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SAMMANFATTNING 

Smärta definieras enligt IASP (International Association of the Study of Pain) som ”An 

unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage”, vilket betyder att en potentiell eller 

faktisk vävnadsskada kan orsaka en känslomässig eller sensorisk obehaglig upplevelse. 

Smärtupplevelsen hos individer varierar och är därmed personlig. För behandling av 

smärta finns flertalet olika alternativa läkemedel, däribland ingår opioider. Till 

kategorin opioider hör bland annat morfin och fentanyl. Bortsett från den 

smärtlindrande effekten som morfin respektive fentanyl genererar, kan negativa 

biverkningar även uppstå. Biverkningar kan, som för andra opioider, involvera eufori, 

illamående, kräkningar, klåda, förstoppning och sedering till mer allvarliga biverkningar 

som respiratorisk depression. Det finns olika behandlingsalternativ med dessa preparat, 

däribland oral och intravenös administrering av morfin. Fentanyl kan bland annat 

administreras buckalt, nebuliserat, intranasalt och transdermalt. Fentanyl är 100 gånger 

mer potent än morfin och därmed är transdermal behandling möjlig. Syftet med detta 

litteraturarbete var att kontrollera hur fentanyl jämför sig i olika beredningsformer med 

morfins effekt på smärta, samt att se vilka förgiftningsproblem som finns med fentanyl. 

För att hitta relevanta studier som behandlade detta område gjordes sökningar via 

databasen PubMed. De flesta granskade studier i arbetet tyder på att fentanyl i olika 

beredningsformer fungerar bra som ett alternativ vid antingen oral eller intravenös 

behandling med morfin, vid smärta. Fentanyl ses även som ett säkert och effektivt 

alternativ för behandling av smärta. Det är inte särskilt vanligt att barn drabbas av 

förgiftning som är orsakade av läkemedel, men fall förekommer. Opioider är en av de 

läkemedel som orsakar flest dödsfall relaterat till förgiftning hos barn under 5 år. 

Förgiftning som orsakats av fentanyl kan effektivt behandlas med antagonisten naloxon. 

Typiska symtom vid förgiftning av fentanyl var enligt litteraturarbetets fallrapporter 

kontraherade pupiller (1mm), kräkningar, illamående, respiratorisk acidos och hög 

hjärtfrekvens. Deltagarantalet i de flesta studier var ganska låga, och för att 

litteraturstudiens frågeställning ska besvaras med säkerhet bör mer forskning 

genomföras inom området.  
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ABSTRACT 

According to IASP (International Association of the Study of Pain), pain is defined as 

“An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential 

tissue damage, or described in terms of such damage”. The pain experience is individual 

and is therefore personal. For the treatment of pain, there are several different drug 

alternatives, including opioids. Fentanyl and morphine belong to the category “opioids”. 

Apart from the analgesic effect, morphine and fentanyl can also cause adverse side 

effects. Side effects, like for other opioids, can be euphoria, nausea, vomiting, itching, 

constipation and sedation but also more serious side effects such as respiratory 

depression. There are different treatment options available with morphine and fentanyl. 

Treatment with morphine can be done through oral or intravenous administration, and 

treatment with fentanyl can be done buccally, nebulized, intranasally and transdermally. 

Fentanyl is 100 times more potent than morphine and therefore transdermal treatment is 

possible. The purpose of this work was to examine how fentanyl in different 

administration forms compares with morphine´s effect on pain, as well as to see which 

toxic problems there can be with fentanyl. To find relevant studies that addressed this 

aim, searches where made in the PubMed database. Most reviewed studies in this work 

indicate that fentanyl in various forms works well as compared with either oral or 

intravenous morphine for pain. Fentanyl is also seen to be a safe and effective treatment 

for pain. It is not very common for children to suffer from poisoning caused by drugs, 

but cases occur.  Opioids are among the drugs that cause most deaths related to 

poisoning in children under 5 years of age. Poisoning caused by fentanyl can be 

effectively treated with the antagonist naloxone. Typical symptoms reported due to 

poisoning caused by fentanyl were contracted pupils (1mm), vomiting, nausea, 

respiratory acidosis / depression and high heart rate. The number of participants in most 

studies was quite low and to answer the aim of this study with certainty, more research 

should be conducted in this field.   
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Ordlista 

ABG – Arteriella blodgaser 

BTcP – Breakthrough Cancer Pain 

CNS – Centrala nervsystemet 

COX – Cyklooxygenas 

CT –Computed Tomography  

EKG - Elektrokardiografi 

FBT – Fentanyl buckal tablett 

IASP – International Association for the Study of Pain 

IN - Intranasal 

ITS – Ionotophoretic transdermal  

IV – Intravenös 

MAO -  Monoaminoxidas 

NAS – Neonatalt abstinenssyndrom  

NF – Nebuliserad fentanyl 

NMDA – N-metyl-D-aspartat 

NRS – Numerical rating scale 

NSAID – Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs 

OM – Oral morfin 

OME – Orala morfinekvivalenter 

PCA – Patient controlled analgesia 

PCIN – Patient controlled intranasal  

PGA – Patient global assessment 

TD - Transdermal 

VAS – Visual analogue scale 

 

Nyckelord 

Buckal, Fentanyl, Intranasal, Intravenös, Morfin, Nebuliserad, Oral, Smärta, Toxicitet, 

Transdermal. 
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INTRODUKTION 

Smärta 

Smärta definieras enligt IASP (International Association of the Study of Pain) som ”An 

unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage”, vilket betyder att en potentiell eller 

faktisk vävnadsskada kan orsaka en känslomässig och sensorisk obehaglig upplevelse 

(1). Smärtupplevelsen hos individer varierar och är därmed personlig. Ett samband finns 

mellan irritation, vävnadsskada och nociceptiv smärta. Nociceptorer finns exempelvis i 

muskulaturen, kroppens inre organ och i huden och stimulering av dessa leder till 

nociceptiv smärta (2). Att urskilja om smärtan är kronisk eller akut är viktigt. En akut 

form av smärta är oftast associerad med vävnadsskada, medan den kroniska smärtan är 

långvarig. Ångest, depression, och oro är faktorer som kronisk smärta kan ge upphov 

till men även uppstå av (3).  

Det finns två typer av smärtfibrer, A-delta fibrer och C-fibrer. Kemisk, mekanisk eller 

termisk stimuli leder till aktivering av dessa fibrer. Smärtupplevelsen är beroende på 

vilken typ av fibrer som aktiveras. A-delta fibrer är myeliniserade och ger en tydlig 

smärta som är lätt att lokalisera. C-fibrer som är omyeliniserade ger upphov till en mer 

diffus smärtupplevelse som inte är lika lätt att lokalisera. I dorsalrotsganglier ligger de 

nociceptiva afferenta fibrernas cellkroppar. Via dessa rötter når fibrerna ryggmärgen 

och når dorsala hornets gråa substans. Det dorsala hornet har olika så kallade lager 

”laminae” och olika fibrer tränger sig olika djupt i dessa. Exempelvis så kan vissa A-

delta fibrer ta sig till laminae V, medan C-fibrer och andra A-delta fibrer endast tar sig 

till laminae I och II. Substantia gelatinosa är ett annat namn för laminae I och II och 

innehåller stora mängder opioidreceptorer och opioidpeptider. Med anledning av detta 

innehåll kan morfinliknande läkemedel verka här (4).  

I ryggmärgens bakre horn (dorsalhornet) kopplas A-delta och C-fibrer om till andra 

neuron. Den laterala och den mediala banan passerar båda thalamus. Gyrus postcentralis 

i hjärnbarken får signaler från den laterala banan. Denna del av hjärnbarken processar 

informationen och registrerar lokalisering och intensitet av smärta. Det limbiska 

systemet, prefrontala kortex och hypothalamus nås genom att den mediala banan 

förgrenar sig till dessa. Förgrening till dessa möjliggör att reaktioner som stress och 

rädsla kan uppstå (limbiska systemet), autonoma reaktioner (hypothalamus) och 

förståelse om varför det hände (prefrontala cortex) (2).  

Serotonin, bradykinin och prostaglandiner frisätts vid en vävnadsskada. En 

inflammatorisk reaktion uppstår på grund av de frisatta ämnena vilket leder till ett sänkt 

tröskelvärde för smärta. Olika neuropeptider frisätts i dorsal-hornet i ryggmärgen och 

kan orsaka förändringar i synapsers känslighet. Sekundärneuronets känslighet kan också 

öka på grund av ett ökat kalciumflöde som beror på att NMDA (N-metyl-D-aspartat)-

receptorer blivit aktiverade. Smärttröskeln sänks ytterligare på grund av dessa händelser 

(2).  
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Smärta kan delas in i sex olika kategorier beroende på typ av smärta.  

Nociceptiv smärta 

Vävnadsskada som är pågående. Smärtan är lätt att lokalisera och tydlig. Hit räknas 

även exempelvis spänningshuvudvärk, smärta vid muskelspänning och nacksmärtor.  

Perifer neuropatisk smärta 

I varje perifer nerv finns ett visst försörjningsområde. Detta områdes sensibilitet är 

förändrad ofta på grund av nervskador. Förändringarna inkluderar hypestesi 

(känselnedsättande), allodyni (beröring som inte normalt är smärtsam blir smärtsam), 

dysestesi (obehaglig känsla) och hyperalgesi (förhöjt smärtsvar vid stimulering) 

Central neuropatisk smärta 

Skador i centrala nervsystemet (CNS) som ger smärta.  

Centralt störd smärtmodulering 

Diffus smärtupplevelse kan förekomma där smärtan har en förmåga att förflytta sig 

mellan kroppens olika delar. Intensiteten på smärtan kan även variera från dag till dag. 

En form av motorisk svaghet kan förekomma.  

Psykogen smärta 

Psykiska aspekter är orsaken till denna form av smärta. Denna form av smärta är 

ovanlig. Långvarig smärta kan uppstå som en konsekvens av upprepade depressioner.  

Idiopatisk smärta 

Denna form av smärta är en form av smärta som inte passar in i någon av de 

ovanstående kategorierna (2).  

 

Behandling av smärta 

Det finns olika alternativa läkemedel för behandling av smärta. Vid en nervskada kan 

den ektopiska impulsbildningen hämmas genom antiepileptika. Antiepileptika 

motverkar även aktiveringen av NMDA-receptorn på grund av att kalciumkanalers 

funktion hämmas. Cyklooxygenashämmare (COX-hämmare) som hämmar 

prostaglandinsyntesen kan motverka inflammationen som uppstår vid en vävnadsskada. 

Antidepressiva medel som innehåller återupptagshämmare av noradrenalin och 

serotonin kan höja den endogena smärtlindrande effekten. Opioider är ytterligare 

exempel på läkemedel som ger denna endogena effekt (2).   

 

Opioider  

De ämnen som binder till opioidreceptorer och utövar en effekt kallas för opioider (5). 

Användning av opioider kan bland annat leda till sedering, eufori, analgesi och hämning 

av diarré. Med anledning av denna effekt har opioider i flera millennier används i både 

medicinska och sociala syften. Vallmon Papaver somniferum innehåller en saft, som 

opium utvinns från, denna vallmo innehåller morfin men även andra alkaloider. Genom 

en kemisk modifiering av morfin skapas syntetiska opioider, där fentanyl bland annat 

ingår (4).  
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Verkningsmekanism 

Det finns tre typer av opioidreceptorer, µ, δ och ĸ – opioid receptorer, vilket utläses my, 

delta och kappareceptorer. Dessa tre är alla G-proteinkopplade och leder till 

antinociceptiva effekter vid aktivering. Dessa receptorer är bland annat lokaliserade i 

membranet på de sensoriska neuronens perifera delar (6). Smärthämning uppstår genom 

att kaliumkanaler öppnas som effekt på stimuleringen av opioidreceptorerna. Denna 

påverkan leder till att en hyperpolarisering äger rum och cellens aktivitet minskar (5). 

Detta leder till att chansen att utveckla en aktionspotential reduceras (6). 

Opioidreceptor-stimuleringen resulterar även i att kalciumkanaler hämmas från att 

öppnas vilket leder till minskad frisättning av signalsubstanser. Denna typ av 

verkningsmekanism resulterar i att en smärtlindrande effekt erhålls (5).  

