienter vid smärtmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ombads vid 

inskrivning att fylla i ett smärtformulär. I detta noterades typ av smärta, smärtans debut, 

orsak, duration, lokalisation, styrka och karaktär, förmildrande samt försvårande 

omständigheter, aktuell medicinering och tidigare smärtmedicinering, samt vikt och längd. 

Med detta inskrivningsformulär som utgångspunkt konstruerades ett formulär specifikt för 

patienter behandlade med Ketalar (Bilaga 1).  

 

Formuläret bestod av 17 frågor som behandlar smärtans debut, orsak, duration, karaktär, 

förmildrande samt försvårande omständigheter. Patienten ombads bl a markera smärtans 

styrka på en visuell analog skala. Frågorna rörde också smärtans roll i livet, effekten av 

ketaminbehandling på psykiskt välbefinnande och smärta, samt eventuella tidiga och sena 

biverkningar av behandlingen. Svaren på frågorna kompletterades med uppgifter från 

patienternas journaler gällande egenrapporterad smärtupplevelse, smärtupplevelse enligt VDS 

(Verbal Describing Scale), diagnos, effektduration av ketaminbehandlingen, eventuella 

biverkningar av behandling (i de fall patienten inte uppgett detta i telefon eller formulär) och 

aktuella läkemedel under behandlingsperioden. Endast journaler från smärtmottagningen på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, studerades. De studerade avsnitten gällde enbart aktuella 

läkemedel, inskrivningsformulär och ketaminbehandlingar. Dessa studerades med skriftligt 

samtycke från samtliga deltagare.  

 

Från journalerna hämtades också behandlingsprotokoll och resultaten från HAD-skalor 

(Hospital Anxiety Depression Scale, bilaga 2), som besvarats innan patientens första 

ketaminbehandling. Från behandlingsprotokollen hämtades uppgifter om dos, behandlingstid, 

blodtryck, puls och förändring i smärtintensitet under behandlingen. Smärtintensiteten 

graderades enligt VAS (Visual Analog Scale) och ett värde på en tio cm-skala hade valts som 

skattning av var patient både före och efter varje behandling. Patienterna ombads även 

besvara nya HAD-skalor och en SF-36 enkätundersökning (Short Form 36 Health Survey, 

bilaga 3), för uppgifter rådande vitalitet och psykiskt välbefinnande. Resultaten på HADS 

tolkades utifrån vedertagna gränssättningar, där en poäng under 7 på respektive delar inte talar 

för ångest respektive depression, en poäng i intervallet 8-10 möjligen innebär att 

ångest/depression föreligger och en poäng över 10 på respektive del, talar för att ångest 

respektive depression föreligger.  

 

SF-36 är ett frågeformulär på sammanlagt 36 frågor som använts i över 25 år för att utvärdera 

effekten på en patients livskvalitet av hälsoproblem och behandlingar i sjukvården. De 36 

punkterna behandlar en patients styrkor och begränsningar vad gäller fysisk aktivitet (Role 

Physical, Physical Function), omfattningen av fysisk smärta (Bodily Pain), generell hälsa i 

nuläget och i jämförelse med ett år tillbaka (General Health och Changes In Health), 

energinivåer och grad av trötthet (Vitality), socialt fungerande (Social Function), sociala 

svårigheter till följd av dåligt mående (Role Emotional) och psykologiska besvär (Mental 

Health). Svaren graderas så att en låg poäng motsvarar sämre livskvalitet. Råpoängen räknas 

ut genom att summera poäng från alla frågor inom varje område. Dessa resultat transformeras   
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sedan till en positiv 100-gradig skala genom att subtrahera minsta möjliga råpoäng inom varje 

område, från aktuell råpoäng och sedan dividera resulterande differens med intervallet mellan 

högsta och lägsta möjliga råpoäng. Den resulterande kvoten multipliceras med 100. Alla 

resultaten, utom Changes in Health kan sedan räknas om till normerad poäng, t ex utifrån 

vilken nationalitet de svarande patienterna tillhör. Två övergripande kategorier av resultat får 

man om resultaten av Role Physical, Physical Function, Bodily Pain och General Health 

kombineras till en fysisk komponent (Physical Component Summary) och resultaten av 

Vitality, Social Function, Role Emotional och Mental Health till en psykosocial komponent 

(Mental Component Summary).  

 

Data från kvalitetsformulär, smärtformulär och behandlingsprotokoll sammanställdes och 

behandlades med deskriptiva och inferentiella metoder. Då antalet behandlingar inte var 

normalfördelat togs ett medelvärde fram för varje patient. Detta genom att värden för 

behandlingsdoser, behandlingstid, effekt (minskning i VAS) och effektduration (patientens 

egenrapporterade tid med effekt på smärta efter en behandling), multiplicerades separat. 

Produkterna dividerades sedan (separat) med antal behandlingstillfällen. Korrelationen mellan 

dos och minskning i VAS, samt korrelationen mellan behandlingstid och minskning i VAS, 

undersöktes i statistikprogrammet Statistica och Pearsons produkt-

momentkorrelationskoefficient rs, beräknades. I övrigt behandlades enbart värden från 

behandling nr 1. Effekten av behandlingen beräknades med Student’s t-test på skillnaden 

mellan VAS före och efter första behandlingen. Svaren från HADS-formulären redovisades 

för varje svarande patient, sammanställdes och beräknades deskriptivt på gruppnivå, Svaren 

från SF-36 sammanställdes för varje enskild patient, och beräknades med deskriptiva metoder 

för gruppnivå. Resultatet jämfördes med svenska normerade värden från 1992. Svaren 

presenterades fortlöpande i tabeller och figurer.  

 

Behandlingen   

Rutiner för ketaminbehandling på Smärtmottagningen vid Uppsala Akademiska Sjukhus 

observerades på plats och mottagningens riktlinjer för nämnda behandling. Rutinerna är som 

följer:  

 

Ansvarig läkare ordinerar dos och har yttersta ansvaret för behandlingen. Behandlingen ges 

dagtid och under övervakning med EKG och pulsoximeter. Tillsyn och blodtryckskontroll av 

sjuksköterska med erfarenhet av ketaminbehandling sker var femtonde minut. Första gången 

en patient får en behandling ska även ordinerande läkare närvara. Läkare med erfarenhet av 

hantering av ofria luftvägar och hjärt-lungräddning ska alltid finnas tillgänglig för omedelbar 

kontakt om behov skulle uppstå. Akutvagn ska alltid finnas på mottagningen. Patienten ska 

stanna kvar på mottagningen minst en timme efter avslutad behandling, får inte framföra 

fordon eller hantera maskiner som kräver skärpt uppmärksamhet inom 24 timmar efter 

behandlingen, och ska följas hem med levande stöd. Ketalar späds till koncentrationen 1 

mg/ml. För varje patient förbereds 100 ml. Doseringen är individuell och hänsyn kan behöva 

tas till ålder, hälsotillstånd och övrig medicinering. En föreslagen standarddos är 2-4 

mg/kg/dygn. Detta motsvarar ungefär 0,5 mg/kg totalt om behandlingen ges i tre timmar, d v s 

mottagningens estimerade standardtid för en behandling. För att kunna jämföra 

ketaminbehandlingen i Uppsala med liknande behandlingar globalt och för utökad 

information om substansens bakgrund, karakteristika och nya användnings-områden, gjordes 

en litteratursökning på PubMed efter öppna/fria artiklar och artiklar som tillhandahölls 

elektroniskt genom Uppsala universitetsbibliotek.  
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Resultat  

 

Demografi och typer av smärta  

De 17 studerade patienterna utgjorde ett omfattande stickprov i relation till den ursprungliga 

gruppen (n=26), men var en relativt liten grupp statistiskt sett. Det var även en heterogen 

grupp, något som illustreras i tabell 1 och tabell 3, med ett interkvartilavstånd i åldrar på 25 år 

(tabell 3). Fördelningen kvinnor – män var också ojämn, 13:4, men i gengäld var fördelningen 

smärttillstånd jämnare, med fem rent neuropatiska, sex nociceptiva och sex blandade 

smärttillstånd hos patienterna (tabell 1). Den vanligaste lokalisationerna var rygg (n=7), ben 

(n=4), bål (n=4) och buk (n=3). Det var vanligast att beskriva smärtan som ”brännande” 

(n=6) och därnäst ”krampande” (n=3). De vanligaste diagnoserna var myalgi (n=3) och 

fantomsmärtor, alltså smärtor efter amputation (n=3). Tiden från smärtdebut till 

ketaminbehandling var mycket varierande, från 1 år till 39 år (tabell 1). Interkvartilavståndet 

var där också 25 år (tabell 3). 

