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En smärtsjukdom som drabbar kvinnor 
från tidiga tonår till 50 årsåldern
 Ofta lång tid till diagnos och behandling
 Karakteriseras av akuta skov
 Kan leda till långvarig invalidiserande daglig smärta
 Smärtans intensitet korrelerar inte med graden av endometrios
 Följdsymtom

◦ Sömnrubbning
◦ Trötthet
◦ Humörförändring
◦ Biverkningar av hormonbehandling
◦ Komplikationer av kirurgiska ingrepp
◦ Inverkan på relationer, yrke, familj och socialt liv

 Bristande  evidens för vad som är adekvat smärtbehandling med 
analgetika och tilläggsläkemedel



Fenotyper
 Akut smärta

◦ Postoperativt
◦ I samband med ingrepp, ex spiralinsättning
◦ Cystruptur

 Intermittent återkommande smärta
◦ Dysmenorré, ovulation, 

 `Smärtskov´
◦ Sviktande effekt av hormonbehandling
◦ Flare-up vid insättning av GnRH
◦ Okänd orsak

 Kronisk smärta > 3 månader
 Kroniskt smärtsyndrom- bäckenbottensmärta



SMÄRTMEKANISMER
 NOCICEPTIV-vävnadsskada
 NEUROPATISK-nervskada
 PSYKOGEN-psykiatrisk 

sjukdom
 OKÄND ORSAK
 NOCIPLASTISK-störning i 

centrala smärtbansystem*

 Psykosociala faktorer

*Kosek E. Pain 2016 Jul;157(7):1382-6.



Nociplastisk smärta

 Innebär överkänslighet för smärta 
beroende på abnorm central bearbetning 
inkommande signaler

 Uppstår utan identifierbara skadliga 
stimuli, påvisbar inflammation eller 
skada i nervsystemet

 Störd balans av excitation och hämning 
i centrala nervbanor

 Nociplastisk och neuropatisk smärta har 
vissa gemensamma egenskaper-
sensitisering och kan behandlas enligt 
samma principer
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Gynekologiska smärttillstånd 
mekanismer

 DYSMENORRÉ- nociceptiv

 ENDOMETRIOS-blandsmärta

 VULVODYNI- blandsmärta

 POSTOPERATIVA/POSTTRAUMATISKA

◦ Ilioinguinalisneuralgi-neuropatisk 

 MUSKULÄRA

◦ spänningstillstånd-sexuell problematik

 `REFERRED PAIN´´ från ländrygg, korsrygg

 CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME-
sensitisering, nociplastisk



Visceral smärta: patofysiologi

 Inflammation/infektion
 Utspänning av hålorgan och dragning i organkapslar
 Ischemi
 Sensitisering*
 Sekundär hyperalgesi i hud och anspänning i muskulatur med samma 

innervation

 Smärtan ofta diffus, krampande, brännande och inte korrelerad till rörelse
 Autonoma symtom som blekhet, svettning, illamående, kräkning, svimning

* Woolfe C. Central sensitization: Implications for the 
diagnosis and treatment of pain. Pain 2011; 152(3 
Suppl): S2-15



Fenomenologi visceral smärta

 Diffus smärtutbredning
 Refererad smärta
 Symtom från autonoma nervsystemet
 Muskulär komponent

 Tendens till smärtspridning
 Samsjuklighet



Kronisk bäckensmärta
 Biopsykosocialt tillstånd *
 Myofasciell smärta
 Sensitisering
 Psykiatrisk samsjuklighet

 Multiprofessionell teambehandling och 
rehabilitering**

 **Rhodin. A:  Successful Treatment of Chronic Pelvic Pain. J Palliat Care 
Pharmacother 2013

 *Engel GL.  The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. 
Science 1977;196(4286):129-136



