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Vurdering af smerter 
 

Spørgsmål 

Årsagen til smerterne Hvorfor har borgeren smerter? 
f.eks. neuropati, infektion, ødem 

Lokalisering Hvor sidder smerterne? 
I - eller omkring såret? 

Varighed Hvor længe har borgeren oplevet smerter 
Hvor længe varer smerterne? 

Intensitet Hvor stærke er smerterne på en skala fra 0-10? 
Hvad udløser/forværrer smerterne? Hvad lindrer? 

Kvalitet Hvordan beskrives sårsmerterne?   
Er de skærende, dunkende, murrende, stikkende, 
prikkende, jagende? 

Betydning for borgeren Hvordan påvirker smerterne borgerens aktiviteter, 
søvn, mobilitet, appetit, appetit, humør? 

Ændringer i smerterne Revurdering.  
Er såret øget i størrelse, andre tegn og symptomer? 

 

Behandlingsmuligheder ved neurogene (nerve) smerter  
 
Gruppe Præparat Dosis 
Tricykliske antidepressiva 
 
Virkning efter ca.  
1-2 uger 

Amitriptylin (Saroten)  
 
eller 
 
Nortriptylin (Noritren) 

10-25 mg x 1  
op til 100 mg i døgnet 
 
 
10-25 mg 
 op til 100 mg i døgnet 

Antidepressiva af typen 
SNRI 

Duloxetin (Cymbalta) 
 
Venflafaxin (Efexor Depot) 

30-60 mg i døgnet 
 
37,5 mg x 1 i døgnet  
op til 375 mg i døgnet 

Antikonvulsiva Garbapentin 
 
 
 
 
Lyrica 

300 mg x 1 i døgnet 
evt. øget hv. 4.-5. døgn med  
300 mg  
op til 600-900 mg x 3 
 
25 mg x 1-2 i døgnet 
op til 300 mg x 2/døgn 

Lokalbedøvende hudmiddel. 
Anvendes på hudområder, 
hvor der er smerter ved 
berøring f.eks. ved 
helvedesild 

 
Lidocain 5% (Versatis) 

 
Plastret skiftes x 1 
i døgnet 

 
 
 
 
 
 

Behandlingsmuligheder ved nociceptive (vævs) smerter 
 
Gruppe Præparat Dosis 
Svagere virkende analgetica Paracetamol 

 
 
NSAID f.eks. Ibuprofen – ofte kun 
indiceret ved akutte tilstande med 
inflammation 

1 gram 
max. x 4 i døgnet 
 
(2) – 400 mg x 3 mg 
 i døgnet 

Svage opioider Tramadol 
(Dolol, Mandolgin, Nobligan) 

50 – 100 mg x 3-4 
 i døgnet 

Stærke opioider gives 
fortrinsvis som depotmedicin 
med mulighed for p.n. 
medicin ved 
smertegennembrud 

 
f.eks. Morfin (hurtigtvirkende) 
 
 
f.eks. Contalgin (depot) 

 
10 mg 
 
 
10 – 30 mg x 2 evt. stigende 

Husk laxans ved opioidbehandling.  Obstipation er en uundgåelig bivirkning. 
 

 

 
Årsag til smerten Smertetype 

 
Smerteklager 

Vævsbeskadigelse 
f.eks. infektion, ødem 

Nociceptive smerter Dybe, borende, 
værkende, gnavende, 
bankende, ømhed 

Nerveskade perifert eller centralt 
f.eks. diabetisk neuropati 

Neurogene smerter Sviende, brændende, 
stikkende, jagende, 
kramper, 
føleforstyrrelser 

 
Behandlingsmuligheder ved behov for lokalt virkende smertelindring 
 
Gruppe Præparat Dosis 
Lokalbedøvende  
hudmidler,  
anvendes direkte i såret. 

Emla creme (Lidocain + 
Prilocain, 25 + 25 mg/g) 
 
Xylocain gel 2 % (Lidocain) 
 
Installagel  
(Chlorhexidin + Lidocain 
20mg/p + 0,5 mg/g) 

Påføres i tykt lag mindst  ½ 
time før beh. 
 
Påføres i tykt lag mindst  ½ 
time før beh. 
 
Påføres i tykt lag mindst  
2 min. før beh. 

Stærk opioid til lokal 
anvendelse 
 

Morfin gel 0,3 % Påføres såret i forbindelse 
med bandageskift op til  
2 gange i døgnet 

Bandage med  lokalt virkende 
analgeticum 

Biatain Ibu 
 (skumbandage med 
Ibuprofen 0,5 mg/cm2) 

Ibuprofen dosis frigives til 
såret i takt med 
sårsekretionen 

 