 

Tabell 1: Demografi och karakteristika för patienternas smärttillstånd. 

 

Tab. 1. Alla deltagande i projektet (n=17), tretton kvinnor, fyra män. Ålder (vid första behandling) från 21 till 75 år. 

Duration för smärttillstånd innan första ketaminbehandlingen i år (1-39). Lokalisation, smärta: rygg (n=6), ben (n=4), bål 

(n=4), buk (n=3), m fl. I det närmaste lika delar neuropatiska som nociceptiva smärttillstånd. Patienternas självvalda 

beskrivning av smärtan.  

* Fantoms. = fantomsmärtor, Endometr. = endometrios, Brown Seq. = Brown Sequard Syndrome, Visceral sm. = visceral 

smärta, CRPS = Chronic Regional Pain Syndrome, If.orbt.neurop. = infraorbital neuropati, IBS = Irritable Bowel Syndrome. 

 

                  

Duration Smärt- Neuro- Noci- Aktuell Patientens

Nr Kön  Ålder (år före beh 1) Lokalisation patisk ceptiv Diagnos beskrivning

1 Kvinna 28 17 Buk, rygg Nej Ja Crohns Svullet

2 Kvinna 75 21 Arm Ja Nej Fantoms.* Krampande

3 Kvinna  55 23 Rygg, nacke Nej Ja Myalgi Brännande

4 Kvinna 24 13 Nacke, rygg Ja Ja Radikulit Domnande

5 Kvinna 50 35 Ben, rygg Ja Ja Fantoms. * Taggtråd

6 Kvinna 56 2 Bröst,ben Ja Nej Brown Seq.* Brännande

7 Kvinna 43 30 Leder, bål Nej Ja Myalgi Stickande

8 Kvinna 38 19 Buk, bäcken Nej Ja Endometr.* Krampande

9 Man 58 30 bål, bäcken Ja Ja Visceral sm.* Domnande

10 Kvinna 21 8 Fötter, händer Ja Ja Erytromealgi Brännande

11 Kvinna 56 7 Arm, hand Ja Nej CRPS* Brännande

12 Kvinna  74 2 Ben, armar Ja Nej Polyneuropati Brännande

13 Man     44 19 Rygg, bål Ja Nej Rizopati Stickande

14 Kvinna 61 37 Rygg, bål Nej Ja Myalgi Brännande

15 Man     58 39 Ansikte, nacke Ja Ja If.orbt.neurop* Pulserande

16 Man     28 1 Buk Nej Ja IBS* Krampande

17 Kvinna 50 3 Rygg, ben Ja Ja Fantoms.* Elstötar

Demografi

                  Smärthistorik                              Smärtkaraktär 
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Behandlingsdata  

I tabell 2 listas behandlingsdata i form av antal behandlingar, medelvärdet av doser (mg/kg/h), 

behandlingsduration (timmar), i effekt (smärtlindring/minskning) och effektduration (timmar). 

Det var vanligast att ha fått en behandling (n=7), följt av tre behandlingar (n=3), medelvärdet 

var 3,3 behandlingar (tabell 3). Den lägsta genomsnittliga behandlingsdosen var 0,09 mg/kg/h 

och den högsta genomsnittliga behandlingsdosen var 0,43 mg/kg/h (tabell 2). Medeldosen var 

0,18 mg/kg/h med standardavvikelsen 0,08 mg/kg/h, mediandosen 0,17 mg/kg/h (tabell 3). 

Den, för var patient, genomsnittliga behandlingsdurationen varierade betydligt mellan 0,92 

timmar och 3,67 timmar (tabell 2). Medelvärdet var 2,32 timmar, med standardavvikelsen 

0,69 timmar, medianen var 2,17. Effektdurationen varierade i ännu högre utsträckning; mellan 

0 och 638 timmar (26,6 dygn, tabell 2). Medelvärdet var 124 timmar (5,2 dygn), med 

standardavvikelsen 189 timmar (7,9 dygn) och interkvartilavståndet var 247 timmar (10,3 

dygn, tabell 3). Själva effekten presenteras som ett genomsnitt av de sammanlagda 

förändringarna mellan de värden på VAS som en patient har uppgett innan och efter en 

behandling. Det lägsta värdet är ˗2 och det högsta 4,35, på en skala av 10 (Tabell 2). 

Medelvärdet är 2,5, med den betydande standardavvikelsen 1,9. Medianen är 2,0 och 

interkvartilavståndet 2,7. I tabell 2 går det också att se data för var enskild patient och upp till 

sex behandlingar, för att illustrera utgångsläget.  

 

Tabell 2: Data för behandlingar 

 

Tab. 2. Ketaminbehandlingar: Antal, Medel av doser för varje patients samtliga behandlingar i mg/kg per timme, medel för 

behandlingstid i timmar, medel för effektduration av behandling i timmar (självrapporterat), medel för minskningen i VAS 

(självrapporterade utgångsvärden). Enskild behandlingsdata: dos i mg/kg per timme och minskning i VAS för varje 

behandling och patient. 

* Beh. = behandlingar, Mellant. = mellantid (dagar mellan behandlingarna i genomsnitt). Områden påföljande de första en till 

fem behandlingar en patient har haft, markeras med kryss då patienten totalt har haft en till fem behandlingar och därför 

saknar data för fler behandlingar. 

 

                                                                         

Pat. Antal Mellant.* Dos i snitt Duration Effektdur Minskning

Nr. Beh.* (d.* i snitt) (mg/kg/h) (h i snitt) (h i snitt) VAS (snitt)   Nr:   1 2 3 4 5 6

1 3 122 0,17 3,00 40 4,25 0,13 (1,25) 0,16 (3,50) 0,23 (8,00)

2 2 6 0,23 2,00 0 2,88 0,24 (2,75) 0,22 (3,00)

3 12 58 0,26 3,05 638 4,35 0,35 (4,00) 0,16 (4,00) 0,18 (5,50) 0,16 (7,50) 0,22 (7,00) 0,31 (3,00)

4 4 19 0,43 0,92 17 1,67 0,31 (1,20) 0,47 (2,50) 0,47 (2,00) 0,47 (2,10)

5 2 41 0,21 2,17 60 5,50 0,18 (7,00) 0,24 (6,00)

6 6 49 0,27 2,64 381 1,93 0,16 (0,00) 0,16 (0,00) 0,38 (5,00) 0,30 (2,00) 0,29 (3,90) 0,33 (1,00)

7 9 102 0,14 3,09 362 3,74 0,06 (3,10) 0,11 (5,30) 0,12 (8,00) 0,10 (-0,70) 0,11 (6,00) 0,15 (6,00)

8 3 20 0,09 3,67 68 1,33 0,10 (3,30) 0,04 (1,50) 0,14 (-0,80)

9 1 0,10 3,17 4 4,00 0,10 (4,00)

10 1 0,17 2,00 3 1,80 0,17 (1,80)

11 1 0,17 2,00 4 1,20 0,17 (1,20)

12 1 0,16 1,83 14 -2,00 0,16 (-2,00)

13 3 236 0,21 2,22 169 3,60 0,20 (5,00) 0,21 (4,00) 0,23 (1,80)

14 5 24 0,12 1,79 331 5,08 0,09 (5,50) 0,09 (6,50) 0,10 (8,00) 0,19 (4,50) 0,11 (0,50)

15 1 0,12 2,20 3 1,50 0,12 (1,50)

16 1 0,12 1,63 0 0,00 0,12 (0,00)

17 1 0,16 2,00 2 2,00 0,16 (2,00)

Enskild behandlingsdata

Ketaminbehandlingar
Summerad behandlingsdata   

 Dos: mg/kg per timme och behandling (samt minskning VAS)
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Tabell 3: Deskriptiv data för tabell 1 och 2 

 
 

Tab. 3. Deskriptivt beräknad data från 1 och 2. Centralmått för ålder, duration av smärta och behandlingsdata  

 

I tabell 4 ses värdena för VAS före och efter varje patients första behandling. Det högsta 

resultatet för VAS före behandling var 10,00. Minsta resultat VAS före behandling var 3,30. 

Medelvärdet för VAS före behandling var 6,31, med standardavvikelsen 1,76 Det högsta 

resultatet för VAS efter första behandlingen var 7,25. Minsta resultat för VAS efter första 

behandlingen var 0,00. Medelvärdet var 3,98 med standardavvikelsen 2,29. Förändringen i 

VAS var statistiskt signifikant på p-nivån p < .01, då p = .0011. Detta påvisades med 

Student’s t-test. 