Opioiders smärtstillande effekt är µ-receptorn i de flesta fall ansvarig för, men µ-

receptorn kan bortsett från denna effekt även ge flera negativa effekter så som beroende, 

eufori, andningsdepression och förstoppning. Aktivering av δ – opioid receptorn kan 

bortsett från den smärtstillande effekten även orsaka kramper. På spinal och central nivå 

kan aktivering av ĸ-receptorn leda till en smärtstillande effekt, men även biverkningar 

så som nedstämdhet och hallucinationer. En blandning av µ-antagonister och ĸ-

agonister förekommer i vissa analgetiska läkemedel (4).  

Fentanyl respektive morfin är båda analgetika verkande på µ-opioid receptorn och kan 

både vara beroendeframkallande och orsaka tolerans (6).  

 

Opioider vid graviditet och amning. 

Opioidmissbruk under graviditeten kan medföra allvarliga konsekvenser för barnet (5). 

Barnet kan erhålla problem så som att få svårt med inlärningen, begränsad tillväxt och 

beteendestörningar. Barnet kan även efter födseln få abstinensbesvär som kräver 

behandling (5). Görs jämförelsen mellan ett barn till en opioidmissbrukande moder med 

en som inte missbrukat, ses skillnader på bland annat födelsevikt och huvudomfång. 

Födelsevikten och huvudomfånget är i ett flertal rapporter lägre hos barn till en moder 

som missbrukat opioider under graviditeten, jämfört med de som inte missbrukat (5).  

Nyfödda barn har en försämrad förmåga att kunna konjugera vissa opioider för 

eliminering. Detta beror på att deras lever inte är tillräckligt utvecklad för att genomföra 

denna form av metabolism, vilket resulterar i att opioider kan ansamlas vilket i sin tur 

kan leda till överdos och i värsta fall död (7). 

År 2013 föddes 855 spädbarn till opioidmissbrukande mödrar med ett opioidberoende i 

Tennessee. Kostnaderna för att behandla dessa spädbarn uppgick till runt omkring 

70 000 dollar per barn (8). Risken för att spädbarnet avlider innan eller under 

förlossningen är 2-4 gånger högre om modern missbrukar opioider jämfört med icke-

missbrukare. Det är även 7 gånger mer frekvent att spädbarnet omkommer i plötslig 

spädbarnsdöd om modern missbrukar opioider. 55-94 % av de spädbarn som föds av 

opioidmissbrukande mödrar utvecklar neonatalt abstinenssyndrom (NAS). Här finns det 

inga signifikanta skillnader mellan spädbarnets kön. Symtom som spädbarnet kan 

utveckla vid abstinenssyndromet kan vara tremor, högtonigt skrik och gråt, diarré, 

kräkningar, takypné (ökad andningsfrekvens) och hypertonicitet (störd muskeltonus) 

(9). 
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Morfin 

Som tidigare nämnt är morfin en µ-opioid receptoragonist som både kan ha 

beroendeframkallande effekt men även leda till toleransutveckling (6). Morfin används 

vid akut och kronisk smärta (4). Morfin har med denna förutsättning kunnat användas i 

flera sekel som smärtlindrande vid bland annat cancersmärta och thoraxsmärta som 

orsakats av en hjärtinfarkt (10). Det finns flera möjliga sätt att administrera morfin på, 

däribland oral användning som inkluderar fördröjd frisättning men även andra 

behandlingsformer finns så som injektion (4).  

Oral morfin kan ges antingen i form av depotablett eller vanlig tablett. Som depotablett 

finns exempelvis Depolan och Dolcontin. Depolan kan ges i doser av antingen 10, 30, 

60, 100 och 200 mg. Respektive dos ges med minst 12 timmars intervall och den 

generella startdosen är 10-30 mg. Depotabletten sväljes hel och gärna med vätska.  

Dolcontin kan ges i doser av antingen 5, 10, 30, 60 och 100 mg. Respektive dos ges var 

8-12:e timme och sväljs även hel (11).  Exempel på vanliga tabletter är Morfin 

Alternova och Morfin Meda. Respektive tablett kan ges i doser av 10 och 20 mg. Som 

startdos rekommenderas 5-10 mg, 4-6 gånger/dag, med ett dosintervall på 4-6 timmar. 

Om inte önskad smärtstillande effekt uppnås kan 10-30 mg ges 4-6 gånger/dag, även 

här med ett dosintervall på 4-6 timmar (11). Injektion av morfin kan ske bland annat 

intravenöst (IV) och intramuskulärt (IM), och gällande detta administreringssätt finns 

stora dosvariationer. Hos vuxna kan morfin ges i doser av 2,5-10 mg intramuskulärt och 

2-10 mg intravenöst. Hos barn >3 månader ges generellt samma dos både intravenöst 

och intramuskulärt i dos av 0,1 mg/kg (12). 

Morfin är en polär molekyl, vilket medför att penetrering av huden blir försvårad. Detta 

gör att morfin i transdermal beredningsform inte ses som effektiv (13). Halveringstiden 

för morfin ligger på cirka 3-4 timmar, därefter omvandlas morfin till en aktiv metabolit, 

morfin-6-glukuronid (4). Absorptionen av mängden oralt tillförd dos morfin kan variera 

från person till person. Detta beror på att morfin genomgår en första-passagemetabolism 

och dosen som når systemcirkulationen kan därmed variera. Något som ytterligare kan 

variera är hur stor dosen behöver vara för att en smärtlindrande effekt ska erhållas. 

Olika individer har olika känslighet för morfin vilket innebär att det kan förekomma 

stora skillnader i plasmakoncentration vid smärtlindringstillfället för olika individer (3). 

 

Biverkningar 

Bortsett från de positiva effekterna som kan fås gällande smärtlindring, kan 

användningen av morfin även leda till negativa konsekvenser. Som med alla läkemedel 

kan vissa biverkningar förekomma, mildare som allvarligare. Biverkningar kan 

involvera sedering, eufori, förstoppning och kliande på grund av histaminfrisättning, till 

mer allvarliga biverkningar så som koma och respiratorisk depression. Karakteristiskt 

för en överdos av morfin är att individen får en respiratorisk depression och hamnar i 

koma och har kontraherande pupiller (4).  

Morfin kan även orsaka en astmatisk reaktion med anledning av att läkemedlet leder till 

aktivering av mastceller (3). Vid sjukdomstillstånd så som smärta i urinvägar och 

gallgångar orsakade av stenbildning ska behandling med morfin undvikas. Detta beror 

på att morfin har en kontraherande effekt på glatt muskel, vilket skulle medfört 

kontraktion runt stenarna och därmed orsaka mer smärta. Vid sådana situationer bör 

istället preparat som NSAID rekommenderas (7).  
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Fentanyl 

Fentanyl är en potent µ-opioid receptoragonist och med anledning av dess fettlöslighet 

och höga potens möjliggörs transdermal behandling (14). Denna behandlingsform gör 

att frisättningen av fentanyl sker långsamt och därmed erhålles en jämn och långsam 

höjning av plasmakoncentrationen. Denna beredningsform ger en analgetisk effekt i upp 

mot 72 timmar. Mängden fentanyl som frisätts är i proportion till plåstrets yta. Doserna 

med fentanyl kan förekomma i 12, 25, 50, 75 och 100 µg/h och tillgången på dessa 

doser varierar i olika länder (13). För respektive dos är depotplåstrets storlek 5,25 cm2, 

10,5 cm2, 21,0 cm2, 31,5 cm2, och 42,0 cm2. Depotplåstret byts ut med 72 timmars 

intervall (11). Äldre lider i större utsträckning av tjock subkutan vävnad och torr hud, 

vilket medför att absorptionen av fentanyl kan variera. Det är även svårt att förutsäga 

hur stor mängd huden absorberar vid ödem (13).  

Fentanyl kan även ges intravenöst (B. Braun), intranasalt (PecFent), sublingualt 

(Abstral), som buckaltablett (Effentora) och i form av komprimerade sugtabletter 

(Actiq) (11). Fler läkemedel inom respektive beredningsform finns även.  

Varje beredningsform erbjuder flertalet alternativa doser. Gällande den intravenösa 

beredningsformen (i detta exempel B. Braun), erbjuds olika doser beroende på 

användningssituation. Inom allmänanestesin ges normalt 70-600 µg (1-8,4 µg/kg) till 

vuxna, där tilläggsdoser kan variera mellan 25-100 µg (0,35-1,4 µg/kg). När det gäller 

barn mellan 2-11 år administreras andra doser, där startdosen är 1-3 µg/kg med 

tilläggsdos på 1-1,25 µg/kg. Inom intensivvården är den generella startdosen för vuxna 

50-100 µg (0,7-1,4 µg/kg), men kan vid behov justeras. Vid varje efterkommande 

timme ges 25-125 µg (0,35-1,8 µg/kg) (11).  

Den intranasala beredningsformen (PecFent) finns i doser av 100 och 400 µg /spray. 

Vid varje behandlingstillfälle får maximalt två sprayer ges av respektive dos. Maximalt 

får fyra doser administreras per dag med minst fyra timmar mellan varje 

behandlingstillfälle. Generella startdosen är 100 µg, men 400 µg ordineras om önskad 

effekt inte uppnås (15). 

Fentanyl i form av buckaltablett (Effentora) finns även i flera alternativa doser (100, 

200, 400, 600 och 800 µg). Startdosen är 100 µg och justeras sedan uppåt vid behov. 

Tabletten löses upp i munhålan inom 14-25 minuter. Ytterligare en tablett kan ges efter 

30 minuter om önskad effekt inte uppnåtts. Vid behandling av en episod av 

genombrottssmärta ska maximalt 4 stycken 100 µg tabletter eller 4 stycken 200 µg 

tabletter ges. När doser upp mot 600 respektive 800 µg krävs, bör tabletter med 200 µg 

användas. Mellan behandlingstillfällena bör minst 4 timmar passera innan ny dos ges 

(16).  

Fentanyl i form av sublingual administrering (Abstral) finns i flera alternativa doser 

(100, 200, 300, 400, 600 och 800 µg). Denna tablett läggs under tungan och upplöses 

därefter. Startdosen vid detta administreringssätt är 100 µg tablett, men kan efter behov 

justeras uppåt. Läkemedlet finns i 100 respektive 200 µg tabletter och maximalt fyra 

tabletter får administreras vid behandling av en smärtepisod. Mellan behandlingar bör 

minst två timmar passera. Detta läkemedel ska inte ges till individer under 18 år (11). 

Fentanyl i form av komprimerad sugtablett (Actiq) finns att ges i doser av 200, 400, 600 

och 800 µg. Startdosen är generellt 200 µg och kan vid behov justeras uppåt. Ytterligare 

en komprimerad sugtablett kan ges om önskad effekt inte uppnåtts inom 30 minuter. 

Vid behandling av en smärtepisod ska maximalt två sugtabletter ges (11).  
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Efter injektion med fentanyl erhålls snabbt en analgetisk effekt. Denna effekt beror på 

fentanyls fettlöslighet som den får genom sina aromatiska sidokedjor (3). Fentanyl är 

också lipofil på grund av avsaknad av fenolgrupp, detta medför att läkemedlet lättare tar 

sig igenom blod-hjärnbarriären (17). Fentanyls korta verkningstid och snabba insättande 

effekt gör det effektivt som behandling vid akut och kronisk smärta (14). Gällande 

farmakokinetiken har fentanyl en halveringstid på 1–2 timmar (4). Fentanyl är även 100 

gånger mer potent än morfin (17). CYP3A4 är det leverenzym som står för metabolism 

av fentanyl till inaktiva metaboliter. Så länge läkemedlet administreras korrekt undviks 

komplikationer (18).  

 

Biverkningar 

Bortsett från den smärtlindrande effekten som fentanyl ger, kan biverkningar också 

uppstå. Biverkningarna kan, som för andra opioider, involvera illamående, kräkningar, 

eufori, kliande (på grund av histaminfrisättning), sedering och förstoppning till mer 

allvarliga biverkningar som respiratorisk depression (4).  