Samsjuklighet

 Stress, psykisk ohälsa
 Ätstörningar och överviktsoperation
 Födoämnesintolerans
 Andra smärtsjukdomar som fibromyalgi, migrän, 

bettdysfunktion, IBS
 Hypothyreos, autoimmuna sjd
 Kognitiv dysfunktion

Sinaii N, Cleary SD, Ballweg ML, Nieman LK, Stratton P. High rates of
autoimmune and endocrine disorders, bromyalgia, chronic fatigue syndrome and 
atopic diseases among women with endometriosis: a survey analysis. Hum 
Reprod 2002;17:2715-24. 
Jess T, Frisch M, Jorgensen KT, Pedersen BV, Nielsen NM. Increased risk of in ammatory 
bowel disease in women with endometriosis: a nationwide Danish cohort study. Gut 

2012;61:1279-83. 



Behandling av inneliggande 
endometriospatienter med akut smärta

 20 patienter (2013-2014)
 51 besök varav 29 uppföljningar ( 0- 7)

◦ lika mycket som brännskadade patienter på BRIVA

 7 (35%) patienter har psykiatrisk eller 
neuropsykiatrisk diagnos)

 8 (40%) svår perioperativ problematik
 Ålder –median 25 år (21-40)

Adriana Miclescu, docent, akut smärtkonsult
Smärtcentrum Akademiska sjukhuset, Uppsala



Resultat av behandling enligt 
principen för akut smärta
 15 (75%) behandlas med opioider iv/po
 9 (45,0%) antidepressiva
 4 (20,0%) fick EDA
 2 (10%) fick ketamininfusion

 VAS differens före och efter behandlingen är 
inte statistisk signifikant (6,870 till 6,037) 

 Således svarar dessa patienter dåligt på 
konventionella analgetika

 Andra smärtmekanismer



Studie långvarig endometriossmärta

Ålder 
medel(range)

sjukskriv
na N (%)

Psykiatrisk 
diagnos 
N(%)

Somatisk 
samsjuklighet

Stark 
opioid N 
(%)

Svag opioid 
N(%)

Ingen 
opioid N 
(%)

32 (15-55) 63 (43,2) 103 (70,5) 105( 72) 49 (33,6) 61 (41,8) 36 (24,7)

Komplicerade endometriospatienter Huddinge 2014-2017 N=146

Annica Rhodin MD, PhD smärtkonsult 
Smärtavd/Kvinnokliniken Karolinska Huddinge

50-60 komplexa smärtpatienter/år av 300 remitterade
till Endometrioscentrum Karolinska Huddinge

Sjukskrivning representerar funktionsnedsättning



Endometrios och komplicerad 
smärta N=146

 Relativ risk för sjukskrivning > 50% > 3 månader 
 Vid psyk samsjuklighet  5,81 CI (1,81-18,87)  

p<0,003
 vid behandling med stark opioid 12,2 CI (3-41) 

P<0,0000
 Behandling med svag opioid 1,157 CI  (0,369-

3,629)   p=0,82



Multimodala behandlingsstrategier

Aktiv fysioterapi 
och träning, 
medicinsk yoga

Psykologisk 
terapi

Utbildning 
av patienten

TENS, akupunktur, 

Optimal 
farmakologisk 

behandling
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Multiprofessionell approach på 
Huddinge endometriosteam
 Gynekolog, smärtläkare, psykiater, 