 

Tabell 4: Förändring i VAS under första behandlingen 

 

Tab. 4. Vas före och efter första behandlingen. n=17.  

* beh. 1 = Behandling 1. 

Patient- Duration Antal Mellantid Behandlings- Behandligs- Effekt- Effekt:

ålder av smärta behand- n= 10 dos tid duration Minskning

(år) (år) lingar (dagar) (mg/kg/h) (timmar) (timmar) i VAS

Aritmetiskt medelvärde 48,2 18,0 3,3 67,7 0,18 2,32 124 2,5

Medianvärde 50,0 19,0 2,0 45,0 0,08 2,17 17 2,0

Standardavvikelse 16,2 13,0 3,2 69,9 0,17 0,69 189 1,9

Interkvartilavstånd 25,0 25,0 4,0 70,0 0,10 1,08 247,0 2,7

(Q3-Q1) (58,0 - 33,0) (30,0 - 5,0) (5,0 - 1,0) (91,0 - 21,0) (0,22 - 0,12) (3,00 - 1,92) (250,0 - 3,0) (4,1 - 1,4)

Ketaminbehandlingar

VAS VAS

Patient nr. före beh. 1* efter beh. 1*

1 5,00 1,75

2 6,50 7,25

3 8,00 4,00

4 7,20 6,00

5 10,00 3,00

6 6,50 6,50

7 6,60 3,50

8 3,30 0,00

9 5,50 1,50

10 6,20 4,40

11 7,40 6,20

12 5,00 7,00

13 8,00 3,00

14 7,50 2,00

15 3,50 2,00

16 7,00 7,00

17 4,00 2,50

6,31 3,98

1,76 2,29

6,50 3,50

2,4 4,2

Medelvärde:

Standardavvikelse:

Median:

Interkvartilavstånd:
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Korrelation mellan behandingseffekt och behandlingstid respektive dos  

Korrelation mellan behandlingstid och smärtlättnad (minskning i VAS), respektive den mellan dos 

Ketalar (mg/kg/h) och smärtlättnad beräknades med Spearman’s rang- korrelationskoefficient, rs i 

Statistica. Korrelationen var inte signifikant för varken förhållandet dos och effekt med rs = 0.190 

och p = .466, eller förhållandet tid och effekt med rs = 0.349 och p =.170. 

 

 

Biverkningar av behandlingen och möjliga samvarierande faktorer 

 

Tabell 5: Smärtfaktorer, aktuell medicinering och ev. bieffekter av behandling 

 

Tab. 5. Lindrande faktorer, försämrande faktorer, (under behandlingen) aktuella läkemedel för smärta och andra ev. 

betydelsefulla läkemedel, bieffekter av behandlingen: blodtrycksförändring (systoliskt/diastoliskt i mm Hg) och puls-

förändring under behandling ett, samt totalt förekommande biverkningar i form av trötthet, yrsel, illamående, hypertoni, 

bröstsmärtor och hallucinationer.  

 

* LM = läkemedel, Högl. = Högläge, MA = massage, Flyt. Föda. = flytande föda, Försämr. faktorer = försämrande faktorer, 

Fysisk akt. = Fysisk aktivitet, Lägesför. = lägesförändringar, Väderomsl. = väderomslag, Op.dder. = opioidderivat och 

opioidliknande substanser (Oxycontin, Oxynorm, Metadon, Fentanyl, Dolcontin, Dexofen, Depolan, Morfin, Ketogan, 

Tramadol, Norspan, Palexia), Op.komb. = opioidderivat i kombinerade preparat (Spasmofen), SNRI = serotonine-

noradrenaline-reuptake-inhibitor (Cymbalta), Mu.RA = muskarin-receptor-antagonist (Toviaz), GP = Gabapentin, KMZ = 

Karbamazepin (Tegretol), DA = dopaminantagonist (Sifrol), LR = Lyrica (Pregabalin), SSRI = selective-serotonine-reuptake- 

inhibitor (Citalopram, Fluoxetin), MZ = Mirtazapin, BZ = benzodiazepiner och benzodiazepinliknande substanser (Stesolid, 

Stilnoct),BB = beta-blockerare (adrenerga betareceptor-blockare, Metoprolol), ACB = ACE-blockerare (angiotensin 

converting enzyme inhibitor; Enalapril), KB = kalcium-blockerare (kalcium- receptorantagonister; Felodipin), K.A.D = 

kalcium-antagonist och diuretika (kalciumreceptorantagonist och diuretika, Esidrex). FÖRE 1 = före behandling 1, 

För.dr.Puls 1 = Förändring puls behandling1, Biverkning tot. förek. = biverkningar totalt förekommande, illam. = illamående, 

h. = hallucinationer, trött = trötthet, HT = hypertoni, BS = bröstsmärtor. 

** De typer av läkemedel som var patient stod på under den period då behandlingarna var aktuella, och som ev. kan ha 

betydelse för smärtlindrig, psykiskt välmående och/eller biverkningsprofil. 
 

Lindrande Försämr.* För Övriga Blodtryck Blodtryck För.dr.* Biverkning

Pat. faktorer faktorer Smärta LM* före 1* efter 1* Puls 1* tot. förek.*

1 LM* Fysisk akt.* Op.der.* 110/60 100/60 0 Yr, trött

2 Inget Lägesför. * Op.komb.* SSRI* 150/80 130/70 -20 0

3 Värme Fysisk akt.* Op.der.*SNRI* SSRI* 130/80 110/70 -10 Yr, trött,illam.*

4 LM* Vila Fysisk akt.* Op.der. Mu.RA* SSRI* MZ* 140/80 130/70 0 Yr, trött, illam.*

5 Högl.* Vila Fysisk akt.* Op.der.* BZ* MZ* 130/85 120/70 5 Trött

6 Vila Fysisk akt.* GP.*Op.komb.* BZ* SSRI* 130/90 140/80 21 0

7 Värme, MA* Fysisk akt.* Op.der.* 130/70 130/75 -5 Yr

8 Vila, Fasta Fysisk akt.* Op.der.* BZ* 110/60 115/70 15 Yr, illam.*, h*, t*

9 LM* Vila Fysisk akt.* Op. der.* BB* ACB* KB* 120/80 90/50 -10 0

10 Kyla Fysisk akt.* KMZ* Op.der.* 120/60 110/70 5 0

11 Meditation Kyla, Stress GP.*Op.der.* 110/70 105/65 -5 Yr, hallucinationer

12 Inget Oförändrad Op.der.* DA* LR* BZ* MZ* 150/90 175/90 -15 0

13 Vila Fysisk akt.* Op.der.* 140/80 140/90 0 0

14 Inget Kyla Op.der.* BZ* 125/85 120/80 5 Yr, HT, BS, h*

15 Inget Fysisk akt.* Op.der.* K.A.* K.A.D* 130/70 130/70 0 0

16 Flyt. Föda* Matintag Op.der.* 155/90 140/90 0 0

17 LM Väderomsl.* Op.der.*  GP:* BB* 130/75 130/80 10 0

Smärtfaktorer Aktuella läkemedel** Bieffekter av behandlingen
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I tabell 5 listas patienternas självrapporterade lindrande och förvärrande faktorer för smärtan 

och de läkemedel som patienterna stod på under aktuell behandlingsperiod som kan ha haft 

inverkan på smärtlindring, psykiskt välmående samt ev. biverkningar av behandlingen. Här 

listas också blodtryck uppmätt på varje patient före och efter första behandlingen, samt 

förändring i puls under första behandlingen. Tabell 5 innehåller också patienters 

självrapporterade och observerade biverkningar av behandlingen. Vila var den vanligaste 

lindrande faktorn (n=6), följt av läkemedel (n=4). Den vanligaste förvärrande faktorn var 

fysisk aktivitet (n=11).  

 

Det högsta blodtrycket före behandlingen var 155/90 mm Hg (systoliskt/diastoliskt) och lägsta 

blodtrycket var 110/60 (n=2). Det högsta blodtrycket efter behandlingen var 175/90 mm Hg 

och det lägsta 90/50 mm Hg. Den största förändringen var en minskning på 30/30 mm Hg, 

den minsta förändringen var 0/0. Det var vanligare att blodtrycket föll något (n=8), än att det 

steg (n=2). En patient hade ett stigande systoliskt, men inte diastoliskt blodtryck och fem 

patienter hade ett något stigande diastoliskt, men inte systoliskt blodtryck. Två patienter hade 

ett fallande systoliskt, men inte diastoliskt blodtryck och en patient hade ett fallande 

diastoliskt blodtryck. Åtta patienter hade ingen eller en obetydlig förändring i systoliskt 

blodtryck (< 10 mm Hg). sju patienter hade ingen eller en obetydlig förändring i diastoliskt 

blodtryck (< 10 mm Hg). Totalt var det sju patienter som bara hade obetydliga förändringar (< 

10 mm Hg) i både systoliskt och diastoliskt blodtryck.  