I en fallrapport från Turkiet beskrivs det hur en 73 årig kvinna uppsöker läkarvård på 

grund av hallucinationer. Då kvinnan haft metastaser i hals, lever, ben och ländrygg har 

hon sedan tidigare fått palliativ behandling. För smärtlindring behandlades kvinnan med 

transdermal fentanyl (Durogesic 100 µg/timmen) och mot kräkningar och illamående 

gavs metoklopramid hydroklorid (Metpamit, 10 mg/tablett). Bortsett från att kvinnan 

hade hallucinationer och en öm buk vid undersökningen, gjordes upptäckten att under 

en 5 månaders period hade kvinnan minskat 10 kg i vikt. Blodanalyser togs som ansågs 

vara normala och en undersökning av hjärnan gav inga resultat. Behandlingen med 

fentanyl avbröts med anledning av att kvinnan ansågs fått en överdos av fentanyl. Vid 

vidare uppföljning hade hallucinationerna försvunnit och läkaren ordinerade en 

dosjustering (19).  

 

Fentanyls toxicitet 

De farmakologiska effekterna som fentanyl ger förstärks vid en överdos. Den mest 

allvarliga effekten är respiratorisk depression, men andra effekter kan vara koma, 

hypotension, bradykardi, kramper, lungödem och cirkulationssvikt. En överdos av 

fentanyl behandlas med en opioidantagonist, där naloxon är den vanligaste antidoten. 

Dosen av naloxon varierar mellan 0,4-2 mg och ges som injektion. På grund av att 

naloxons halveringstid varierar mellan 30-81 minuter, kan behandlingen behöva 

upprepas. Det är även viktigt att ha fria andningsvägar vid en respiratorisk depression 

och därmed kan en svalg- eller endotrakealtub behöva sättas in för att underlätta 

andningen (11).   

Administreras fentanyl samtidigt som en annan behandling pågår som hämmar 

CYP3A4, kan komplikationer uppstå. Flukonazol, som är ett antifungalt läkemedel är 

en potent hämmare av CYP2C9, men även av CYP3A4 som fentanyl metaboliseras av 

(11). En sådan komplikation beskrivs i en fallrapport från år 2005, där transdermalt 

fentanyl användes samtidigt med det antimykotiska läkemedlet flukonazol. Flukonazol 

som hämmar CYP3A4, leder till att metabolismen av fentanyl inhiberas. I detta fall var 

patienten en 46 årig man på 80 kg. Patienten behandlades med transdermalt fentanyl 

(Durogesic 100 µg/tim) på grund av smärta i munhåla efter strålning av tidigare 

tonsillcancer, och plåstret skulle bytas ut var tredje dag. Patienten hade innan den 

påbörjade behandlingen även medicinerats med bland annat Morfin, Voltaren, Reliv, 

Mycostatin, Xylocain, Stilnoct, Oxascand, Primperan och Laktulos. Under 1,5 månaders 

tid ökades dosen fentanyl stegvis till 150 µg/tim. Patienten fick problem med att svälja 
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drygt två veckor efter den höjda dosen av fentanyl, vilket medförde att en PEG 

(perkutan endoskopisk gastrostomi) sond sattes in. Då en svampinfektion uppstod i 

patientens munhåla sattes tabletter med flukonazol (Diflucan) in som behandling åtta 

dagar efter insättningen av PEG-sonden. Mannen avled i sömnen tre dygn efteråt. Vid 

en blodanalys sågs toxiska nivåer av fentanyl vilket indikerade på en 

fentanylintoxikation (18).  

I en randomiserad crossover studie från 2008 beskrivs interaktionen mellan två 

antifungala läkemedel (flukonazol och vorikonazole) och fentanyl. Dessa båda 

antifungala medel är hämmare av CYP3A4. Tolv fullt friska individer deltog där en 

kontrollgrupp endast fick fentanyl. Två andra grupper fick antingen fentanyl och 

flukonazol eller fentanyl och vorikonazole. Båda grupperna som fått antifungala medel 

och fentanyl visade sig ha en fördröjd eliminering av fentanyl jämfört med 

kontrollgruppen. Denna typ av användning kan leda till respiratorisk depression och vid 

samtidig användning av CYP3A4 hämmare och fentanyl bör därmed försiktighet 

tillämpas (20).  

 

Skalor som används för att bedöma smärtkontroll och 
smärtupplevelse. 

Patient global assessment (PGA) 

Är en metod för att kunna bedöma upplevd smärtkontroll. Det är en 4-punkts skala där 

personen i fråga kan bedöma sin smärtkontroll som utmärkt, bra, OK eller dålig. (21) 

Visual analog scale (VAS)  

Mätinstrument som används för att kunna mäta symtoms förekomst och styrka inom 

kliniska områden. I detta fallet mäts patienters smärta. (22) 

Numerical rating scale (NRS)  

Metod som används för att kunna mäta smärtans intensitet på en skala från 0-10, där 0 

betyder att ingen smärta existerar och 10 är värsta möjliga smärtan (23) 

 

Syfte 

Syftet med detta litteraturarbete var att undersöka hur fentanyl i olika beredningsformer 

jämför sig med morfins effekt på smärta, samt att se vilka förgiftningsproblem som 

finns med fentanyl.  
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MATERIAL OCH METODER 

För att kunna besvara frågeställningen användes databasen PubMed där relevanta 

artiklar och studier hittades. Denna databas finns tillgänglig i Linnéuniversitetets 

biblioteks lista över databaser.  

För att se hur fentanyl i nebuliserad beredningsform jämför sig med morfin användes 

sökorden ”Nebulized fentanyl versus morphine”. Sökningen avgränsades till 

artikeltypen ”randomized controlled trials” som publicerats inom 10 år. Sökningen 

resulterade i två artiklar, varav en var på engelska och valdes därför. 

Vid nästa sökningstillfälle användes sökorden ”transdermal fentanyl versus morphine” 

med samma avgränsningar som ovanstående sökning hade. Denna sökning resulterade i 

åtta artiklar, varav en besvarade frågeställningen bäst och valdes ut. Vid ytterligare en 

sökning för att kunna jämföra den buckala formen av fentanyl med morfin användes 

sökorden ”fentanyl buccal tablet and morphine” med samma avgränsningar som 

tidigare. Detta resulterade i fyra artiklar där samtliga lästes igenom och den artikel som 

besvarade frågeställningen bäst valdes ut.   

Nästa sökning involverade sökorden ”nasal fentanyl and morphine” och avgränsades till 

artikeltypen ”randomized controlled trial”, utan avgränsning på årtal. Denna sökning 

resulterade i 15 artiklar, där abstracten på samtliga lästes. Det var två artiklar som 

besvarade frågeställningen bäst och valdes därför.  

För att kunna studera vilka förgiftningsproblem som finns med fentanyl användes 

sökorden ”fentanyl toxicology” med avgränsningar på 10 år. Denna sökning resulterade 

i totalt 49 tillgängliga artiklar där drygt hälften av artiklarnas abstract lästes igenom och 

en rapport valdes ut. Därefter avgränsades samma sökning till artikeltypen fallrapporter. 

Denna sökning resulterade i 22 fallrapporter där abstracten lästes på samtliga och en 

rapport valdes ut som besvarade arbetets frågeställning bäst.    

  



  
 

9 

RESULTAT 

Studie 1 A randomised crossover trial of patient controlled intranasal fentanyl 

and oral morphine for procedural wound care in adult patients with burns. 

Finn et al., 2004 (21) 

På Royal Perth Hospital i Västra Australien genomfördes en dubbelblindad 

placebokontrollerad, randomiserad, två behandlings crossover trial under två 

tidsperioder, med syftet att jämföra säkerheten och effekten av patientkontrollerad 

(PCIN) fentanyl jämfört med oral morfin som smärtlindring hos patienter med 

brännskador. Studien startade i juli 2000 och pågick under en 18-månadersperiod. I 

studien deltog 22 män av totalt 26 patienter. Åldrarna på deltagarna varierade mellan 

18–69 år (35±12,4 år, medelvärde ± standardavvikelse). Av patienternas totala 

kroppsvolym var 1–25 % (6,9±4,5%) täckt med brännskador som huvudsakligen hade 

orsakats av skållning eller eldsflammor. Före, under och efter studien fick samtliga 

patienter uppge den upplevda smärtintensiteten på en 10-gradig-numerisk skala. För att 

inkluderas i studien skulle samtliga patienter två på varandra följande morgnar, ha 

identiska sårvårdsprocedurer gällande omläggningsrutin och debridering (död vävnad 

och hud tas bort för att underlätta läkningsprocessen). Patienterna skulle även kunna det 

engelska språket, på egen hand kunna administrera nasala beredningsformen, 

andningsvägarna skulle vara fria från brännskador, inte ha opioidallergi, inte ha 

neurologiska sjukdomar som exempelvis epilepsi, autism och cerebral pares, inte heller 

ha psykossjukdomar så som schizofreni. Patienter som fick analgesi intravenöst eller 

som hade mer än 25 % brännskador på kroppen exkluderades från studien.  

 

Metod 

Randomiserat via block-randomisering i block av fyra, delades samtliga patienter in i 

två grupper, grupp A och B (Grupp A 14 st, grupp B 12 st). Vid morgonvården på dag 1 

fick grupp A erhålla PCIN fentanyl och oral placebo. Dag två fick de istället aktiv oral 

morfin och placebo PCIN. Grupp B tilldelades dag 1 istället aktiv oral morfin och 

placebo PCIN fentanyl. Dag 2 tilldelades grupp B aktiv PCIN fentanyl och oral placebo. 

Sjukhusapoteken hade tydligt märkt ut individuella förpackningar med vad som skulle 

ges dag 1 respektive dag 2 till varje patient. Via en nasal analgesianordning kunde 

fentanyl och dess placebo ges. Anordningen kom att innehålla 4 ml fentanyl (50 µg/mL) 

som patienten skulle använda var 2:e minut. När anordningen innehöll den aktiva 

substansen av fentanyl innehöll varje spray (0,18 ml) 9 µg fentanyl. Patienterna startade 

behandlingen med en laddningsdos som under 8 minuter skulle ges var 2:e minut, vilket 

resulterade i 4 doser (totalt 36 µg aktiv fentanyl). Ytterligare doser fick administreras 

vid behov. Vid administrering av oral morfin erhöll dessa patienter 35-40 mg (5-8 ml) 

morfinelixir eller placebo 30 minuter före omvårdnaden. För att möjliggöra att 

patienterna inte visste om de fick aktiv substans morfin eller placebo konstruerades en 

placebo så lik originalet som möjligt och fick då innehålla 200 mg citronsyra, Bitrex 

0,1% lösning 0,1 ml, 200 mg natriumcitrat, 1 g glycerol, 0,2 ml hydroxibensoatlösning 

och 10 ml renat vatten. Denna placebo hade testats utanför studien för att få ett 

godkännande om likhet. Saltlösning (0,9% NaCl) används som placebo till fentanyl. 

Patienterna som administrerade fentanyl kunde max administrera 270 µg/h, vilket också 

förhindrade risken för överdosering. Utöver studiens mediciner erhöll patienterna andra 

doser oral analgesi som oftast var MC Contin 10-30 mg två gånger/dag, men även 

NSAID-preparat och paracetamol. Vid sex tillfällen fick samtliga patienter använda sig 

av NRS (numerisk skala) för att uppge upplevd smärtintensitet (primär utfallsvariabel). 

Dessa tillfällen var innan studiens mediciner tilldelats, innan proceduren startat, 20 
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minuter efter att behandlingen påbörjats, vid slutet av behandlingen, 10 minuter efter 

behandlingens slut, 30 minuter efter behandlingens slut. Varje dag fick även samtliga 

patienter 10 min efter att proceduren var slut, uppge hur tillfredsställda de var med 

behandlingen på en skala 1-5. Där 1 var ”mycket missnöjd” och 5 ”mycket nöjd”. För 

att bedöma sederingen hos samtliga patienter kontrollerade sjuksköterskor dåsigheten 

både före administrering av studiemedicin, 10 min och 30 min efter avslutat procedur 

via ett verktyg från 0-3 där 0 innebar att ingen sedering förekom och patienten var 

klarvaken. 1 innebar att sedationen var mild och patienten var ibland dåsig. 2 innebar att 

sedationen var måttlig, patienten var dock lätt att väcka. 3 innebar att sedationen var 

påtagligt och patienten var i detta fall svårväckt. Sjuksköterskor tog även anteckningar 

gällande biverkningar så som illamående och kräkningar, men även näsirritationer och 

hemadynamiska händelser.  

