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Disposisjon
• Utfordringsbildet kreft og kreftsmerter
• Diagnostikk av kreftsmerter
• Behandlingsprinsipper
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Noen kjernedata om kreft
• 31000 nye kreft tilfeller i Norge årlig
• 10500 dør årlig av kreft
• Kreft incidensen er økende (25000 i 2005)
• Flere overlever kreft, og flere lever lenger med kreft
• Nær 250 000 lever med kreft (5% av befolkningen!)
• 80000 flere enn for 10 år siden

Bedre overlevelse gir også utfordringer..
«Det høye antallet kreftoverlevere fører til at flere får senvirkninger av
kreftbehandlingen, og at antallet som blir helt eller delvis uføre etter kreftsykdom
øker.
Videre vil det at kronisk syke kreftpasienter stadig lever lenger føre til økende
belastninger for sykehus og pleiehjem.»
Fakta om kreft, kreftregisteret 2015
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Noen kjernedata om kreft og smerter
• Smerte er det symptom som flest kreftpasienter frykter
• Ca 50% av kreftpasiene rapporterer at de er plaget av smerte
• 65 % av de med langtkommet kreft oppgir smerter
• 80% av pasienter i sluttfasen plages av smerter
• 30% av pasienter som er helbredet for kreft plages av smerter
(van der Beuken, Ann Oncol 2007)

Er smertebehandlingen optimal?
• Flere studier viser at pasientene opplever at de ikke får god nok
smertebehandling
Breivik, AnnOncol 2009, Holtan et al Pall med 2007

• Leger mener de har god kompetanse i smertebehandling
•

Stor undersøkelse blant amerikanske leger; onkologer, smertespesialister og palliativ
medisinere avslørte manglende kunnskaper og samtidig stor tro på egen kompetanse

Breuer et al, Oncologist 2015
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Utfordringsbildet
• Flere årsaksmekanismer
• Sammensatt og komplekse problemstillinger
• Fortløpende endringer gjennom sykdomsforløpet
• «total pain»: hva er hva?

Systematisk tilnærming
• Hva er årsaken(e)?
• Hva er behandlingsmålet?
• Hvor avansert skal behandlingen være?
• Hvor mye behandlingsbivirkninger skal vi tolerere?
• Tverrfaglig tilnærming: tett samarbeid mellom behandlere og
hyppige revurderinger i samarbeid med pasient
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Systematisk tilnærming
• Nøyaktig og nødvendig diagnostikk
• «Primum non nocere»
• Følge nasjonale og internasjonale anbefalinger
• Trinnvis oppbygget behandling
• Samkjøre behandlingsapparatet
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Smerter ved kreftsykdom
• Tumorrelatert
• Behandlingsrelatert
• Uten direkte sammenheng med kreftsykdommen
• Forsterket av psykososiale og/eller åndelige/eksistensielle forhold
• Forsterket av langvarig, dårlig smertekontroll
• Jo lenger sykdomsvarighet, jo mer betyr evne til mestring av den totale
livssituasjon

6

13.01.2016

Bruk av kartleggingsverktøy
NRS
ESAS-r
BPI
EORTC-QLQ30
MCGill
PainDetect

ESAS-r
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Smerter ved kreftsykdom –
klinisk undersøkelse
• Grundig generell undersøkelse inkludert nevrologisk undersøkelse.

• Kartlegg spesielt sensibilitetsforstyrrelser med tanke på nevropatisk
smerte.

Supplerende undersøkelser
• Blodprøver med infeksjonsstatus og serum-Ca
• Radiologisk diagnostikk

• Gjentakelse av undersøkelser må alltid vurderes når
smertemønsteret endrer seg.
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Generelle behandlingsprinsipper
• Helhetlig vurdering av pasientens smerteproblem

• Er årsaksrettet behandling mulig?
• Medikamentell behandling relateres til smerteintensitet,
smertemønster, smertetype og pasientens allmenntilstand
• WHOs smertetrapp er grunnleggende for behandling av kreftsmerter

Medikamentell smertebehandling
WHOs smertetrapp fra 1982 er fortsatt gjeldende behandlingsprinsipp
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Behandlingsmål
• Ved nyoppståtte smerter bør effektiv lindring kunne oppnås innen tre
døgn. Dette forutsetter kontinuerlig oppfølging og dosejustering.
• Ukontrollerte smerter er en god innleggelsesgrunn!
• Ved manglende effekt tross adekvat behandlingsopplegg :
Tverrfaglig revurdering

