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Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos 
äldre personer- Socialstyrelsen 2020

Läkemedel mot vanliga och långvariga smärttillstånd hos 
äldre personer har en mycket liten effekt på gruppnivå 
jämfört med placebo. NSAID och opioider kan dessutom 
orsaka ovanliga men allvarliga biverkningar.

Samtidigt kan en del individer ha nytta av behandlingen, som idag 
erbjuds till många äldre personer.
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Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos 
äldre personer- Socialstyrelsen 2020

I studier med kvalitativ metodik har
äldre personer med smärta upplevt
att de blir förbisedda i mötet med vården 
på grund av att de är gamla. 

Det kan därför vara motiverat att undersöka,
problematisera och förbättra vårdpersonalens 
inställningar och attityder till smärta hos äldre.



Nytt på Kloka listan - Akut/kortvarig smärta – äldre

COX-hämmare (NSAID)

naproxen Naproxen ..., Pronaxen

Lämplig dos är 250 mg x 1–2.

ibuprofen Ibuprofen …, Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren

Lämplig dos är 200 mg x 1–3.

Vid smärta i led/muskulatur och ökad risk för systembiverkningar av perorala COX-
hämmare 

ketoprofen gel Orudis*, Siduro*

*Receptbelagd, ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan 
variera mellan olika apotek.

Nytt



Ex: knäledsartros

Tjugofem procent av individer 75–85 år i Sverige har 
artros i knäleden

• 38 000 individer i Region Stockholm



Ketoprofen för äldre på Kloka Listan:

• Värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen vid 
led/muskelsmärta

• Topikalt ketoprofen har effekt visats som är likvärdig orala 
COX-hämmare, men lägre risker

• Topikalt ibuprofen - få individer i studierna och substansen är 
inte värderad i så många sammanställningar

• Topikalt diklofenak ska inte användas pga miljöaspekter

Topikal ketoprofen på Kloka Listan



Topikal ketoprofen på Kloka Listan

Hur säkerställs att behandlingen inte överstiger en vecka? 

• FASS anger 1 veckas behandlingstid för både ketoprofen och ibuprofen 
• Receptkravet för ketoprofen medför att det går att styra behandlingstiden. Annars 

omöjligt att säkerställa

Är rekommendationen värdefull när behandlingen ges intermittent?
• Effekt sannolikt under den tid gelen appliceras (ex: Kneer et al 2013)
• Medianuppföljningsanvändning och –uppföljning var 4 veckor i studierna

Även orala NSAID och opioider ges intermittent



Topikal ketoprofen på Kloka Listan

Frågetecken kring topikala NSAID, inklusive ketoprofen

•Ganska litet studieunderlag

−Äldre +75 är bristfälligt representerade i studieunderlaget

•Placeboeffekten är hög

•Fototoxiska reaktioner beskrivet för framför allt ketoprofen



Patientnytta - gruppnivå

Ketoprofen gel 2,5%

Cochrane 2016 –Vuxna (n=2573) med artrosmärta i knäled av måttlig eller svår intensitet, 

medelålder 62 år, 65% kvinnor. Topikal 6-12 veckor jämfört med topikal placebo.

NNT 6,9 (5,4 till 9,3) -andel individer med minst 50% smärtreduktion: 63 % 
jämfört med 48 %)



Patientnytta - gruppnivå

Ketoprofen gel 2,5%

Effekten var jämförbar med NSAID i orala beredningar

keto

ibu

diklo

diklo

diklo



Jämförelse mot topikala 
COX-hämmare

Jämförelse mot orala 
preparat

Ketoprofen gel 2,5 % -sammanfatting effekt

Cochrane (indirekt jmf)

• Topikalt diklofenak möjligen mer effektivt 

• Topikalt ibuprofen – för lite data

Nätverksanalys (indirekt jmf)

• Topikal placebo var likvärdigt

• Topikalt diklofenak var mer effektivt

• Topikalt ibuprofen var likvärdigt men nådde 
inte statistisk signifikans

Cochrane (direkt jmf, men alla COX-hämmare 
poolade)

• Orala COX-hämmare var likvärdiga

Nätverksanalys (indirekt jmf)

• Oral paracetamol ej bättre

• Orala opioider ej bättre

• Vissa orala COX-hämmare bättre, särskilt 

diklofenak och etoricoxib, men även 

naproxen och ibuprofen



Biverkningar

Ketoprofen gel: Fotosensibilisering= sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000)

Diklofenak gel: Ljuskänslighetsreaktion= mycket sällsynt (<1/10 000)

Ipren gel: Ljuskänslighetsreaktion= ingen känd frekvens

Ketoprofen gel 2,5%



Ketoprofen gel 2,5%

Topikalt ketoprofen (ex Orudis gel)

•Studerad avseende effekt och säkerhet.

•Breddar behandlingsmöjligheter för stor patientgrupp

•Användning framför allt i primärvården.

•Finns som alternativ i de flesta guidelines, inklusive Nationella 
Riktlinjer för Rörelseorganens sjukdomar.

•Önskvärd styrning av ett preparat (ketoprofen, eller möjligen 
ibuprofen) framför ett annat (diklofenak) där användningen är icke-
önskvärd.
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