 

Resultat 

Den första behandlingen genomfördes 1–7 dagar efter ankomst till sjukhuset (3,6±1,7 

dagar). Sårvårdsbehandlingen varade mellan 15–150 minuter (46±26,6 min). 

Patienterna var olika länge på sjukhuset, mellan 2–22 dagar (11,8±4,9 dagar). Under 

studiens gång administrerades 2–24 intranasala sprayer, med ett medelvärde på 12±4. 

Den administrerade dosen fentanyl varierade mellan 0,34–2,47µg/kg (1,48±0,57 µg/kg). 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan antalet spray som innehöll fentanyl 

jämfört med placebo (medelskillnad = -0,27, konfidensintervall -1,85 till 1,32, P=0,73). 

Den administrerade mängden oral morfin varierade mellan 15–40 mg (26,0± 4,7 mg) 

och hade ett dosintervall på 0,17 till 0,78 mg/kg (0,35±0,12 mg/kg). Gällande det första 

och andra behandlingstillfället fanns det inga signifikanta skillnader mellan rapporterad 

smärtnivå (p=0.24), vilket indikerar att det inte fanns någon effekt över en viss period. 

Det fanns dock signifikanta skillnader gällande det totala smärtresultatet mellan 

grupperna, då grupp A som fick fentanyl först uppgett lägre resultat än grupp B som 

administrerade morfin först (3,3 jämfört med 5,2, p = 0,007). Det visade sig även att de 

patienter som vid första tillfället fått fentanyl, uppgav en högre smärtnivå vid det andra 

tillfället när de erhöll morfin. För de som administrerade studiemedicinen tvärt om var 

skillnaden dock minimal. Vid de tillfällen som fentanyl administreras varierade 

patienternas smärtresultat mellan 0–8. Detta gav ett medelvärde på 3,78 ± 2,5, där 

medianpoäng var 3,25. Vid de tillfällen morfin istället administrerades varierade 

patienternas smärtresultat mellan 0–10. Detta gav ett medelvärde på 4,5 ± 2,6 med en 

medianpoäng på 5,0. Skillnaden var inte statistiskt signifikant. När sederingen 

jämfördes mellan grupp A och B 30 minuter efter proceduren, kunde inte heller några 

signifikanta skillnader ses. Det fanns inte heller några signifikanta skillnader gällande 

patienternas tillfredsställelse med de två olika preparaten, medelpoäng för alla var 

3,5±1,2. När nivån av smärtlindringen jämfördes mellan grupp A och B, gjordes 

upptäckten att grupp A var mer nöjda än grupp B (3,9±1,1 jämfört med 3,0±1,2, 

p=0,009).  

En 52 årig man erhöll biverkningar som blev för svåra, däribland ingick illamående och 

takykardi med en hjärtfrekvens på 117 (baseline var 92) samt att blodtrycket inte kunde 

registreras. Denna man hade 25 minuter innan avhoppet administrerat 25 mg oral 

morfin. En 42-årig man hade upplevt en svår smärta när förbandet över såren 

avlägsnats. Mannens blodtryck hade även plötsligt sjunkit från 120/70 till 70/50 

samtidigt som mannen kände sig svag. Även denna man hade administrerat 25 mg oral 

morfin. Två ytterligare patienter, där den ena fått fentanyl vid första sårvårdstillfället 

och en som fått oral morfin vid andra sårvårdstillfället, fick illamående och kräkningar. 
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En patient som hade administrerat oral morfin fick en sänkning i syrgasmättnad till 92 

%, dock hade patienten redan före behandlingen 93% syrgasmättnad. Mellan fentayl 

och morfingruppen fanns det inga signifikanta skillnader gällande syrgasmättnad. Alla 

patienter utom två, hade sedationsspoäng 1(mild) eller 0 (ingen sedering). De två andra 

patienterna hade vid ett eller flertalet tillfällen sedationspoäng 2, den ena hade fått 25 

mg oral morfin och den andra 70 µg PCIN fentanyl.  

Tre av studiens patienter krävde en så kallad ”räddande dos” av analgetika då smärtan 

var för svår. I ett av fallen hade en man 25% av kroppen täckt av brännskador, som gavs 

15 mg extra oral morfin båda dagarna vid procedurerna. Mannen hade sedan innan på 

dag ett administrerat 117 µg (1,36µg/kg) PCIN fentanyl och på dag två 25 mg (0,29 

mg/kg) oral morfin. Under andra sårvårdstillfället fick en 40 årig man med 3% 

brännskador, som totalt administrerat 72 µg PCIN fentanyl (1,18 µg/kg) ytterligare 25 

mg morfin. Vid andra sårvårdstillfället krävde en 18 årig kvinna med 6% brännskador 

ytterligare analgetika och fick då 15 mg morfin. Detta efter att kvinnan redan 

administrerat 25 mg oral morfin.  

   

Studie 2 A randomized controlled trial comparing intranasal fentanyl to 

intravenous morphine for managing acute pain in children in the emergency 

department. 

Borland et al., 2007 (24) 

Syftet med denna studien var att jämföra hur effektivt intranasal fentanyl (INF) var 

jämfört med intravenös morfin (IVM), vid långbensfrakturer som slutit sig deformerat 

hos barn. Denna kliniska studie utfördes mellan september 2001 till januari 2005 på en 

akutvårdsavdelning och var dubbelblindad, placebo-kontrollerad, randomiserad och 

prospektiv. Barnen var mellan 7-15 år med en medelålder på 10,9 år, med en 

standardavvikelse på 2,4 år. Samtliga barn fick bedöma sin smärtnivå via 100 mm 

visual analog skala (VAS) innan inskrivning. Innan studiestart antecknades även vitala 

värden som blodtryck, puls, syrgasmättnad och andningsfrekvens. Totalt var 67 barn 

involverade där 53 hade frakturer i strålbenet eller armbågsbenet, 9 barn hade frakturer i 

överarmsbenet, 4 hade frakturer i vadbenet eller i skenbenet och 1 i lårbenet. Patienterna 

randomiserades in i två grupper, varav 33 erhöll fentanyl och 34 morfin.  

 

Metod 

Barnen erhöll information om att de kunde avbryta när de ville. Patienterna erhöll 

antingen 150 µg/mL koncentrerad aktiv intranasal fentanyl (cirka 1,4 µg/kg) och 

placebo intravenöst, eller placebo intranasalt och 10 mg/mL intravenöst morfin (cirka 

0,1 mg/kg). I perifer ven erhöll samtliga barn en IV kanyl för injektion. Extra doser 

kunde erhållas om smärtan ej förbättrats. 100 mm visuell analog skala (VAS) togs vid 

T0, 5, 10, 20 och 30 efter administrering av analgetika (primär utfallsvariabel). Vid 

dessa tidpunkter skulle även biverkningar så som kräkningar, illamående, sedering, 

respiratorisk och kardiovaskulär påfrestning antecknas av sjuksköterskor. Om önskad 

analgetisk effekt ej uppnåtts efter 30 minuter kunde morfin erbjudas. Patienter 

exkluderades från studien om de hade opiatallergi, huvudskada, blockeringar i näsan, 

oförmåga att använda sig av VAS eller hade fått narkotisk analgesi innan de inkom till 

akutvårdsavdelningen. Barnen fick även uppge efter avslutad studie om smärtan var 

mycket eller lite förbättrad, oförändrad, eller lite eller mycket värre.  
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Resultat 

Mellan de två grupperna fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i VAS-poäng 

(p=0,333) före eller efter administrering av opioider vid samtliga kontrollerade 

tidpunkter. Då signifikanta skillnader inte kunde ses kombinerades grupperna och VAS-

poängen vid olika tider efter administrering jämfördes. Detta visade att det fanns en 

signifikant minskning redan 5 minuter efter administrering av opioider på 20 mm på den 

visuala analoga skalan (P= 0,00). Efter 10 min var det ytterligare 4 mm sänkning 

(p=0,12), efter 20 min var det ytterligare 8 mm sänkning (p=0,00). Efter denna tidpunkt 

sågs inte fler signifikanta minskningar. Tabellen nedan (tabell I) redovisar 

genomsnittliga VAS-resultat vid de olika tidpunkterna för respektive dos. 

Tabell I. Genomsnittlig VAS vid olika tidpunkter (minuter) inom respektive grupp 

samt 95% konfidensintervall (för skillnad). 

     MORFIN 

mm 

FENTANYL 

 mm 

95 % 

konfidensintervall (för 

skillnad) 

T0 67 68 -1 

(-12 – 9) 

T5 42 55 -13 

(-23 – -3) 

T10 41 46 -5 

(-16 – 7) 

T20 35 37 -2 

(-13 – 10) 

T30 33 37 -4 

(-16 – 8) 

 

Tre barn som administrerat fentanyl intranasalt fick en dålig smak i munnen. Detta 

påverkade dock inte deras fortsatta medverkan i studien. Ett barn som administrerat 

intravenös morfin fick spolning av den intravenösa kanylen. Kräkningar kunde ses hos 

ett barn som administrerat intranasal fentanyl, dock hade detta barn redan innan studiens 

början kräkts. Efter studiens slut (30 minuter) erhöll två barn morfin då smärtlindrande 

effekt inte uppnåtts. Ett barn fick analgetika intramuskulärt istället för intravenöst med 

anledning av misslyckad insättning av kanyl. Ett barn som administrerat intranasal 

fentanyl beslöt sig för att avbryta behandlingen efter 5 min. Ett barn erhöll 5 extra doser 

av intravenöst morfin, vilket totalt blir 0,2 mg/kg morfin. Ett barn erhöll 6 extra doser 

av intranasalt fentanyl vilket totalt blir 0,2 µg/kg fentanyl. Den genomsnittliga dosen 

intravenös morfin var 0,11 mg/kg.  
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Studie 3 Efficacy and safety of the fentanyl ionotophoretic transdermal system 

(ITS) and intravenous patient-controlled analgesia (IV PCA) with morphine for 

pain management following abdominal or pelvic surgery. 

Minkowitz H.S et al., (2007) (23) 

 

Metod 

En open-label, randomiserad, multicentrerad, parallellgrupp, aktivt kontrollerad fas IIIb 

studie utfördes för att kunna jämföra säkerheten, verkningsgraden och enkelheten 

mellan transdermal fentanyl (ITS) och intravenös (IV) morfin vid smärta efter mag eller 

bäckenoperation. Studien genomfördes i USA under perioden 18 Maj 2004 – 11 April 

2005 och involverade 506 postoperativa patienter, varav 252 patienter erhöll fentanyl 

och 254 morfin. Medelåldern för samtliga patienter var 50,3 år och majoriteten var 

kvinnor med europeiskt ursprung. Majoriteten av patienterna genomgick en 

bäckenoperation och båda grupperna hade ett likartat BMI. Kriterier för att kunna delta i 

studien var att patienterna skulle genomgå antingen en bäcken eller magoperation, vara 

över 18 år, beräknas vara kvar på sjukhuset över 24 timmar efter operationen och ha en 

medelsvår till svår smärta. De skulle även ha en syrgasmättnad (SpO2) >90 %, 

andningsfrekvens på 8-24 andetag/min, känna sig bekväma >30 min efter operationen 

och på smärtskalan mellan 0-10 ange en smärta på ≤4 (0=ingen smärta, 10= värsta 

tänkbara smärtupplevelsen). Patienterna skulle även vara pigga och alerta. Patienterna 

exkluderades om de var opioidtoleranta, erhållit epidural eller spinal anestesi, hade en 

hudsjukdom, erhållit lokalanestetika, förväntades behöva intensivvård efter operationen 

eller skulle genomgå ytterligare operationer inom 72 timmar. För att kunna identifiera 

patienterna, tilldelades en femsiffrig kod.   