Den största förändringen i hjärtfrekvens (puls) var en ökning på 21 slag per minut. Den 

minsta förändringen var 0 slag per minut. Den största minskningen var ˗20 slag per minut. Det 

var lika vanligt att ha en minskning i hjärtfrekvens (n=6) som en ökning (n=6). Tio patienter 

hade ingen, eller en obetydlig förändring i hjärtfrekvens (< 10 slag/minut). Det var något 

vanligare att inte uppleva någon biverkning (n=9) än att göra det (n=8). Den vanligaste 

biverkningen var yrsel (n=7) följt av trötthet (n=5). Två patienter upplevde illamående och tre 

upplevde någon typ av hallucinationer. En patient upplevde vid ett tillfälle bröstsmärtor och 

visade sig ha fått påtaglig hypertoni. I tabell 6 illustreras blodtryckens spridning. 

Medelförändringen är ˗6/3 och troligen betydelselös. Momentdoserna är de doser (i mg/kg) 

som de patienter vilka rapporterade flest biverkningar, fick vid tiden för biverkningar. 

Värdena är approximativa. 

 

Tabell 6: Centralmått för blodtryck och momentdos vid biverkningar 

 

Tab. 6. Centralmått för blodtrycken från tabell 5 och momentdoser vid rapporterade biverkningar (mg/kg). Maxdos 

är 0,47 mg/kg och min är 0,23 mg/kg. Kryssade rutor innebär att patienten inte upplevde den typen av biverkning. 

* Halluc. = hallucinationer, Hyperton. = hypertoni. ** Momentdos = den dos som gavs då biverkningen rapporterades 

(mg/kg). 

 

 

Före Efter Pat. Nr. 1 3 4 11 14

Medel 130/77 124/74 Halluc.* 0,23 0,35

Median 130/80 130/70 Hyperton.* 0,35

SD 14/10 20/11 Illamående 0,27 0,47

Int.kv.av.* 20/15 20/10 Yrsel 0,23 0,27 0,39 0,23 0,35

 centralmått

Blodtryck

 (momentdos i snitt/patient **, mg/kg)

Biverkningar
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Inverkan på livskvalitet, psykosocial funktion och psykiskt mående 

I tabell 7 ses resultat från HAD-skalor, SF-36 (summerade komponenter), VDS-data från före 

ketaminbehandlingarna, medelvärden för VAS vid tiden för formulärsvar, tid mellan senaste 

behandlingen och formulärsvar (dagar), samt smärtans inverkan på livskvalitet. Tabellen 

innehåller också centralmått för resultat på HADS, för summerade komponenter från SF-36, 

för självrapporterad VAS från tiden för formulärsvar. För patientgruppen som representeras 

av tabellen gäller att n = 11, men för HADS-resultaten är n = 12. 

Det högsta resultatet för ångest bland resultaten på HAD-skalan från före behandling var 20 

(av maximalt 21), minsta resultat var 1(av maximalt 21), medelvärdet var 8,58 med den 

betydande standardavvikelsen 6,78, medianen var 8,50 och interkvartilavståndet 11,50. Detta 

kan jämföras med resultaten för ångest på HAD-skalan från tiden för formulärsvar under 

våren (tabell 7). Där det högsta resultatet för ångest var 21 (av maximalt 21), minsta resultatet 

1(av maximalt 21), medelvärdet 9,42 med den betydande standardavvikelsen 7,09, medianen 

var 9,00 och interkvartilavståndet 11,00. Det högsta resultatet för del depression från HAD-

skalor gjorda innan första behandlingen var 19 (av maximalt 21), minsta resultat var 0 (av 

maximalt 21), medelvärdet var 8,75 med den betydande standardavvikelsen 5,92, medianen 

var 9,00 och interkvartilavståndet 9,25. Detta kan jämföras med resultaten för depression på 

HAD-skalan från tiden för formulärsvar under våren (tabell 6). Där var det högsta resultatet 

för depression 17 (av maximalt 21), minsta resultat 0 (av maximalt 21), medelvärdet 7,67 med 

den betydande standardavvikelsen 6,37, medianen var 5,00 och interkvartilavståndet 12,00. 

Övriga resultat under rubrik HADS visar sammanlagd poäng. 

Resultaten från SF-36 presenteras som summerad fysisk respektive mental komponent för 

tiden för formulärsvar och, med hjälp av Changes In Health, uppgifter om en möjlig 

förbättring i hälsa jämfört med ett år tillbaka. Resultaten ska läsas utifrån en skala på 0 - 100, 

där ett lägre resultat representerar sämre hälsa och livskvalitet. I fallet Changes In Health är 

skalan 1 - 5, där ett representerar svaret ”min hälsa är mycket sämre än för ett år sedan” och 

fem svaret ”min hälsa är mycket bättre än för ett år sedan”. I figur 2 finns en linje som 

representerar medelvärden av resultat för en population (bred, svart linje) som jämförelse. 

Changes In Health finns inte med där, men kan delvis jämföras med General Health. Det 

högsta resultatet för summerad fysisk komponent (Physical Component Summary) var 38,8. 

Minsta resultat för summerad fysisk komponent före behandling var 18,0. Medelvärdet för 

PCS var 25,0 med standardavvikelsen 7,4, medianen var 21,8 och interkvartilavståndet 11,7. 

Det högsta resultatet för summerad psykosocial komponent (Mental Component Summary) 

var 55,6. Minsta resultat för summerad psykosocial komponent var 13,3. Medelvärdet för 

MCS var 37,5, med den betydande standardavvikelsen 15,69, medianen var 38,7 och 

interkvartilavståndet 25,9. Det högsta resultatet för Changes in Health var 5. Minsta resultat 

för Changes In Health var 2. Medelvärdet för CIH var 3, med standardavvikelsen 1, medianen 

2 och interkvartilavståndet 4. 

Patientens val av beskrivning för sin smärta vid tiden för inledande kontakt med 

smärtmottagningen, representeras av Verbal Describing Scale, i tabell 7. Verbal Describing 

Scale har sex steg med värden från 0-5, som representeras av orden: Ingen, lindrig, obehaglig, 

besvärlig, fruktansvärd och outhärdlig, där outhärdlig motsvarar 5 och representerar den 

värsta smärtan [63]. I tabell 7 visas att sex patienter har valt beskrivningen outhärdlig i det 

ursprungliga smärtformuläret. I själva verket var det nio av de deltagande patienterna totalt 

(n=17) som hade valt den beskrivningen och det var alltså det överlägset vanligaste sättet att 

beskriva smärtan på i gruppen (jfr tabell 1). Tre patienter hade beskrivit sin smärta som 

fruktansvärd och två hade beskrivit den som besvärlig. 
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Värdena för VAS i tabell 7 är från tiden för formulärsvar för varje patient. Det högsta värdet 

för VAS vid tiden för formulärsvar var 10,00, minsta värdet var 5,00, medelvärdet var 7,45, 

med standardavvikelsen 1,70, medianen 7,02 och interkvartilavståndet 2,53. Bland de 

självrapporterade beskrivningarna av smärtans inverkan på livet i tabellen är katastrof (n=1) 

den enda beskrivning som inte har förkortats i en sammanfattande rubrik. Sex av elva 

patienter upplevde att smärtan inskränkte deras möjlighet att ägna sig åt någon typ av 

aktivitet, alltifrån hushållsarbete till förvärvsarbete och aktiva fritidsintressen. Tre patienter 

beskrev mönster av konstant anpassning vad gällde alltifrån klädsel till sömnvanor och en 

patient upplevde att smärtan begränsade möjligheterna att ha fungerande relationer. 

 

Tabell 7: Inverkan på livskvalitet: svar på skalor och formulär 

 

Tab.7. HADS-resultat, Resultat på SF-36, Verbal Describing Scale, VAS från tiden vid formulärsvar, tid mellan senaste 

behandling och formulärsvar (genomsnittlig), smärtans inverkan på livskvalitet (sammanfattning av patienters 

självrapporterade uppgifter). Nedre delen av tabellen innehåller centralmått för summerad komponent av SF-36: physical och 

mental samt changes in health, Vas före och efter behandling samt vid formulärsvar (genomsnittlig), dagar mellan senaste 

behandling innan formulärsvar och formulärsvar, samt för HADS-resultat innan första behandling (ångest/depression/totalt) 

och HADS- resultat från tiden vid formulärsvar (ångest/depression/totalt, våren 2013).  Kryssade rutor motsvarar avsaknad 

av data. 

