TEMA HYPERTONI

Smärta hos äldre bör
behandlas på olika sätt
Sköra äldre har lägre trösklar för biverkningar. Därför är en bra strategi
vid smärtbehandling hos dessa att långsamt öka dosen. Men att
uppnå komplett smärtfrihet är orealistiskt.
– Målet bör i stället vara bra smärtlindring, bättre funktion i vardagen
och bättre livskvalitet, säger Carl-Olav Stiller.
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Önskvärd nivå för LDL <3,0 mmol/l.
Överväg behandling med statiner i måttlig
dos, t.ex. atorvastatin 10–20 mg/dag
om LDL-mål ej nås med livsstilsförändring.
Önskvärd nivå för LDL <2,6 mmol/l.
Behandla med statiner i måttlig dos,t.ex.
atorvastatin 10–20 mg/dag.
Önskvärd nivå för LDL <1,8 mmol/l.
Behandla med atorvastatin 40–80 mg/dag.
Lägg till ezetimib 10 mg/dag om önskvärd
nivå inte nås inom 3 månader.
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Smärta hos äldre är
ett svårfångat fält. Mellan
25–80 procent av de
äldre anges ha långvarig
smärta.
Carl-Olav Stiller

T

idigare under hösten kom en SBU-rapport
som konstaterade att läkemedel mot vanliga
och långvariga smärttillstånd (artrossmärta,
smärtsam diabetesneuropati och smärta vid kotkompression) hos äldre personer har en mycket
liten effekt på gruppnivå jämfört med placebo.
NSAID och opioider kan dessutom orsaka ovanliga
men allvarliga biverkningar.

Svårfångat fält

Klipp ut

Måttlig risk
Hög risk
Mycket hög risk

Ställningstagande till behandling med statin

Cerebrovaskulär sjukdom (TIA, stroke)
Kranskärlssjukdom
Perifer artärsjukdom
Påvisade signifikanta ateromatösa plack
Aterosklerotisk aortasjukdom
• Vänsterkammarhypertrofi (t.ex. EKG eller
ekokardiografi)
• Nedsatt njurfunktion (eGFR):
<60 ml/min/1,73 m²
• Mikroalbuminuri U-alb/krea-kvot ≥3,0 g/mol
• Ankel-brakialindex (ABI): <0,9
• Uttalad retinopati (blödning, exsudat eller
papillödem)
• Ökad kärlstelhet (t.ex. pulstryck ≥60 mmHg
hos äldre >65 år)
• Manligt kön
• Hög ålder: män >55 år, kvinnor >65 år
• Rökning
• Hyperlipidemi
Kolesterol >4,9 mmol/l
och/eller LDL >3,0 mmol/l
•	Diabetes mellitus eller nedsatt
glukostolerans
•	Hereditet för tidig hjärt-kärlsjukdom:
män <55 år, kvinnor <65 år
• BMI ≥30 kg/m²
• Fysisk inaktivitet
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Hypertoniorsakad
organskada
Riskfaktorer

Viktiga faktorer för riskbedömning

Etablerad aterosklerotisk
hjärt-kärlsjukdom
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SBU granskade studier avseende risken för akut
njurpåverkan och allvarliga gastrointestinala
biverkningar från mag-tarmkanalen (perforation,
ulcus, blödning) med coxhämmare/NSAID och
risken för fall med opioider.
– Smärta hos äldre är ett svårfångat fält. Mellan
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25–80 procent av de äldre anges ha långvarig
smärta, men det är många olika sorters smärta
som bör behandlas olika och utvärderas på ett
systematiskt sätt. Smärta efter kotkompression
är vanligt i denna åldersgrupp, men det saknas
kontrollerade studier som jämför olika behandlingsstrategier, säger Carl-Olav Stiller, docent och
överläkare vid Klinisk farmakologi, Karolinska
universitetssjukhuset, samt ordförande i läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta och
reumatiska sjukdomar.

Samma dos i åratal
Carl-Olav Stiller var sakkunnig i projektgruppen
som skrev SBU-rapporten och menar att det
viktigaste när det gäller smärtbehandling av äldre
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