Patienterna erhöll slumpmässigt antingen fentanyl eller morfin. Vid tiden 0 fick 

patienterna antingen en pump innehållande morfin eller transdermal fentanyl. Under de 

första tre timmarna kunde patienterna få ytterligare smärtlindring med fentanyl 

intravenöst respektive morfin intravenöst. Patienter som begärde ytterligare 

smärtlindring med fentanyl eller morfin efter dessa tre timmar exkluderades från 

studien. Under en period på 10 minuter administrerades 40 µg fentanyl via det 

transdermala systemet. Under 24 timmars intervall kunde 6 doser fentanyl frisättas per 

timme, eller en maxdos som motsvarar totalt 80 doser under hela perioden. Den 

intravenösa PCA pumpen (patient controlled analgesia, patientstyrd smärtlindring) var 

inställd på att under 24 timmar maximalt ge 1 mg morfin 10 gånger per timme med 

minst 5 minuters intervall, vilket motsvarar 240 mg/dygn. Efter de 24 första timmarna 

bedömde samtliga patienter hur effektiv smärtlindringen var. Denna bedömning 

genomfördes via patient global assessment (PGA). Patienterna tillfrågades hur de 

upplevde smärtkontrollen under det första dygnet och fick svara antingen utmärkt, bra, 

ok eller dåligt. Studiens primära effektmått var framgångsrik smärtkontroll (utmärkt 

eller bra på PGA) under de 24 första timmarna. Samma fråga ställdes efter 48 respektive 

72 timmar. Samtliga patienter fick även uppge upplevd smärta från skala 0 till 10. 

Frågan ställdes timme 0 och 0,5. Därefter en gång i timmen fram tills timme 6. Därefter 

ställdes frågan timme 8 och därefter var fjärde timme. Sovande patienter undveks att 

väckas och därmed erhölls inga resultat under vissa timmar gällande den upplevda 

smärtan. Efter 72 timmar fick patienterna svara på 28 frågor som involverade bland 

annat smärtkontroll, upplevd tillfredställelse, bekvämlighet med smärtbehandlingen, 

kunskap om behandlingsformen. Dessa ämnen utom tillfredsställelse rangordnades från 

skala 0–5 där 0 var ”inte alls” och 5 var ”mycket bra”. Ett medelvärde togs fram. Även 

sjuksköterskorna fick besvara dessa frågor.  
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Resultat 

Studien resulterade i att det fanns en viss skillnad i andelen patienter som avbröt 

behandlingen med antingen fentanyl eller morfin (Tabell II). Det totala antalet som 

avbröt studien var större i fentanylgruppen än i morfingruppen.  

Tabell II. Andelen som avbröt studien av olika anledningar i de två grupperna i 

procent.  

 Fentanyl Morfin p-värde 

    

Total andel som 

avbröt 

behandlingen 

16,7 % 11,8 % P = 0,128 

Avbröt pga 

otillräcklig 

smärtlindring 

9,1 % 2,8 % P=0,002 

Avbröt pga 

behandlingens 

biverkningar 

5,6 % 7,5 % P=0,472 

 

Vid jämförelse mellan grupperna gällande procentandelen patienter som uppgav att 

behandlingsmetoden för smärta var framgångsrik (primära utfallsvariabeln) via PGA-

skalan, dvs utmärkt eller bra, sågs ytterst små skillnader under de första 24 timmarna. I 

fentanylgruppen hade 84,9% uppgett att behandlingen var framgångsrik, jämfört med 

84,3% i morfingruppen. Detta ger en skillnad på 0,7% med ett 95% konfidensintervall 

på -5,6% - 7,0%.   

Under de 24 första timmarna uppgav en större andel patienter som erhållit fentanyl att 

deras smärtkontroll var utmärkt, jämfört med de som erhållit morfin (50,0 % respektive 

40,2%), P=0,039. Skillnader fanns även mellan betygen bra, OK och dåligt (tabell III). 

 

Tabell III. Procentandelen patienter i varje grupp som uppgav betyget ”utmärkt”, 

”bra”, ”OK” eller ”dåligt” via PGA-skalan.  

 Fentanyl Morfin 

Utmärkt 50,0% 40,2% 

Bra 34,9% 44,1% 

OK 10,7% 12,2% 

Dåligt 4,0% 2,4% 
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Vad gäller andelen patienter som uppgav betyget ”utmärkt” via PGA-skalan fanns det 

en viss skillnad mellan olika patientgrupper. I ålderskategorin >65 uppgav en större 

procentuell andel att morfin var ”utmärkt”, jämfört med ålderskategorin <65 år där 

fentanyl i större utsträckning sågs som ”utmärkt” (tabell IV).  

 

Tabell IV. Procentandelen patienter som uppgav betyget ”utmärkt” via PGA-

skalan vid behandling av antingen morfin eller fentanyl. 

 Fentanyl Morfin Konfidensintervall     

för skillnad 

Ålder >65 år 83,5 % 85,1 % -9,8% till 4,1% 

Ålder <65 år 91,3% 80,4% -0,7% till 26,5% 

Patienter som 

utförde 

bukoperation 

79,6% 84% -15,8 % till 6,7 % 

Patienter som 

utförde en 

bäckenoperation 

84,4% 88,1% -4,6% till 10,0 % 

Efter 48 timmar 91,3 % 85,3% - 

Efter 72 timmar 98,4% 87,5% - 

 

De båda grupperna hade uppgivit en liknande smärtintensitet innan administrering av 

fentanyl eller morfin (3,5 respektive 3,6); 95% konfidensintervall för skillnad -0,28 till 

0,43). Den upplevda smärtintensiteten var efter 24 timmar likartad i båda grupperna 

(fentanyl 3,0 respektive morfin 2,9). Efter 72 timmar var resultatet 2,6 respektive 2,5;   

(95% konfidensintervall för skillnad -0,27 till 0,47). Under de tre första timmarna var 

det fler patienter i fentanylgruppen än i morfingruppen som erhöll extra analgetika (20,6 

% respektive 12,2%, p = 0,11).  

Andelen som behandlades med fentanyl angav i större utsträckning än de som 

behandlades med morfin att behandlingen var enkel. 41,5% av de som erhöll fentanyl 

uppgav att det var ett enkelt behandlingssätt jämfört med 28,9% i morfingruppen 

(p=0,004). En större andel sjuksköterskor uppgav även att fentanyl var ett lättare 

behandlingssätt jämfört med morfin (83,5 % mot 55,9%, p=0,001). 

Genom behandlingens gång rapporterades vissa biverkningar, några vanligare än andra, 

dessa biverkningar presenteras i tabell V. 
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Tabell V. Vanligaste förekommande biverkningarna, presenterat både i antal och 

procent av totala antalet som erhöll drogen.  

 Fentanyl Morfin 

Illamående 121 st ( 48 %) 112 st (44,1%) 

Huvudvärk 16,7 % 10,6% 

Klåda 7,9% 13,8% 

Respiratorisk depression 0 % 2,54 % 

 

Ett större antal individer som erhöll morfin uppgav även att den smärtstillande effekten 

vid vissa tillfällen avtog jämfört med fentanyl (12,6% respektive 6,0%, p=0,014).  

 

Studie 4 Nebulized fentanyl vs intravenous morphine for ED patients with acute 

abdominal pain: a randomized double-blinded, placebo-controlled clinical trial.  

Deaton et al., 2015 (25) 

 

Metod 

På en militär behandlingsavdelning för akutvård genomfördes under perioden oktober 

2011 till februari 2012 en dubbelblindad, dubbel-placebokontrollerad och randomiserad 

studie med syftet att jämföra den nebuliserade beredningsformen av 2 µg/kg (50 µg/mL) 

fentanyl (NF) med 0,1 mg/kg (0,1 mg/mL) intravenöst morfin (IVM) vid akut 

buksmärta. Patienterna var mellan 18–86 år och inkluderades i studien om dess smärta 

var >5 av totalt 10 och inte hade några allergier för preparaten. Patienter exkluderades 

från studien om de hade Addisons sjukdom, en nedsatt funktion av lever eller njurar, led 

av hypotyroidism, hypertrofi eller förträngningar i urinrör. Även gravida och ammande 

patienter exkluderades. Patienter exkluderades även från studien om de inom de senaste 

två veckorna tagit CYP3A4 hämmare, hypnotika, tricykliska antidepressiva läkemedel 

eller monoaminoxidashämmare. I studien deltog totalt 40 patienter som randomiserat 

delades in i två grupper med 20 individer i varje. Av dessa 40 var det åtta patienter som 

exkluderades från dataanalysen på grund av avvikelser. Den ena gruppen erhöll 

antingen 2 µg/kg nebuliserat fentanylcitrat och placebo med 10 ml isoton 

natriumkloridlösning intravenöst, medan den andra gruppen erhöll 0,1 mg/kg 

intravenöst morfin och placebo med 5 ml isoton natriumklorid i nebuliserad form. Var 

tionde minut under 40 minuter genomfördes en jämförelse mellan de två grupperna. 

Innan läkemedlen gavs till respektive patient antecknades hjärtfrekvensen, blodtrycket 

och syrgasmättnaden av en sjuksköterska och patienten uppgav upplevd smärta via en 

100 mm visuell analog skala (VAS).  

Under studiens gång fanns återupplivande utrustning, mediciner och naloxon 

tillgängligt. Av säkerhetsskäl visste en ansvarig sjuksköterska vilka sprutor som 

innehöll placebo eller verkande substans.  
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Resultat 

VAS-resultatet vid baseline var för fentanyl 65,81 ± 13,25 (medelvärde ± 

standardavvikelse, 95% konfidensintervall 58,75 - 72,87) och morfin 74,94 ±16,41 

(95% konfidensintervall 66,19 - 83,68). Detta gav p= 0,09. Vad gäller hur VAS 

förändrades under angivna tidpunkter mellan de olika grupperna, visade det sig att 

fentanyl var det läkemedel som var mest effektivt (tabell VI).  

 

Tabell VI. Sammanställning av skillnader gällande VAS från basline vid olika 

tidpunkter. Medelvärde (95% konfidensintervall). 

 Fentanyl Morfin Skillnad 

Minut 10 15,2 

 (11,92-19,69) 

11.3 0 

 (5,42-18,88) 

3,90 

(3,3-4,47) 

Minut 20 27,66 

 (22,15-35,12) 

11,92  

(2,78-25,72) 

15,75 

(15,18-16,32) 

Minut 30 36,29  

(29,67-43,88) 

16,63  

(7,39-30,71) 

19,67 

(19,09-20,24) 

Minut 40 37,48  

(28,65-49,57) 

10,12  

(2,38-20,48) 

27,36 

(26,79-27,93) 

 

Resultatet av studien blev även att 3 patienter i vardera grupp uteslöts från dataanalysen 

då dessa gjort avvikelser gällande sitt samtycke till deltagandet. Ytterligare en patient i 

vardera grupp uteslöts från dataanalysen då de erhållit fel doser (0,15 mg/kg IVM 

respektive 1,5 µg/kg NF). Mellan de två grupperna fanns det inga signifikanta skillnader 

gällande vitala tecken, VAS eller demografi vid baseline. Mellan de två administrerade 

läkemedlen fanns det inga signifikanta skillnader gällande erhållna biverkningar. 

Verken återupplivande hjälp eller naloxon behövdes under studiens gång.  

Läkare och patienter uppgav även i betydligt större utsträckning att de var mer 

nöjda/tillfredsställda med nebuliserad fentanyl som behandlingsmetod än med 

intravenös morfin (Tabell VII). I gruppen som administrerade NF kunde inga 

biverkningar ses. 

 

Tabell VII. Antalet patienter och läkare som var nöjda/tillfredsställda med 

behandlingen i respektive grupp. 

 Fentanyl (16 st) Morfin (16 st) p-värde 

Nöjda patienter 13 4 0,004 

Inte nöjda patienter 3 12 - 

Nöjda läkare 15 8 0,016 

Inte nöjda läkare 1 8 - 
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Om smärtan på VAS-skalan minskade 15 mm eller mer från baseline ansågs resultatet 

vara kliniskt signifikant (kliniskt betydelsefull). En dos på 2 µg/kg NF uppnår enligt 

studien en kliniskt signifikant smärtlindrande effekt inom tio minuter jämfört med 0,1 

mg/kg IVM som endast uppvisade kliniskt signifikant smärtlindring vid tiden 30 

minuter.  