beroendeläkare, sjuksköterskor, kurator, 
fysioterapeut, sexolog, barnsmärtteam

 Psykoterapi-KBT
 Psykosocialt stöd
 Rehab.perspektiv
 Fysioterapeut

◦ Akupunktur,TENS
◦ Biofeedback
◦ Medicinsk yoga
◦ Bäckenbottenbehandling





Mångdimensionell narrativ 
analys

 BAKGRUNDSFAKTORER
 UTLÖSANDE ORSAK
 SMÄRTANS KONSEKVENSER

 Smärtans existentiella och 
biopsykosociala faktorer



BAKGRUND/Sårbarhet

Genetisk variabilitet

miljöfaktorer

konstitution

stress

katastroftänkande

beroendeproblem

andra sjukdomar

social utsatthet

övergrepp

Debut skada-
sjukdom

SMÄRTANS 
KONSEKVENS

sömnrubbning

inaktivitet

hyperaktivitet

muskelspänning

depression/ångest

relationsproblem

arbetsoförmåga

beroende



Principer för 
analgetikabehandling

Paracetamol

NSAID

Svag opioid

Stark opioid

Lätt smärta

Måttlig
smärta

Svår smärta

+  adjuvans



NSAID- COXhämmare
 ÄTTIKSSYREDERIVAT

◦ Confortid®,Clinoril®,Diklofenak®,Voltaren®,Barcan®

 OXIKAMER
◦ Alganex®, Xefo®, Felden®, Mobic®

 PROPIONSYREDERIVAT
◦ Brufen®, Ipren®, Pronaxen®, Orudis®, Tradil®

 COXIBER (COX-2 hämmare)
◦ Celebra®, Arcoxia®

 ÖVRIGA
◦ Relifex®,glukosamin (Artrox®)

Ingen skillnad i effekt på gruppnivå, men 
skillnader i effekt kan finnas hos den individuella 
patienten. Därför kan det var idé att byta 
preparat mellan de olika kemiska 
grupperingarna



OPIOIDER

 Svaga-steg 2
◦ tramadol
◦ (dextroproxifen)
◦ Kodein

◦ Lågdos td buprenorfin
◦ Lågdos tapentadol

 Starka-steg 3

◦ Morfin 1:1
◦ Ketobemidon 1:1
◦ Oxikodon 2:1
◦ Tapentadol 1:3
◦ Fentanyl td 250:1
◦ Metadon1:1
◦ Buprenorfin td 200:1



Begränsningar svaga opioider
Takeffekt och beroenderisk

tramadol kodein

 Racemat
 + varianten SSRI
 - varianten NRI

 Opioideffekt variabel
◦ Beroende på metabolit via CYP 

2D6
◦ Vanligt med kramper vid 

överdos
◦ Vid samsjuklighet vid 

fibromyalgi

 Omvandlas till morfin av 
CYP 2D6
◦ 10 % låg aktivitet

◦ 2-5% hög aktivitet

 Beroendeutveckling
 Obstipation vanligt

 Vid svår dysmenorre´och
vid ägglossning



Adjuvant behandling

 Amitryptilin/ 
mirtazapin/agomelatin/melatonin 
◦ vid sömnstörning 

 Duloxetin/venlafaxin
◦ vid neuropatisk smärta

 Gabapentin/pregabalin
◦ vid neuropatisk smärta
◦ Vid generaliserad smärta
◦ krampsmärta i uterus/muskulatur



Behandlingsalgoritm steg 1-2

 Lätt endometriossmärta
◦ COX-hämmare+paracetamol

 Måttlig endometriossmärta
◦ Paracetamol+COX-hämmare +TENS
◦ Intermittent tramadol/citodon/tapentadol vid 

akuta/subakuta tillstånd
◦ Norspan® Tramadol retard® vid kronisk form

 Svår endometriossmärta
 Invalidiserande endometriossmärta



Behandlingsalgoritm –steg 3
 Svår akut smärta

◦ Smärtans orsak bör vara objektiverad!
◦ Morfin/Oxikodon iv tills diagnos på akutmott
◦ Inneliggande – PCA-morfin, epidural-Narop® efter bedömning

 Svår kronisk smärta
◦ Vid objektiverad orsak och terapisvikt med hormonbehandling
◦ Tapentadol alt buprenorfin
◦ Adjuvans (antidepressiva, antiepileptika)
◦ Morfin/oxikodon med takdos ±adjuvans