* HADS före = HADS före första behandling, Å = Ångest, D = Depression, T =Totalt, HADS vår = HADS under våren 

(tiden för formulärsvar),  s.d. = standardavvikelse, Interkvartilavst. = Interkvartilavstånd, PCS = Physical Component 

Summary, MCS = Mental Component Summary, aktuell = aktuella resultat SF-36, CIH = Changes In Health, VDS = Verbal 

Describing Scale, före beh. 1 = före första behandling, sen. beh. = vid senaste behandling, Aktivitetssv. = 

aktivitetssvårigheter, Relationssv. = relationssvårigheter, Konst. Anpassning = behov av konstant anpassning. 

 

Figur 2 visar de sammanvägda resultaten från de elva SF-36-formulärsvar som erhölls. 

Resultaten gäller skalorna för fysisk aktivitet, begränsningar i fysisk mening, hälsa generellt, 

vitalitet, socialt fungerande, psykosocial funktion och psykiskt mående. Högsta möjliga 

Svar Inverkan

HADS före* HADS vår* PCS * MCS * CIH* VDS VAS Dagar efter på livs-

Pat (Å*/D*/T*) (Å*/D*/T*) aktuell* aktuell* aktuell* före beh .1* nu (i snitt)  sen.* beh.* kvalitet

2 2/5/7 2/2/4 19,4 55,6 2 Outhärdlig 6,00 145 Aktivitetssv.

3 15/17/32 21/14/35 19,9 33,2 3 Fruktansvärd 10,00 45 Relationssv.

4 16/15/31 16/15/31 22,0 30,3 3 Besvärlig 8,90 21 Aktivitetssv.

8 1/5/6 3/4/7 19,6 55,3 5 Besvärlig 8,44 743 Aktivitetssv.

9 2/7/9 1/4/5

10 12/4/16 11/6/17 21,8 46,2 2 Outhärdlig 6,74 567 Konst. Anpassning

11 20/19/39 19/17/36 31,3 13,3 2 Outhärdlig 6,29 720 Konst. Anpassning

12 5/10/15 6/13/19 34,1 19,6 2 Outhärdlig 7,02 706 Aktivitetssv.

13  4/0/4 13/0/13 18,6 50,2 2 Fruktansvärd 8,09 87 Aktivitetssv.

15 12/12/24 13/14/27 31,1 18,1 2 Fruktansvärd 5,00 421 Katastrof

16 13/8/22 7/2/9 38,8 38,7 4 Outhärdlig 5,65 429 Aktivitetssv.

17 1/3/4 1/1/2 18,0 51,5 4 Outhärdlig 9,80 410 Konst. Anpassning
25,0 37,5 3 7,45 390
7,4 15,69 1 1,70 278,3

21,8 38,7 2 7,02 421,0
11,7 25,9 4 2,53 520,5

Standardavvikelse:
Median:

Sf-36 VAS/VDS

  HADS medel före (Å*/D*/T*):   8,58 / 8,75 / 17,42         I        HADS medel vår (Å*/D*/T*):    9,42 / 7,67 / 17,08

  HADS s.d.*    före (Å*/D*/T*):  6,78 / 5,92 / 12,08          I       HADS s.d.*  vår (Å*/D*/T*):      7,09 / 6,37 / 12,44

  HADS median före (Å*/D*/T*): 8,50 / 9,00 / 15,50         I        HADS median vår (Å*/D*/T*):  9,00 / 5,00 / 15,00

  HADS i.kv.a.*före (Å*/D*/T*):  11,50 / 9,25 / 19,00       I        HADS i.kv.a.* vår (Å*/D*/T*):  11,00 / 12,00 / 21,50

Interkvartilavst.* (Q3-Q1):

HADS före*

Medelvärde:
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resultat är 100 och lägsta 0. Den svarta, breda linjen i diagrammet motsvarar medelvärdena 

hos en population [64]. 

 

 

Fig. 2 Visar medelvärdet av elva svarande patienters aktuella resultat på SF-36. PF =  Physical Activity, RP =  Role 

Physical. BP = Bodily Pain. GH = General Health, VT = Vitality, SF = Social function, RE = Role Emotional och MH = 

Mental Health. Patienternas resultat jämförs med medelvärdet av resultaten hos en normalpopulation, svart linje. 

 

Figur 3 visar resultaten från figur 2 i normerad form utifrån svenska resultat från 1992 [64]. 

Högsta möjliga resultat är 100 och lägsta 0. De resultat som ligger närmast den horisontella 

linjen vid värde 50, ligger närmast genomsnittet hos befolkningen. Här är också Physical 

Component Summary (PCS), en summering av skalorna för Physical Function, Role Physical, 

Bodily Pain och General Health, inkluderad. Till höger om den stapeln är stapeln som 

representerar Mental Component Summary (MCS), en summering av skalorna för Vitality, 

Social Function, Role Emotional och Mental Health. I tabell 5 kan man se värdena på dessa 

komponenter för varje patient som besvarat SF-36-formuläret i projektet i våras. 

 

 

 

Fig. 3. I förhållande till resultatet av svenska stickprov (1992), normerad version av resultaten från fig.2. PF=Physical 

Function, RP=Role Physical, BP=Bodily Pain, GH=General Health, VT=Vitality, SF=Social Function, RE=Role Emotional, 

MH=Mental Health. PCS=Physical Component Summary, MCS=Mental Component Summary. 
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Diskussion 

 

Behandlingseffekt och korrelation mellan behandlingseffekt, dos och tid 

Effekten av behandlingen beräknades som skillnaden mellan VAS före och efter behandling 

nummer ett, då det var den behandling som alla i projektet hade fått. Skillnaden befanns 

statistiskt signifikant med hjälp av Student’s-test, på nivån p < 0.01, då p =.0011. Detta är 

intressant, då patienterna fick förhållandevis låga doser (tabell 2, 3 och 4). I tabell 2 listas 

medeldoser i mg/kg per timme. Dessa doser användes för att testa korrelationen mellan dos 

och behandlingseffekt (tabell 2) med Spearman’s rangkorrelationskoefficient, rs. 

Korrelationen var inte signifikant för p-nivån p < .05 med rs = 0.190 och p = 0.466. Detta 

innebär dock inte säkert att korrelationen mellan dos och smärtlättnad är så obetydlig i 

normalfallet. I litteraturen finns flera exempel på statistiskt signifikant korrelation mellan dos 

och effekt [31,33]. Det är inte heller oväntat att det var svårt att hitta ett sådant samband i det 

här materialet och med den typ av beräkningar som användes. Gruppen var liten och doserna 

var ibland låga. Vid flera tillfällen var de lägre än de 0,50 mg/kg som föreslås i mottagningens 

riktlinjer. Å andra sidan ligger dosen ofta mellan 0,30 mg/kg och 0,50 mg/kg i andra försök 

och behandlingar [31,32,33,50] och för den undersökta gruppen låg ändå behandlingsdoserna 

över 0,30 mg/kg vid 79 % (n=44) av behandlingstillfällena (n=56). Det var dessutom 

medelvärden som användes för att representera både dos och smärtlättnad för de tio patienter 

som hade fått mer än en behandling, d v s de patienter som hade en betydande positiv effekt 

av ketaminbehandling. Detta är ett generellt fel för flera av de presenterade resultaten i denna 

rapport. Att ha beräknat effekten utifrån vardera behandling istället för utifrån varje patient 

hade gett resultat som var mindre osäkra. Vidare finns en risk för mätfel och recall bias när 

VAS används som mätmetod [65]. Därtill finns en risk för påverkan från olika typer av 

ovidkommande variabler, bl a eftersom alla de beskrivna patienterna tog flera andra 

läkemedel för smärta (tabell 5) och detta kan påverka både toleransen och effekten [33]. 

Korrelationen mellan smärtlättnad och tid beräknades också i Statistica och fanns inte heller 

statistiskt signifikant, med rs = 0.349 och p = .170. Det finns dock många tänkbara 

anledningar till att en korrelation mellan behandlingstid och smärtlättnad skulle existera. Då 

ketamin kan ha en kvarstående farmakokinetisk effekt på upp till fem timmar [8], är det 

möjligt att få en fördröjd effekt, och en längre behandlingstid innebär därmed en ökad 

sannolikhet för att det överhuvudtaget rapporteras någon effekt av behandlingen. Vidare är det 

möjligt att en längre vila till följd av en längre behandling gjorde att effekten blev något 

bättre. Av 17 patienter uppgav tolv fysisk aktivitet eller rörelse som en förvärrande faktor och 

sex av 17 uppgav vila som en lindrande faktor. Dessutom är inte dos och tid oberoende av 

varandra eftersom en längre behandlingstid i allmänhet innebar en högre totaldos. 