 

Studie 5 Fentanyl Buccal Tablet vs. Oral Morphine in Doses Proportional to the 

Basal Opioid Regimen for the Management of Breakthrough Cancer Pain: A 

Randomized, Crossover, Comparison Study.  

Mercadante et al., 2015 (26) 

 

Metod 

Studien är en randomiserad, crossover, multicenter och kontrollerad studie som 

genomfördes år 2015 inom den palliativa omvårdanden och omvårdnaden för 

smärtlindring. Syftet var att jämföra den buckala beredningsformen av fentanyl (FBT) 

med den orala formen av morfin (OM) för att se deras säkerhet och effekt vid 

administrering vid genombrott av cancersmärta (BTcP). Studien pågick under 3 dygn. 

Studien inkluderade totalt 81 patienter där 63 utav dessa kunde inkluderas i en 

jämförande analys då dessa patienter erhöll båda preparaten. De 18 övriga individerna 

kunde inte inkluderas i analysen då dessa antingen inte fått någon behandling med FBT 

eller OM, eller endast antingen FBT eller OM. Kriterier för att inkluderas i studien var 

att patienterna skulle ha en cancerdiagnos och erhålla en daglig dos på 60 mg orala 

morfinekvivalenter (OME) eller mer för behandling av smärta, ha en smärtintensitet ≤4 

på en skala mellan 0-10 via numerical rating scale (NRS), som används för att bedöma 

patientens upplevda smärtintensitet där 10 anses vara den värsta smärtan, uppleva 

genombrott av cancersmärtan mellan 1-3 gånger per dygn samt inneha en kontroll av 

smärtan. Patienter exkluderades från studien om deras smärtintensitet var >4 på NRS 

skalan, hade en smärta som var okontrollerad, om de tidigare erhållit behandling med 

monoaminoxidashämmare, tidigare varit missbrukare av antingen droger eller alkohol, 

hade en minskad chans att överleva, hade nedsatt funktion av den orala slemhinnan, 

erhållit antineoplastisk behandling eller av någon anledning inte tilläts ta studiens 

preparat. Patienter som maximalt två veckor innan studiens start fått någon form av 

farmakologisk behandling kunde dock inkluderas i studien.  

Patienternas genomsnittliga bakgrundssmärta var 2,6 på NRS skalan, med en 

standardavvikelse på ± 1,1. När patienterna fått fyra BTcP genombrott efter varandra 

gjordes utvärderingar. Efter att patienterna under två dygn fått medicinering med 

opioider och hade en smärtintensitet på under 4 på NRS skalan informerades samtliga 

patienter att de vid försvårad smärta skulle be om BTcP behandling. Via en crossover 

design där studiens preparat gavs efter två episoder av BTcP tilldelades fentanyl buckal 

tablett och oral morfin slumpmässigt till patienterna. Patienter som tidigare erhållit en 

dos på 60 mg OME (orala morfin ekvivalenter) tilldelades en dos på 100 µg fentanyl 

buckal tablett eller 10 mg oral morfin. Patienter som tidigare erhållit 120 mg OME 

tilldelades 200 µg fentanyl buckal tablett eller 20 mg oral morfin. Patienter som tidigare 

administrerat 180 mg OME fick antingen 300 µg fentanyl buckal tablett eller 30 mg oral 

morfin. Studiens doser är de som vanligtvis tilldelas till patienter. Sjuksköterskor 

antecknade smärtintensiteten vid NRS och hur svåra biverkningarna var för att vid 

behov kunna ge medicinsk vård. Dessa anteckningar gjordes strax innan patienterna 
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erhöll antigen fentanyl buckal tablett eller oral morfin vid T0 (minut noll), samt vid 

minut 15 och 30 (t15 och T30). Patienter hade möjlighet att avbryta behandlingen om de 

inte var tillräckligt tillfredsställda och istället be om tidigare erhållen BTcP behandling.  

Studiens primära effektmått var förändring i smärtintensitet samt antalet patienter som 

fick ≥33% och ≥50% minskning av smärtintensitet vid olika tidpunkter. 

 

Resultat 

Screening av 81 patienter genomfördes. Under studiens genomförande hade 9 patienter 

inga händelser av BTcP. Fyra patienter hade enbart en händelse av BTcP under studiens 

gång och erhöll därmed endast antingen fentanyl buckal tablett eller oral morfin. Övriga 

68 patienter kunde inkluderas i en jämförande analys då dessa erhöll både fentanyl 

buckal tablett och oral morfin. Av totalt 63 patienter hade 4 händelser av BTcP, medan 

fyra patienter enbart hade 2 händelser och en patient hade 3 händelser. Totalt 

behandlades 132 händelser med fentanyl buckal tablett och 131 med oral morfin, vilket 

ger totalt 263 behandlade BTcP-händelser. Patienternas genomsnittliga ålder var 62,1 

med en standardavvikelse på ± 12,3 år.  

Den genomsnittliga dosen av oral morfin var 20,5 mg med en standardavvikelse på ± 

11,2 mg, jämfört med 198.7 µg med en standardavvikelse på ± 120 µg fentanyl buckal 

tablett. Tester visade att det inte fanns några skillnader gällande BTcP-händelser som 

behandlats med respektive preparat med ålder, opioid-dos vid behandling innan studien, 

BTcP-typ, mekanism av smärta, huvudsaklig diagnos och kön.  

Hur smärtintensiteten förändrades mellan de två behandlingsgrupperna vid olika 

tidpunkter redovisas i tabell VIII. En statistiskt signifikant skillnad kunde ses efter T15 

och T30.  

 

Tabell VIII. Smärtintensiteten vid tiden 0, 15 och 30 minuter hos respektive 

behandlingsgrupp. Medelvärde (standardavvikelse) 

 Fentanyl buckal 

tablett 

Oral morfin p-värde 

T0 7,7 (1,1) 7,7 (1,2) 0,889 

T15 4,4 (1,3) 6,1 (1,9) <0,0005 

T30 3,2 (1,7) 4,7 (2,8) <0,0005 

 

I både oral OM och FBT gruppen erhölls signifikanta förändringar gällande 

smärtintensiteten på NRS skala från 0-10. Vid minut 15 respektive 30 sågs skillnader 

mellan dessa två grupper. Skillnaderna var att ett större antal BTcP händelser som 

behandlades med fentanyl buckal tablett fick en reducerad smärtintensitet med ≥33 % 

jämfört med de som fått oral morfin (Tabell IX). I de fall där smärtans intensitet 

reducerats med ≥50% sågs även skillnader mellan de olika preparaten vid de olika 

tidpunkterna (Tabell X). 
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Tabell IX. Procentandelen patienter som fått en reducerad smärta med ≥33% vid 

tiden 15 och 30 minuter i respektive grupp. 

 Fentanyl buckal 

tablett 

Oral morfin skillnad 

T15 76,5 % 32,8 % 43,7 % 

T30 89 % 54,9 % 34,1 % 

 

Tabell X. Procentandelen patienter som fått en reducerad smärta med ≥50% vid 

tiden 15 och 30 minuter i respektive grupp. 

 Fentanyl buckal 

tablett 

Oral morfin Skillnad 

T15 52,3% 11,3% 41 % 

T30 75% 45,8% 29,2 % 

 

Skillnaderna mellan de två olika behandlingsgrupperna var statistiskt signifikanta  

(p <0,0005) 

Den summerade smärtintensitetsskillnaden (SPID) kunde räknas ut vid T15 och T30 

efter administrerad dos. Vid SPID15 var medelvärdet 1,44 för morfin med en 

standardavvikelse på ± 1,7. För fentanyl var medelvärdet 3,26 med en standardavvikelse 

på ± 1,6 vid samma tidpunkt. Vid SPID30 var medelvärdet 2,8 med en 

standardavvikelse på ±1,7 för morfin. Vid samma tidpunkt var medelvärdet 4,4 med en 

standardavvikelse på ± 1,8. P-värdet var även här <0,0005. Vid T30 kunde även en ökad 

frekvens av vissa biverkningar noteras, däribland kräkningar och illamående, men var 

aldrig tillräckligt allvarliga för att kräva medicinsk vård. Andra vanliga biverkningar 

som förekom var dåsighet och förvirring men inte heller för dessa fanns statistiskt 

signifikanta skillnader mellan grupperna. 

 

Studie 6 Fentanyl Intoxication Caused by Abuse of Transdermal Fentanyl 

Moon et al., 2011 (27) 

I en fallrapport från år 2011 beskrivs tre fall av intoxikation med fentanyl. I samtliga fall 

drabbades patienterna av respiratorisk depression. Ena patienten använde läkemedlet i 

medicinskt syfte vilket de två andra inte gjorde. Samtliga tre patienter använde sig av 

transdermal fentanyl vid förgiftningstillfället och var även ovana användare av opioider. 

 

Fall 1 

Rapportens första fall handlar om en kvinnlig munk i 76 års åldern utan kända 

medicinska besvär. Ungefär tre timmar innan ankomsten till akutmottagningen hade 

kvinnan börjat uppleva trötthet. Under ett dygns tid hade kvinnan även haft illamående 

och kräkningar. Tidigare hade kvinnan besökt primärvården där datortomografi (CT) på 
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hjärnan gjorts och blodprover tagits. Resultaten av CT uppvisade normala fynd. Vidare 

togs arteriella blodgaser (ABG) där resultaten visade att pH låg på 7,28, PaCO2 59,1 

mmHg, PaO2 98,5 mmHg, HCO3 24,2 mmol/L, blodglukos 215 mg/dL med en 

syremättnad på 96 %. Ett nytt ABG-test en timme senare visade att kvinnans 

respiratoriska acidos förvärrats och hon lades in på sjukhus. 

Vid ankomsten till sjukhuset visade ett nytt ABG-test att pH låg på 7,36, PaCO2 50,2 

mmHg, PaO2 69,2 mmHg, HCO3 26,2 mmol/L nu med en reducerad syremättnad på 93 

%. Kvinnans blodtryck låg på 140/90 mmHg med en kroppstemperatur på 36,6C med 

en andningsfrekvens på 6 andetag i minuten och en hjärtfrekvens på 83 slag per minut. 

Efter ABG-test på sjukhuset hade kvinnan fått tillgång till mekanisk ventilation. Vid 

vidare undersökning konstaterades att kvinnan hade kontraherade pupiller (1 mm) och 

klara luftvägar. Kvinnans motoriska förmåga i alla extremiteter var symmetriskt 

försvagade men uppvisade en sensorisk respons som var normal. Inga förändringar sågs 

vid datortomografi av bröstkorgen och andra laboratoriefynd var normala. Dag två togs 

den mekaniska ventilationen bort och vid en kroppslig undersökning upptäcktes två 

plåster på kvinnans rygg. Dessa plåster visade sig vara två stycken 20 cm2 fentanyl 

depotplåster, av märket Durogesic. Dessa två plåster motsvarar tillsammans en dos av 

100 µg/timme (50 µg/timme styck). Kvinnan uppgav att hon fått dessa av en vän med 

tjocktarmscancer för att reducera hennes ryggsmärta. På fjärde dagen skrevs kvinnan ut 

från sjukhuset utan rapporterade följdsjukdomar.  

 

Fall 2 

Rapportens andra fall handlar om en man i 67 års åldern som i ett komatillstånd kom in 

till akutmottagningen. Innan ankomsten till akutmottagningen hade mannen åtta timmar 

tidigare fått två stycken 10 cm2 fentanyl depotplåster utskrivna, för sin nacksmärta på en 

vårdcentral. Dessa två plåster motsvarar tillsammans en dos på 50µg/timme 

(25µg/timme styck). Mannen togs till en vårdcentral då han plötsligt slutat svara på 

tilltal. Vid ankomst till vårdcentralen var mannen avliden men efter en 20 minuter lång 

hjärt-lungräddning gick hans liv att rädda. Vid ankomst till akutmottagningen hade 

redan de två fentanyl depotplåstren avlägsnats.  