◦ Cave unga kvinnor  < 30 år

 Invalidiserande smärta och toleransutveckling
◦ Komplicerade fall med samsjuklighet- harm reduction
◦ Buprenorfin
◦ Metadon



BUPRENORFIN
μ-agonist och κ-antagonist
 NORSPAN—transdermalt

◦ 5ug/h-40ug/h-måttlig stabil smärta

 TEMGESIC --sublingualt
 dygnsdos-0,2-1,2(2,4mg)
 vid kroniskt smärtsyndrom

 BUPRENORFIN-sublingualt
◦ 2mg, 8 mg
◦ Dygnsdos 4-16mg 
◦ vid svår smärta och opioidberoende



Tapentadol -Palexia® Depot
svår kronisk smärta

Ny klass – MOR-NRI
 Smärtlindrande effekt via två verkningsmekanismer i 

en molekyl:

 MOR: μ-opioid -receptor agonism

 NRI: Noradrenalin återupptagshämning

 Inga aktiva metaboliter

 Gynnsam biverkningsprofil

 Neuropatisk smärta

The active molecule is tapentadol HCL: 

(-)-(1R,2R)-3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-
methyl-propyl)-phenol Hydrochloride

Source: Tzschentke et al. JPET 2007;323(1):265–276



METADON
bredspektrum-analgetikum
u-agonist-NMDA-blockad SNRI

◦ Vid iatrogent 
opioidberoende

◦ vid svårbehandlad 
neuropatisk smärta

◦ vid toleransutveckling
◦ substitution vid 

heroinmissbruk

◦ SPECIALISTKUNSKAP

◦ NOGGRANN 
UPPFÖLJNING



Stark opioid och endometrios
 På akutmott för diagnos och primär smärtlindring
 Perioperativt
 Kort period i samband med skov/operation 5-7 

dagar
 Vid långvarig komplicerad smärta med omfattande 

samsjuklighet 
◦ Smärtläkarbedömning
◦ Teambehandling
◦ Uppföljning och kontinuitet krävs

 Enbart akut bruk (max 5-7 dagar) till unga
◦ barn- 25 år 



Jämförelse ketamin - opioid

Ketamin Opioid

 Psykiskt beroende/missbruk
 Direkt organtoxicitet
 Hög frekvens 

hallucinationer och psykiska 
biverkningar 

 Dåligt utforskat vad gäller 
effekt och säkerhet över tid

 Akutrisk: låg, 
neuropsykologiska fenomen

 Ska ej ges spinalt/epiduralt

 Fysiskt, 
psykisk/beroendemissbruk

 Ej organtoxiskt
 Illamående, obstipation, 

hormonrubbn, hyperalgesi
 Omfattande dokumentation 

och beprövad erfarenhet
 Akutrisk: 

andningsdepression
 Kan ges epiduralt/spinalt



Primere non nocere- min slutsats

 Ketamin används som adjuvans i 
anestesiologisk praxis och prehospitalt enligt 
vetenskap och beprövad erfarenhet

 Ska inte användas vid behandling av kronisk 
smärta annat än i undantagsfall vid 
terapiresistent neuropatisk smärta

 Intressant för forskning när det gäller 
behandling och mekanismer för 
terapiresistent depression

 Komplicerade endometriospatienter i 
riskzonen för kvarstående psykos, 
hallucinationer och kognitiva störningar



Min slutsats för behandling av 
komplicerad endometriossmärta
 Undvik stark opioid annat än vid akut smärta 

med objektiverad orsak- beroenderisk
 Undvik ketamin-celltoxiskt, kan utlösa 

psykos, vanföreställningar, dissociation
 Istället:

◦ Adjuvant icke-opioid smärtbehandling
◦ Steg 2 opioider kan övervägas
 Tramadol, kodein, tapentadol, lågdos buprenorfin

 Tidigt multimodal behandling
 Tidigt rehab-perspektiv
 Tidigt samarbete med psykiatri