 

Biverkningar av behandlingen och möjliga samvarierande faktorer 

I tabell två listas också medelvärden för tiden mellan behandlingarna (i dagar) för de tio 

patienter som hade fler än en behandling. Det är möjligt att täta behandlingar ger en bättre 

långtidseffekt på t ex psykiskt välmående, men på grund av att gruppen som fått fler än två 

behandlingar (n=8) endast besvarade formulär om livskvalitet i 50 % av fallen (n=4), gick det 

inte att beräkna något samband (tabell 2 och 7). Uppgifterna om duration är inte ett normal-
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fördelat material då standardavvikelsen (189 h) överstiger både medelvärdet (124 h) och 

medianen (17 h). Ett interkvartilavstånd på 247 timmar i förhållande till en median på 17 

timmar visar också på stor spridning (tabell 3). Det var 59 % (n=10) av patienterna som 

rapporterade en effektduration överstigande fyra timmar och 47 % som rapporterade en 

effektduration överstigande ett dygn (n=8, tabell 2). Detta kan antas vara ett bra resultat, även 

om insamlandet av den typen av data mycket väl kan vara föremål för både informationsfel, 

mätfel och recall bias. Detta särskilt som 63 % (n=7) av de patienter som besvarade alla 

formulär gjorde så mer än ett år efter senaste behandling (tabell 7). Då urvalet inte kunde 

antas vara helt representativt och insamlad data var alltför osäker, beräknades ingen 

korrelation mellan effektduration och dos eller annat. 

I tabell 5 och tabell 6 presenteras rapporterade och observerade biverkningar. Av de studerade 

patienterna var det 47 % (n=8) som rapporterade någon biverkning. Totalt sett var det 35 % 

(n=6) som rapporterade mer än en typ av biverkning och 25 % (n=4) som rapporterade mer 

än två typer av biverkningar. Den vanligaste biverkningen var en lätt yrsel följt av trötthet 

(tabell 5) och illamående, alltså den typ av biverkningar som går lätt att hantera när 

smärtmottagningens riktlinjer följs (se avsnitt Behandlingen under Metod). Symptom som 

yrsel, illamående och trötthet kan dessutom bero på många andra samvarierande faktorer. Alla 

patienterna stod på ett eller flera läkemedel som antingen kan interagera med ketamin så att 

incidensen av somnolens ökar [4], eller i sig själva orsaka yrsel, trötthet eller illamående 

(tabell 5). Trötthet är också associerat med kronisk smärta [66]. Av de studerade patienterna 

var det två som upplevde hallucinationer under behandlingar på mottagningen (tabell 5 och 

6), en patient hade upplevt hallucinationer vid behandling med förmodat högre doser på ett 

annat sjukhus). Det var vid doser på 0,23 mg/kg respektive 0,35 mg/kg. En av patienterna 

hade vid tillfället fått benzodiazepiner, och ytterligare fyra patienter som inte upplevde några 

hallucinationer stod på benzodiazepiner eller benzodiazepinliknande läkemedel vid tiden för 

ketaminbehandling. Ingen av patienterna stod på någon typ av antipsykotiska läkemedel. 

Benzodiazepiner ges ofta vid ketaminbehandlingar och narkos med ketamin för att undvika 

psykotropa biverkningar [1,4], men detta är inte rutin vid smärtmottagningen i Uppsala och 

gavs bara vid en av de 56 behandlingar som studeras här. Detta p g a att benzodiazepiner kan 

interagera med ketamin (se avsnitt Interaktioner) och öka somnolensen. 

Hallucinationer och andra psykotropa biverkningar förekommer också i mindre utsträckning 

vid mycket låga doser [52,58,67] och hos patienter med kronisk smärta [50,53]. Bara i ett fall 

förekom biverkningar som kan bedömas som allvarliga (tabell 5). Det rörde sig om 

bröstsmärtor, plötslig blodtrycksstegring och takykardi vid en dos av 0,35 mg/kg. I jämförelse 

var detta inte en hög eller en ovanlig dos, med tanke på att totala doser upp till 3 mg/kg gavs 

till några av patienterna. Det var inte heller första behandlingen, eller en ökad dos för den 

patienten. Korrelationen mellan dos och biverkningar undersöktes inte eftersom incidensen av 

biverkningar var allmänt låg på givna doser. Tabell 5 och 6 behandlar även förekomsten av 

förändringar i puls och blodtryck under den första ketaminbehandlingen. Det förekom få 

betydande förändringar i blodtryck. En patient hade ett blodtrycksfall på 30 mm Hg (tabell 6), 

men han stod även på tre olika typer av blodtryckssänkande medicin (tabell 5). Inga 

betydande förändringar i hjärtfrekvens förekom. Dessa data kan vara föremål för mätfel. 

 

Selektion och projektmål 

I tabell 1 och 2 kan man se att projektets beskrivna patienter var en heterogen grupp vad 

gällde bl a ålder, duration av smärta och typ av smärta. Det som ursprungligen förenade alla 
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de 26 patienter som fått ketaminbehandling var att de hade kronisk och svårbehandlad smärta. 

Den kategorin av smärta var också orsaken till att de erbjöds ketaminbehandling. Det kan ha 

funnits patienter som både hade fått fler behandlingar och bättre effekt i bortfallet, än de i den 

undersökta gruppen på 17 patienter. Det rör sig dock fortfarande om mycket små grupper, 

statistiskt sett. Dessa gruppegenskaper gör att risken för påverkan från ovidkommande 

variabler ökar. Urvalet av deltagare i projektet (figur 1, tabell 1) kan också ha varit föremål 

för selektionsbias eftersom sju av 17 svarande patienter enbart hade fått en ketaminbehandling 

(tabell 2). Enbart de patienter som hade någon effekt av sin första ketaminbehandlingen 

erbjöds ännu behandling, enligt rutiner vid mottagningen. Detta betyder att i den undersökta 

gruppen hade över 40 % av de svarande patienterna inte haft någon effekt av sin behandling. 

I bortfallet vid selektionen kan det ha funnits flera patienter med god effekt av behandlingar, 

men för svår smärta för att ha energi till att besvara formulär. Det skulle innebära att det här 

urvalet som här beskrivs inte är helt representativt. Vidare förflöt en lång tid mellan det att 

vissa av patienterna fick sin senaste behandling och formulären skickades ut (tabell 7), vilket 

kan innebära både recall bias och att eventuell långvarig effekt nu är över och inte registreras. 

Följaktligen förväntades inte gruppen vara normalfördelad och det huvudsakliga målet med 

projektet valdes slutligen till att uppskatta om behandlingen befann sig inom ett terapeutiskt 

fönster. I tabell 1 ser vi att patienter i gruppen led av neuropatisk smärta i nästan lika hög grad 

som nociceptiv smärta. Det fanns dessutom många tillstånd som innebar att båda typerna av 

smärta samexisterade och det var därför svårt att undersöka korrelationen mellan typ av 

smärta och effekt. 

 

Inverkan på livskvalitet, psykosocial funktion och psykiskt mående 

Tabell 7 behandlar data från olika typer av formulär. Dessa formulär har fyllts i av en än 

mindre grupp patienter (n=11˗12, figur 1). Det är därför möjligt att gruppen inte är 

representativ. Det finns även andra anledningar till att dessa data i högre grad presenteras än 

beräknas. Till att börja med var medelvärdet för förändringarna i HADS-resultat väldigt litet 

(˗0,89/1,08/0,4) och det var för många patienter lång tid mellan senast ketaminbehandling och 

formulärsvar (tabell 7). Därför undersöktes inte korrelationen mellan HADS och dos. Samma 

sak gäller för en eventuell jämförelse mellan VDS och rapporterat nuvarande VAS. 

I fallet med SF-36 hade det varit önskvärt att kompletteras med större grupp där SF-36 

används före och efter behandlingen. Detta för att kunna bedöma en eventuell förändring i 

livskvalitet statistiskt. En förbättrad livskvalitet vittnade dock flera av patienterna om då 

ketaminbehandlingen i flera fall initierades under en period när deras smärta var så svår att de 

var inneliggande på sjukhus. Några av patienterna upplevde att ketamin hade brutit en 

smärtcirkel. Men resultatet kan också ha att göra med samvarierande faktorer såsom andra 

behandlingar, livshändelser och olika typer av coping-mekanismer. En jämförelse mellan 

VDS från innan första behandlingen och de VAS-värden som rapporterades i vårens formulär 

(tabell 7), gör klart att det troligen inte heller rörde det sig om någon långvarig smärtlindring. 