Generelle behandlingsprinsipper
• Tilstrebe et behandlingsopplegg som praktisk lar seg gjennomføre
med hensyn til levering og administrering.
• Standardmedikamenter bør i hovedsak brukes.
• Andre smertelindrende tiltak vurderes fortløpende:
• Livsmestring, psykososial støtte
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Behandlingsstrategi
• Tilleggsbehandling med andre smertelindrende medikamenter må
alltid vurderes ved utilfredstillende effekt eller ved mistanke om
nevropatisk smerte
• Invasiv smertebehandling vurderes ved utilstrekkelig lindring
(blokader, spinal/epidural applikasjon og nevrolyse)

EAPC guidelines 2012
• Trinn II opioider
• Skille mellom pasienter i kurativ fase og palliativ fase.
• Skille mellom stabil smerte og økende smerte
• Pas i palliativ fase: økende behov sannsynlig, bytt til trinn

III
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EAPC guidelines
Trinn III opioider
• Ingen dokumentert forskjell mellom morfin, oksykodon og hydromorfon
gitt pr.os, i effekt og bivirkningsprofil.
• Det anbefales at morfin benyttes som første valg ut fra langvarig
klinisk erfaring og ut fra et økonomisk synspunkt.
• Fentanyl og buprenorfin er likeverdige transdermale alternativer
forutsatt rett konverteringsdose
• NB: ingen føringer/dokumentasjon for kombinasjon av opioider

EAPC guidelines
• Metadon er spesialist behandling
• Injeksjonspreparater benyttes når peroral behandling ikke lenger er
mulig (bruk konverteringstabeller)
• Gjennombruddsmerter skal behandles adekvat
• Alltid obstipasjonsprofylakse
• Alltid vurdere Paracetamol /NSAIDs
• Tilleggsbehandling ved nevropatisk smerte
• Spinal smertebehandling på spesiell indikasjon
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Administrasjonsformer
• Subkutan tilførsel er enkel og effektiv og førstevalg etter
po/transdermal
• iv tilførsel brukes der sc er kontraindisert
• iv tilførsel anbefales når rask smertelindring er nødvendig
• iv og sc tilførsel kan gi bedre smertekontroll der man ikke kommer til
målet med po eller transdermal

Gjennombruddssmerter (BTP)
• God lindring av grunnsmerten må ligge i bunn
• Gjennombruddssmerter behandles med korttidsvirkende opioider eller
transmukosal fentanyl
• I noen tilfeller er fentanyl spray å foretrekke pga raskere innsettende
og mer kortvarig effekt
• Forutsigbar BTP (incident pain) behandles med korttidsvirkende
opioid gitt 30-60 min før utløsende faktor avhengig av adm. form!
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Nevropatisk smerte
• Ved nevropatisk smerte som bare delvis svarer på opioidbehandling,
skal tillegg av amitriptylin eller gabapentin vurderes
• I Norge: pregabalin mest brukt, anxiolytisk tilleggeeffekt
• Risiko for økning av nevrotoksiske bivirkninger – obs forsiktig titrering,
spesielt hos eldre

Nevropatisk smerte: ketamin
NMDA receptor antagonist
• Virkningsmekanisme smerte: Reduserer hyperaktivitet i NMDA
mediert smertetransmisjon i glutaminerge receptorer i ryggmarg
og thalamus
• Dosering smerte: 1-2 mg/kg/d sc/iv.
• NB lav biotilgjengelighet peroralt
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Hva med steroider?

Paulsen O, Klepstad P, Rosland JH, Aass N, Albert E, Fayers P, Kaasa S.
Efficacy of methylprednisolone on pain, fatigue, and appetite loss in
patients with advanced cancer using opioids: a randomized, placebocontrolled, double-blind trial.
J Clin Oncol. 2014 Oct 10;32(29):3221-8.

Annen smertebehandling
• Palliativ strålebehandling
• Kirurgi: Stabilisering, stenting, avlastning
• Tumorrettet behandling, inkl.bisfosfonater

• Fysioterapi som smertelindring
• Livsmestring
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Hvis vi ikke klarer å lindre….
• Tverrfaglig tilnærming
• Hva med pasientens egne mestringsevner?

• Vurdere lindrende sedering

Behandling i terminalfasen
• Sc behandling av nødvendige medikamenter
• Morfin
• Midazolam
• Haldol
• Glycopyrron
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