Vitala värden togs vid ankomst som visade ett blodtryck på 120/80 vid samtidig 

tillförsel av 10 µg/kg/min dopamin. Kroppstemperaturen låg på 36,0 C, med ett centralt 

venöst tryck på 13 mmHg och en puls på 96 slag per minut. Mannens ögon reagerade 

inte på ljus och inga reflexer i hornhinnan kunde ses. Laboratorietesterna visade 

normala resultat. Mannen fick genomgå ett elektrokardiogram (EKG), lungröntgen och 

CT av hjärnan. CT av hjärnan uppvisade flertalet infarkter, medan EKG uppvisade 

bland annat ingen ischemisk förändring, men en hjärtfrekvens på 90 slag i minuten och 

förmaksflimmer. Kronisk bronkial patologi upptäcktes vid lungröntgen. Dag sju hade 

mannen fortfarande inte återhämtat sig från sitt nedsatta mentala tillstånd och blev 

därför hänvisad till ett privat sjukhus.  

 

Fall 3 

Rapportens tredje fall handlar om en man på 52 år som med apné och påverkat mentalt 

tillstånd ankommer till akutmottagningen. Normala resultat uppvisades vid en CT av 

hjärnan. Mannen togs till ett sjukhus efter behandling med 50.000 U urokinas på grund 

av en befarad stroke. Vid tillfället mannen anlände till sjukhuset hade han redan hamnat 

i koma och uppvisade kontraherade pupiller i storleken 1 mm. Mannens luftvägar var 

fria och inga neurologiska problem hittades. Bortsett från att flertalet laboratoriefynd 

var normala, uppvisade ett arteriellt blodgastest att mannen hade drabbats av en 
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respiratorisk acidos och fick därmed mekanisk ventilation insatt. Vid en fysisk 

undersökning hittades två stycken 20 cm2 fentanyl depotplåster av märket Durogesic på 

mannens hals som togs bort. Dessa två plåster motsvarar tillsammans en dos på 

100µg/timme (50µg/timme styck). Under dag två kunde den mekaniska ventilationen 

tas bort och mannen kunde lämna sjukhuset utan följdsjukdomar på dag fyra. Mannen 

uppgav att han erhållit plåstren från en bekant med matstrupscancer, för att lindra sin 

nacksmärta.  

 

Studie 7 Death by band aid: fatal misuse of transdermal fentanyl patch.  

Bakovic et al., 2015 (28) 

I en fallrapport beskrivs det hur en 2 årig ficka på 91 cm och 12 kilo, fått ett 

transdermalt fentanylplåster applicerat på ett blödande sår.  

Flickan var vid tillfället hos sin mormor när en olycka uppstod som resulterade i ett 

blödande sår på flickans knä. Flickans mormor applicerade utan vidare tanke ett plåster 

på såret och flickan lekte vidare utan tecken på mental förändring. Flickan blev vid ett 

senare tillfälle trött och somnade runt 21.00 på kvällen, vilket var en normal tid. Flickan 

fick med anledning av detta stanna kvar hos mormor. Runt 01.00 upptäckte mormorn att 

flickans andning var ansträngd och valde därmed att lägga flickan i sidoläge. Mormorn 

uppgav själv att flickans andning förbättrades efter positionsbytet. Vid 07.00 morgonen 

därpå hittades flickan död. Vid obduktion och vidare kontroller upptäcktes kräk i 

munnen och näsborrar. Bortsett från såret och blåmärken efter olyckan hittades inga 

andra tecken på våld. Vid kontroll av plåstret som satt på såret gjordes upptäckten att 

plåstret var ett fentanylplåster (Durogesic 25 µg/h) med ett mått på 2x2 cm. Prover togs 

därefter för analys av vävnader och kroppsvätskor.  

Provresultaten visade närvaro av fentanyl i blod, urin, njure och lever där 

koncentrationen var lägst i blod och högst i urin. Spår av fentanyl fanns inte i 

maginnehållet. Detta resultat indikerar på att flickan dött av fentanylintoxikation. 

Anledningen till att förloppet gått så snabbt kan ha sitt ursprung i att plåstret 

applicerades på ett blödande sår vilket hos ett opioidnaivt barn resulterar i att 

absorptionen av fentanyl femdubblas. Liknande fall existerar där förgiftning med 

fentanyl uppstått hos barn, men i god tid kunnat behandlas. Patienten i fråga var en 6 

årig flicka på 27 kg som liknande den 2 åriga flickan fick ett Durogesic 25 µg/h 

applicerat på ett sår på ryggen. Flickan påverkades mentalt men blev med 

naloxonbehandling återställd.  
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Sammanfattning av granskade studier i tabellform  

De granskade studierna sammanfattas i Tabell XI och i Tabell XII. 

 

Tabell XI. Sammanfattning av studie 1-3. 

           Studie 1          Studie 2           Studie 3 

Författare och 

publiceringsår 

Finn et al., 2004 (21) Borland et al., 2007 (24) Minkowitz et al., 2007 (23) 

Studietyp 

 

Dubbelblindad, 
placebokontrollerad, 

crossover, randomiserad 

Dubbelblindad, 
placebokontrollerad, 

randomiserad, prospektiv 

Open-label, randomiserad, 
multicentrerad, parallellgrupp, 

aktivt kontrollerad 

Studiens syfte 

 

Jämföra effektiviteten och 

säkerheten mellan PCIN 

fentanyl och oral morfin vid 

smärta orsakad av brännskador 

Jämföra effektiviteten hos IN 

fentanyl och IV morfin vid 

långbensfrakturer 

Jämföra säkerheten och 

verkningsgraden mellan TD 

fentanyl och IV morfin 

Antal deltagare 26 st 67 st 506 st 

Åldrar 18–69 år 7–15 år Medelålder 50,3 år 

Exklutionskriterier 

 

Opioidallergi, neurologiska 

sjukdomar, psykossjukdomar, 

administrerat analgesi IV, mer 
än 25% av kroppen täckt med 

brännskador 

Opioidallergi, huvudskada, 

blockeringar i näsan, oförmåga att 

hantera VAS, administrerat 
narkotisk analgesi före 

studiestart.  

Opioidtoleranta, fått epidural 

eller spinal anestesi, 

hudsjukdomar, fått 
lokalanestetika, krävde 

intensivvård eller OP, skulle 

utföra ytterligare operation inom 

72 h. 

Inklutionskriterier 

 

Identiska sårvårdsprocedurer, 

kunna engelska språket, kunna 
hantera nasal beredningsform, 

andningsvägar fria från 

brännskador 

Långbensfrakturer > 18 år, operation i mage/bäcken, 

sjukhusvård i >24 h, medel-svår 
smärta, SpO2>90 %, 8-24 

andetag/min, smärta ≤4, pigg och 

alert 

Antal som fick fentanyl 26 st 33 st 252 st 

Antal som fick morfin 26 st 34 st 254 st 

Dos fentanyl 9µg/0,18 mL  1,4 µg/kg IN 40 µg/dos TD 

Dos morfin 35–40 mg/5–8 mL 0,1 mg/kg IV 1 mg/dos IV 

Mest förekommande 

Biverkningar fentanyl 

 

Illamående, kräkningar Kräkningar 48 % illamående, 16,7% 

huvudvärk, 14,3% feber, 12,7% 

kräkningar, 7,9% klåda. 

Mest förekommande 

biverkningar morfin 

Illamående, takykardi, 

sjunkande SpO2 och blodtryck 

- 44,1% illamående, 10,6% 

huvudvärk, 11% feber, 9,8% 

kräkningar, 13,8% klåda. 

Resultat Inga direkta skillnader 

gällande säkerhet och 
effektivitet mellan PCIN 

fentanyl och oralt morfin.  

IN fentanyl kan fungera som ett 

säkert alternativ till IV morfin för 
smärtlindring hos barn med 

långbensfrakturer.  

Bättre smärtkontroll med TD 

fentanyl, som även var enklare 
att administrera. Fungerar bra 

som alternativ till IV morfin.  
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Tabell XII. Sammanfattning av studie 4–7. 

          Studie 4         Studie 5     Studie 6     Studie 7 

Författare och 

publiceringsår 

Deaton et al., 2015 (25) Mercadante et al., 2015 (26) Moon et al., 2011 

(27) 

Bakovic et al., 2015 

(28) 

Studietyp 

 

Dubbelblindad, dubbel-

placebokontrollerad och 

randomiserad 

Randomiserad, crossover, 

multicentrerad och 

kontrollerad 

Fallrapport Fallrapport 

Studiens syfte 

 

Jämföra NF med IVM vid 

akut buksmärta. 

Jämföra FBT och OM för att 

se säkerhet och effekt vid 

genombrott av cancersmärta 

(BTcP) 

Beskriver 3 fall av 

intoxikation med 

fentanyl 

Beskriver ett fall av 

intoxikation med 

fentanyl 

Antal deltagare 40 st 81 st 3 st 1 st 

Åldrar 18–86 år 62 ± 12 år 52 – 76 år 2 år 

Exklutionskriterier Addisons sjukdom, nedsatt 

njur/lever funktion, 
hypotyroidism, hypertrofi, 

trängningar i urinrör, 

gravida, ammande och 
individer som administrerat 

MAO hämmare, CYP3A4 

hämmare, hypnotika, 
tricykliska antidepressiva 

de senaste 2 veckorna. 

Smärtintensitet >4, 

okontrollerad smärta, 
behandlats med MAO 

hämmare, alkohol eller 

drogmissbruk, nedsatt 
funktion av orala 

slemhinnan, minskad chans 

att överleva 

- - 

Inklutionskriterier Smärtgrad >5 och inte 

hade opioidallergi 

Inneha en cancerdiagnos och 
administrera en daglig dos 

på minst 60 mg OME, 

smärtintensitet ≤4 

- - 

Antal som fick fentanyl 20 st 63 3 1 

Antal som fick morfin 20 st 63 - - 

Dos fentanyl 2 µg/kg (50µg/mL)  100, 200 eller 300 µg 50 och 100 µg/h 25 µg/h  

Dos morfin 0,1 mg/kg (0,1mg/mL) 10, 20 eller 30 mg - - 

Biverkningar fentanyl 

 

- Illamående, kräkningar, 

dåsighet och förvirring 

Sedering, hypertoni, 
takykardi, låg 

andningsfrekvens, 

förmaksflimmer, 
koma, kontraherade 

pupiller, 

respiratorisk acidos, 

hjärninfarkt 

Ansträngd andning, 

kräkning, sedering 

Biverkningar morfin - Illamående, kräkningar, 

dåsighet och förvirring 
- - 

Resultat De som administrerat NF 
var i större utsträckning 

tillfredsställda med 

behandlingen, som även 
gav en snabbare och mer 

långvarig smärtlindring. 

FBT mer effektiv och 
snabbverkande än OM vid 

smärta 

Symtomen försvann 
efter att Durogesic 

transdermala plåster 

avlägsnats i 2 av 3 
fall, en patient 

hänvisades till ett 

privat sjukhus 

Flickan avled av 

biverkningarna 
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Förklarning av förkortningar i tabell XI och XII. 

 

TD = transdermalt, IV = intravenöst, IN = intranasalt, PCIN fentanyl = patient 

kontrollerad intranasal fentanyl, NF = nebuliserad fentanyl, FBT = fentanyl buckal 

tablett, BTcP = genombrotts cancersmärta, MAO = monoaminoxidas, OME = orala 

morfinekvivalenter, OM = Oral morfin. 

 

DISKUSSION 

Fentanyl jämfört med morfin 

Litteraturarbetets syfte var att undersöka hur fentanyl jämför sig i olika 

beredningsformer med morfins effekt på smärta, samt att se vilka förgiftningsproblem 

som finns med fentanyl. De flesta studierna tyder på att det finns statistiskt signifikanta 

skillnader mellan dessa och att fentanyl i de olika beredningsformerna fungerar som ett 

bra alternativ till morfin. I de studier som granskar fallrapporter angående fentanyls 

förgiftningsproblem beskrivs de klassiska symtomen sedering, kräkningar, respiratorisk 

depression och i värsta fall döden, som inträffade hos en två år gammal flicka. Först 

kommer studierna 1–5, där jämförelse gjorts mellan olika beredningsformer av fentanyl 

med morfin, att diskuteras och därefter studierna som berör förgiftning. 