 

Slutsats 

Det faktum att skillnaden mellan VAS före och efter de studerade patienternas första 

ketaminbehandling är statistiskt signifikant på p-nivån p < .01 tyder på att lågdosinfusioner 
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med ketamin är en momentant effektiv behandling mot smärta. Den återkommande 

rapporteringen av en effektduration överstigande ett dygn, tyder på att effekten kan vara 

långvarig. Den låga förekomsten av rapporteringar om biverkningar och allvarliga 

biverkningar samt den låga förekomsten av hypertoni och takykardi vid behandling, tyder på 

att behandling med lågdosinfusioner ketamin kan vara säker. Man kan alltså dra slutsatsen att 

ketamin i låga doser och under övervakning kan innebära en säker behandling, med potential 

till en förhållandevis lång effektduration.  

 

Referenser 

1. Domino EF (2010) Taming the Ketamine Tiger. Anesthesiology 113:678 – 86. 

2. Corazza O, Assi S, Schifano F (2012) From “Special K” to “Special M”: The Evolution of 

the Recreational Use of Ketamine and Methoxetamine. CNS Neuroscience & Therapeutics, 

19:454–460. 

3. Curran VH, Monaghan L (2001) In and out of the K-hole: a comparison of the acute and 

residual effects of ketamine in frequent and infrequent ketamine users. Addiction, 96:749–

760. 

4. Ketalar (2012) I FASS.se. Hämtad 2013-09-07 11:03 från: 

https://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19730302000016&DocTyp

eID=3&UserTypeID=0. 

5. Amr MAM, Shams T, Al-Wadani H (2013) Does Haloperidol Prophylaxis Reduce 

Ketamine-Induced Emergence Delirium in Children? Sultan Qaboos University Medical 

Journal, 13:256-262. 

6. Moghaddam B, Krystal JH (2012) Capturing the Angel in “Angel Dust”: Twenty Years of 

Translational Neuroscience Studies of NMDA Receptor Antagonists in Animals and Humans. 

Schizophrenia Bulletin, 5: 942–949. 

7. Stahl SM (2013) Mechanism of action of ketamine. CNS Spectrums, 18:171–174. 

8. Mion G, Villevieille T (2013) Ketamine Pharmacology: An Update (Pharmacodynamics 

and Molecular Aspects, Recent Findings). CNS Neuroscience & Therapeutics, 19:370–380. 

9. Wang C, Zheng D, Xu J, Lam W, Yew DT (2013) Brain damages in ketamine addicts as 

revealed by magnetic resonance imaging. Frontiers in Neuroanatomy, 7:1662-5129. 

10. Moghaddam B, Adams B, Verma A, Daly D (1997) Activation of Glutamatergic 

Neurotransmission by Ketamine: A Novel Step in the Pathway from NMDA Receptor 

Blockade to Dopaminergic and Cognitive Disruptions Associated with the Prefrontal Cortex. 

The Journal of Neuroscience 8:2921–2927. 

11. Bresink I, Danysz W, Parsons CG, Mutschler E (1995) Different Binding Affinities of 

NMDA Receptor Channel Blockers in Various Brain Regions- Indication of NMDA Receptor 

Heterogeneity. Neuropharmacology 5:533-540.  



23 

12. Doy-Re V, Burette F, Negro CR-D-D, Laroche S (1993) Long Term Potentiation of 

Hippocampal Afferents and Efferents to Prefrontal Cortex: Implications for Associative 

Learning. Neuropsychologia, 31:1031-1053.  

13. Pokorski M, Sieradzan B, Karczewski W (1987) Apneustic Respiration of Ketamine is not 

Antagonized by Naloxone in the Cat. Japanese Journal of Physiology, 37:735-740.  

14. Chatterjee M, Verma R, Ganguly S, Palit G (2012) Neurochemical and molecular 

characterization of ketamine-induced experimental psychosis model in mice. 

Neuropharmacology, 63:1161-1171.  

15. Crisp T, Perrotti JM, Smith DL, Stafinsky JL, Smith DJ (1990) The local monoaminergic 

dependency of spinal ketamine. European Journal of Pharmacology, 194:167-172.  

16. Tose R, Kushikata T, Yoshida H, Kudo M, Furukawa K, Ueno S, Hirota K (2008) Orexin 

A Decreases Ketamine-Induced Anesthesia Time in the Rat: The Relevance to Brain 

Noradrenergic Neuronal Activity. Anesthesia and Analgesia, 108:491–495.  

17. Kocsis B, Brown RE, McCarley RW, Hajos M (2012) Impact of Ketamine on Neuronal 

Network Dynamics: Translational Modeling of Schizophrenia-Relevant Deficits. CNS 

Neuroscience & Therapeutics, 19: 437–447.  

18. Rabben T, Skjelbred P, Øye I (1998) Prolonged Analgesic Effect of Ketamine, an N-

Methyl-DAspartate Receptor Inhibitor, in Patients with Chronic Pain. The Journal of 

Pharmacology and Experimental Therapeutics, 289:1060–1066.  

19. Fang C-K, Chen H-W, Wang W-S, Liu R-S, Hwang J-J (2011) Acute effects of three club 

drugs on the striatum of rats: Evaluation by quantitative autoradiography with [18F] FDOPA. 

Applied Radiation and Isotopes, 77:153–159.  

20. Byrd LD, Standish LJ, Howell LL (1987) Behavioral effects of phencyclidine and 

ketamine alone and in combination with other drugs. European Journal of Pharmacology, 

144:331-341.  

21. Alletag MJ, Auerbach MA, Baum CR (1987) Ketamine, Propofol, and Ketofol Use for 

Pediatric Sedation. European Journal of Pharmacology, 144:331-341.  

22. Lau M-H, Hackman C, Morgan DJ (1997) Compatibility of ketamine and morphine 

injections. Pain, 75:389–390.  

23. Hamdi M, Lentschener C, Bazin C, Ozier Y, Havard L (2009) Compatibility and stability 

of binary mixtures of acetaminophen, nefopam, ketoprofen and ketamine in infusion 

solutions. European Journal of Anaesthesiology, 26:23–27.  

24. Duncan WC, Zarate CA (2013) Ketamine, Sleep, and Depression: Current Status and New 

Questions. Current Psychiatry Reports, 15:394.  

25. Katalinic N, Lai R, Somogyi A, Mitchell PB, Glue P, Loo CK (2013) Ketamine as a new 

treatment for depression: A review of its efficacy and adverse effects. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry 47:691-692.  



24 

26. Hocking G, Cousins MJ (2003) Ketamine in Chronic Pain Management: An Evidence-

Based Review. Anesthesia and Analgesia, 97:1730–1739.  

27. Murrough JW et al. (2013) Antidepressant Efficacy of Ketamine in Treatment-Resistant 

Major Depression: A Two-Site Randomized Controlled Trial. American Journal of 

Psychiatry, Article in Advance (28 Augusti 2013):1–9; doi: 10.1176/appi.ajp.2013.13030392.  

28. Sen H, Sizlan A, Yanarates O, Emirkadi H, Ozkan S, Dagli G, Turan A (2009) A 

Comparison of Gabapentin and Ketamine in Acute and Chronic Pain After Hysterectomy. 

Anesthesia and Analgesia, 109:1645–1650.  

29. Noppers IM, Niesters M, Aarts PLHJ, Bauer MCR, Drewes AM, Dahan A, Sarton EY 

(2011) Drug-induced liver injury following a repeated course of ketamine treatment for 

chronic pain in CRPS type 1 patients: A report of 3 cases. Pain, 152:2173–2178.  

30. Kosharskyy B, Almonte W, Shaparin N, Pappagallo M, Smith H (2013) Intravenous 

Infusions in Chronic Pain Management. Pain Physician, 16:231-249.  

31. Noppers I, Niesters M, Aarts L, Smith T, Sarton E, Dahan A (2010) Ketamine for the 

treatment of chronic non-cancer pain. Expert Opinion Pharmacotherapy, 11:2417-2429.  

32. Schwartzman RJ, Alexander GM, Grothusen JR, Paylor T, Reichenberger E, Perreault M 

(2009) Outpatient intravenous ketamine for the treatment of complex regional pain syndrome: 

A double-blind placebo controlled study. Pain, 147:107–115.  

33. Correll GE, Maleki J, Gracely EJ, Muir JJ, Harbut RE (2004) Subanesthetic Ketamine 

Infusion Therapy: A Retrospective Analysis of a Novel Therapeutic Approach to Complex 

Regional Pain Syndrome. Pain Medicine, 5:263-275.  

34. Diazgranados N et al. (2010) A Randomized Add-on Trial of an N-methyl-D-aspartate 

Antagonist in Treatment-Resistant Bipolar Depression. Archives of General Psychiatry, 

67:793–802.  

35. Kim K et al. (2013) Ketamine for acute neuropathic pain in patients with spinal cord 

injury. Journal of Clinical Neuroscience, 20: 804–807.  

36. Kapural L, Kapural M, Bensitel T, Sessler DI (2010) Opioid-Sparing Effect of 

Intravenous Outpatient Ketamine Infusions Appears Short-Lived in Chronic-Pain Patients 

with High Opioid Requirements. Pain Physician, 13:389-394.  

37. Christ G, Mundigler G, Merhaut C, Zehetgruber M, Kratochwill C, Heinz G, Siostrzonek 

P (1997) Adverse cardiovascular effects of ketamine infusion in patients with catecholamine-

dependent heart failure. Anesthesia and Intensive Care Journal, 25:255-259.  

38. Winstock AR, Mitcheson L, Gillatt DA, Cottrell AM (2011) The prevalence and natural 

history of urinary symptoms among recreational ketamine users. British Journal of Urology 

International, 110:1762-1766.  

39. Wei YB, Yang JR, Yin Z, Guo Q, Liang BL, Zhou KQ (2013) Genitourinary toxicity of 

ketamine. Hong Kong Medical Journal, 19:341-348.  



25 

40. Turkish A, Luo JJ, Lefkowitch JH (2013) Ketamine Abuse, Biliary Tract Disease and 

Secondary Sclerosing Cholangitis. Hepatology, 58:825–827.  

41. Venâncio C, Antunes L, Félix L, Rodrigues P, Summavielle T, Peixoto F (2013) Chronic 

ketamine administration impairs mitochondrial complex I in the rat liver. Life Sciences. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.lfs.2013.08.001.  

42. Sun , Li Qi, Li Qing, Zhang Y, Liu D, Jiang H, Pan F, Yew DT (2012) Chronic ketamine 

exposure induces permanent impairment of brain functions in adolescent cynomolgus 

monkeys. Addiction Biology; doi: 10.1111/adb.12004.  

43. Altura BT, Quirion R, Pert CB, Altura BM (1983) Phencyclidine ("angel dust") analogs 

and σ opiate benzomorphans cause cerebral arterial spasm. Medical Sciences, 80:865-869.  

44. Chen J-L, Cha T-L, Wu S-T, Tang S-H, Tsao C-W (2013) Renal infarction secondary to 

ketamine abuse. American Journal of Emergency Medicine, 31:1153.e3-1153.e5.  

45. Dorandeu F (2012) Happy 50th Anniversary Ketamine. CNS Neuroscience & 

Therapeutics, 19:369.  

46. Gunduz-Bruce H (2009) The acute effects of NMDA antagonism: From the rodent to the 

human brain. Brain Research Reviews, 60:279-286.  

47. Sabbagh JJ, Murtishaw AS, Bolton MM, Heaney CF, Langhardt M, Kinney JW (2013) 

Chronic ketamine produces altered distribution of parvalbumin-positive cells in the 

hippocampus of adult rats. Neuroscience Letters, 550:69– 74.  

48. Caixeta FV, Cornélio AM, Scheffer-Teixeira R, Ribeiro S, Tort ABL (2013) Ketamine 

alters oscillatory coupling in the hippocampus. Scientific Reports, 3: 2045-2322.  

49. Uhlhaas PJ, Millard I, Muetzelfeldt L, Curran VH, Morgan C-LJA (2007) Perceptual 

organization in ketamine users: preliminary evidence of deficits on night of drug use but not 3 

days later. Journal of Psychopharmacology, 21: 347-352.  

50. Patil S, Anitescu M (2012) Efficacy of Outpatient Ketamine Infusions in Refractory 

Chronic Pain Syndromes: A 5-year Retrospective Analysis. Pain Medicine, 13: 263–269.  

51. Polomano RC, Buckenmaier CC, Kwon KH, Hanlon AL, Rupprecht C, Goldberg C, 

Gallagher RM (2013) Effects of Low-Dose IV Ketamine on Peripheral and Central Pain from 

Major Limb Injuries Sustained in Combat. Pain Medicine, 14:1088-1100.  

52. Ahern TL, Herring AA, Stone MB, Frazee BW (2013) Effective analgesia with low-dose 

ketamine and reduced dose hydromorphone in ED patients with severe pain. American 

Journal of Emergency Medicine, 31: 847–851.  

53. Leal PC, Sakata RK, Salomão R, Sadatsune EJ, Issy AM (2011) Assessment of the Effect 

of Ketamine in Combination with Remifentanil on Postoperative Pain. Revista Brasileira de 

Anestesiologia, 63:178-182.  

54. Krystal JH, Sanacora G, Duman RS (2013) Rapid-Acting Glutamatergic Antidepressants: 

The Path to Ketamine and Beyond. Biological Psychiatry, 73:1133–1141.  



26 

55. Zarate C, Duman RS, Liu G, Sartori S, Quiroz J, Murck H (2013) New paradigms for 

treatment-resistant depression. Annals of the New York Academy of Sciences, 1292:21–31. 

56. Szymkowicz SM, Finnegan N, Dale RMA (2012) A 12-month naturalistic observation of 

three patients receiving repeat intravenous ketamine infusions for their treatment-resistant 

depression. Journal of Affective Disorders, 147:416–420.  

57. Lara DR, Bisol LW, Munari LR (2013) Antidepressant, mood stabilizing and procognitive 

effects of very low dose sublingual ketamine in refractory unipolar and bipolar depression. 

The International Journal of Neuropsychopharmacology, 16:2111-2117.  

58. Murrough JW et al. (2012) Rapid and Longer-Term Antidepressant Effects of Repeated 

Ketamine Infusions in Treatment-Resistant Major Depression. Biological Psychiatry, 74:250-

256.  

59. Segmiller F et al. (2013) Repeated S‐Ketamine Infusions in Therapy Resistant 

Depression: A Case Series. The Journal of Clinical Pharmacology, 53:996–998.  

60. Maeng S, Zarate CA, Du J, Schloesser RJ, McCammon J, Chen G, Manji HK (2008) 

Cellular Mechanisms Underlying the Antidepressant Effects of Ketamine: Role of α-Amino-

3-Hydroxy-5-Methylisoxazole-4-Propionic Acid Receptors. Biological Psychiatry, 63:349–

352.  

61. Yang C, Hong T, Shen J, Ding J, Dai X-W, Zhou Z-Q, Yang J-J (2013) Ketamine exerts 

antidepressant effects and reduces IL-1β and IL-6 levels in rat prefrontal cortex and 

hippocampus. Experimental and Therapeutic Medicine, 5:1093-1096.  

62. De Kock M, Loix S, Lavand’homme P (2012) Ketamine and Peripheral Inflammation. 

CNS Neuroscience & Therapeutics, 19:403-410.  

63. Region Örebro, Information om smärtskattning (2013) Hämtad 2014-10-08, 18:50 från: 

http://www.regionorebro.se/download/18.334d665912f00dba074800011859/1317031969039/

Information+om+sm % C3%A4rtskattning+VAS+NRS+och+VDS.pdf.  

64. Sullivan M, Karlsson J, Ware JE (1995) The Swedish Sf-36 Health Survey I. Evalutation 

of Data Quality, Scaling Assumptions, Reliability and Construct Validity Across General 

Populations in Sweden. Social Science and Medicine, 41:1349-1358.  

65. Osch van SMC, Stiggelbout AM (2005) Understanding VAS valuations: Qualitative data 

on the cognitive process. Quality of Life Research, 14: 2171–2175.  

66. Wing S. Wong WS, Fielding R (2012) The co-morbidity of chronic pain, insomnia, and 

fatigue in the general adult population of Hong Kong: Prevalence and associated factors. 

Journal of Psychosomatic Research 73:28–34.  

67. D. K. L. Cheuk, W. H. S. Wong, E. Ma, T. L. Lee, S. Y. Ha, Y. L. Lau, G. C. F. Chan 

(2005) Use of midazolam and ketamine as sedation for children undergoing minor operative 

procedures. Support Care Cancer, 13:1001–1009. 