I den första studien, Finn et al., 2004 (21), jämfördes PCIN fentanyl med oralt morfin 

genom att både grupp A och B erhöll båda preparaten men antigen vid första eller andra 

behandlingstillfället. Det visade sig finnas en statistiskt signifikant skillnad mellan den 

grupp som erhöll fentanyl respektive morfin vid första behandlingstillfället. De som 

erhöll fentanyl först uppgav en högre smärtnivå vid andra behandlingstillfället, då de 

istället erhöll morfin. Det fanns även en statistiskt signifikant skillnad gällande nivån av 

smärtlindring, då grupp A (som administrerade fentanyl först) var mer nöjda med den 

lindrande effekten. När det gäller biverkningen sedering, fanns det inga signifikanta 

skillnader mellan respektive preparat. Vad detta beror på diskuterar studiens författare, 

och tar upp att det kan bero på valt instrument. Ett mer konkret och bättre alternativ till 

studiens valda instrument skulle enligt författarna vara ett som tar upp både trötthet och 

patienternas motivation att kunna delta i vardagliga aktiviteter eller 

rehabiliteringsprogram. Genom att använda sig av en två-period två-behandlings 

crossover design på studien undviks problem gällande variationer hos patienters 

smärtreaktion och upplevelse. Hänsyn har även tagits till respektive läkemedels 

halveringstid, och det finns därmed ingen risk att det ena preparatet hjälpt det andra vid 

smärtlindring. Författarna till denna studien drar slutsatserna att det inte finns någon 

skillnad gällande säkerhet och effektivitet mellan PCIN fentanyl och oralt morfin. Dock 

kan studiens resultat gällande givna smärtnivåer och tillfredsställelse med preparaten ge 

indikationer gällande att det finns möjlighet till förbättringar. PCIN fentanyl kan väl 

fungera som ett alternativ till orala opioider, dock i något högre doser än vad som 

förekom i denna studie (21). 

I den andra studien, Borland et al., 2007 (24), jämfördes intranasalt fentanyl med 

intravenöst morfin. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de två 

grupperna gällande VAS och studiens författare valde därmed att kombinera de visuella 

analoga skalresultaten vilket resulterade i en övergripande VAS för varje tidpunkt. 

Denna övergripande skala visade en signifikant minskning av smärta redan efter 5 

minuter efter administrering av respektive preparat. Mellan de olika tidpunkterna 0-30 

minuter uppger studiens författare att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan effekt av morfin och effekt av fentanyl. Dock så visar resultatet i tabell I (och 
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artikelns figur 3) att morfin har en något snabbare effekt vid insättning jämfört med 

fentanyl. Detta stöds även av att skillnaden i VAS-poäng var 13 till morfins fördel vid 

tiden 5 minuter, med 95 % konfidensintervall 3–23. Författarna sammanfattar sin studie 

med att fentanyl har en stor potential inom akutvården för att behandla barn med smärta. 

Detta på grund av att fentanyl visade sig vara effektiv vid smärtlindring hos barn med 

smärta orsakad av frakturer (24).  

I den tredje studien, Minkowitz et al., 2007 (23), jämfördes 40 µg/dos transdermalt 

fentanyl med 1 mg/dos intravenöst morfin vid smärta efter mag- eller bäckenoperation. 

Patienterna som deltog i studien fick ange sin upplevda smärtkontroll via en PGA-skala 

där det finns en statistisk signifikans mellan de två grupperna. Fler patienter som erhöll 

fentanyl uppgav att deras smärtkontroll var ”utmärkt” jämfört med den grupp som 

erhöll morfin (p=0,039). Det fanns dock inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

antal som avbröt studien mellan grupperna (p= 0,128). Det fanns dock statistiskt 

signifikanta skillnader mellan grupperna gällande avbruten studie på grund av 

otillräcklig smärtlindring, där morfin sågs som det bättre alternativet (p= 0,002). Det 

fanns även signifikanta skillnader gällande biverkningen klåda, då denna biverkan var 

signifikant lägre i behandlingsgruppen som administrerade fentanyl, än i den grupp som 

administrerade morfin. Detta kan bero på histaminfrisättning som orsakas av 

morfinanvändning. Med detta som utgångspunkt kan 40 µg transdermalt fentanyl ses 

som ett säkert och effektivt alternativ till 1 mg intravenöst morfin vid behandling av 

smärta efter operation i mage eller bäcken. Den transdermala formen av fentanyl anses 

även vara en smidigare beredningsform än intravenöst morfin då den bland annat är 

nålfri och förhindrar spridning av blodburna sjukdomar och ger en jämn frisättning av 

läkemedlet under en viss tid. Författarna drar genom denna studie slutsatsen att fentanyl 

ITS är en effektiv behandlingsform vid postoperativ smärta. Enligt studien kan fentanyl 

ITS fungera bra som ett alternativ till standarddosen av IV PCA morfin (23).  

I den fjärde studien, Deaton et al., 2015 (25), jämfördes 2 µg/kg nebuliserad fentanyl 

med 0,1 mg/kg intravenöst morfin vid buksmärta. Vid jämförelse av VAS-resultaten vid 

baseline mellan de två grupperna sågs ingen statistiskt signifikant skillnad (p=0,09) men 

morfingruppen var den grupp som från start hade mer ont än fentanylgruppen. Detta kan 

vara en orsak till att fentanylgruppens patienter i större utsträckning svarade bättre på 

behandlingen, med anledning av att de hade mindre smärta från början. Tio minuter 

efter att de båda läkemedlen administrerats kunde tydliga skillnader ses gällande 

patienternas uppgivna VAS i respektive grupp, där NF var den substans som uppnådde 

större signifikant smärtlindring. Behandlingsgruppen som administrerat NF var även 

den grupp som i större utsträckning upplevt förbättringar av smärtan vilket syns i 

jämförande av resultaten under de olika tidpunkterna där smärtan förbättrats vid 

samtliga tidpunkter. Jämförs detta med behandlingsgruppen som administrerat morfin 

visar VAS att förbättringen av smärtan enligt VAS avtar efter 30 minuter. Även i denna 

studie kan fentanyl, fast i nebuliserad form, anses som ett bra alternativ till intravenöst 

morfin då smärtlindringen uppträder snabbare och verkar mer effektiv. Författarna till 

studien drar slutsatsen att en nebuliserad beredningsform av fentanyl är ett tänkbart och 

säkert alternativ till intravenöst morfin vid akut buksmärta. NF ger snabbare 

smärtlindring och anses enligt studien ha en mer långverkande effekt. Patienter som 

erhöll NF uppgav i större utsträckning att de var nöjda med behandlingen (25). 

I den femte studien, Mercadante et al., 2015 (26), jämfördes 100, 200 och 300 µg BFT 

med 10, 20 och 30 mg OM. I studien användes olika tester för att beräkna p-värdet vid 

jämförelse av kön, smärtmekanism, huvudsaklig diagnos, opioid-dos innan studien, men 

inget av testerna visade på en statistiskt signifikant skillnad mellan dessa grupper 

gällande dessa faktorer. Vad gäller reducerad smärtintensitet efter behandling med 
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respektive drog var FBT den substans som gett störts effekt både vid 15 respektive 30 

min efter administrering. P-värdet var vid denna jämförelse 0,0005. Studiens egna 

författare drar slutsatsen att FBT var mer effektivt och snabbverkande jämfört med oralt 

morfin. Doserna anses vara säkra med anledning av att biverkningarna som uppkom inte 

gav några allvarliga komplikationer. Ytterligare studier inom detta område kan dock 

behövas för att styrka studiens resultat (26). 

Fentanyl är 100 gånger mer potent än morfin (17) och studierna redovisar klassiska 

biverkningar av morfin respektive fentanyl i flertalet fall, vissa vanligare än andra. 

Biverkningarna inkluderar illamående, kräkningar, eufori, kliande (på grund av 

histaminfrisättning), sedering och förstoppning till mer allvarliga biverkningar som 

respiratorisk depression (4). Enligt studierna var biverkningar så som illamående och 

kräkningar de mest förekommande biverkningarna.   

Samtliga fem studier är randomiserade, vilket ökar studiernas trovärdighet då forskarna 

själva inte valt ut vilken patient som ska tillhöra vilken grupp. Tre av fem studier är 

även dubbelblindade (21,22,24), vilket innebär att varken forskare eller patient vet 

vilket läkemedel som administreras. Att en studie är dubbelblindad leder även till att 

studien blir mer trovärdig. Antalet deltagare är även ganska låga i de flesta av de 

granskade studierna där enbart en studie haft någorlunda högt antal deltagare (23). De 

andra studierna har legat på 26–81 deltagare, vilket kan ses som ett ganska lågt 

deltagarantal. För att kunna utvärdera och granska dessa resultat bör kommande 

forskning inom detta område involvera ett större antal individer för att säkerhetsställa 

eventuella statistiskt signifikanta skillnader.  

De olika beredningsformerna av fentanyl, transdermal, intranasal, nebuliserad och oral, 

ger effekt snabbt utan intravenös tillförsel. Dessa beredningsformer är även nålfria, 

vilket minskar infektionsrisken och obehagliga upplevelser som ett nålstick kan 

medföra. Vid behandling av barn kan en intranasal administrering vara lättare att 

genomföra för att undvika nålstick. En anledning till att morfin för närvarande används 

som det första behandlingsalternativet vid smärta, kan bero på fentanyls potens och risk 

för komplikationer vid samtidig administrering av andra preparat som hämmar 

CYP3A4.   

Att patienten själv får uppge upplevd smärta, smärtkontroll och smärtintensitet via 

skalor som PGA, VAS och NRS kan möjligen uppfattas som missvisande och som en 

möjlig felkälla i studierna. Smärta är dock alltid en subjektiv upplevelse vilket medför 

att mätningar av smärta på annat vis än just självuppskattning är komplicerat.  

 

Förgiftningsproblem med fentanyl 

Detta stycke behandlar vilka förgiftningsproblem som kan finnas med fentanyl, som 

tagits upp i studie 6 och 7 (27,28). 

I den första fallrapporten som granskade tre fall (27), hade samtliga administrerat 

transdermal fentanyl av märket Durogesic. En av tre patienter hade läkemedlet på 

recept, medan de andra två fått tillgång till preparaten via anhöriga. Alla tre patienter är 

även i den övre åldern. I samtliga tre fall hade normala laboratoriefynd hittats. I två av 

fallen var arteriella blodgaser påverkade och en patient hade respiratorisk acidos (27). 

Denna fallrapport skildrar hur viktigt det är att endast använda ett läkemedel som är 

avsett för just den individen och inte dela med sig till andra, vilket gäller de flesta 

receptbelagda läkemedel. I ett av fallen hade dock patienten ett utskrivet recept. 

Att barn omkommer på grund av förgiftning relaterat till läkemedel är inte särskilt 

vanligt, men förekommer. Opioidanalgetika, paracetamol och kardiovaskulära 
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läkemedel är de läkemedel som orsakar flest dödsfall relaterat till förgiftning hos barn 

under 5 år. En 2 år gammal flicka omkom på grund av en felaktig applicering av ett 

fentanylplåster, som förväxlades med ett vanligt plåster. Den 6 år gamla flickan klarade 

sig turligt nog genom att snabbt uppsöka vård och få antidoten Naloxon. Båda flickorna 

hade applicerade Durogesic 25 µg/h plåster på kroppen (28).  

Att flickorna vid 2 respektive 6 års ålder administrerat Durogesic skedde av en ren 

olyckshändelse i båda fallen. För att underlätta att detta inte sker bör kanske en betydligt 

mer utmärkande symbol placeras på plåstret. 

 

Sammanfattande kommentarer 

Fentanyl är en mycket potent och fettlöslig substans och de granskade studierna visar att 

det kan användas i många olika beredningsformer för snabb smärtlindring. Samtidigt 

medför dessa egenskaper också stor risk för förgiftning med potentiellt livshotande 

konsekvenser vid felaktig användning. 

 

SLUTSATS 

Fentanyl i olika beredningsformer så som transdermal, intranasal, nebuliserad och 

buckal kan anses som ett bra alternativ till antingen oralt eller intravenöst morfin vid 

olika tillfällen för lindring av smärta. En viss försiktighet bör dock iakttagas vid 

användning av fentanyl med anledning av dess potens och risk för allvarliga 

komplikationer vid felanvändning. Patienter under behandling med fentanyl bör även 

hållas under uppsikt de första timmarna efter läkemedel administreras för att inte riskera 

allvarliga komplikationer.
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