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Sammanfattning 

 
 
Kronisk smärta är mycket vanligt i den allmänna befolkningen och påverkar både 

individens vardag och samhället i stort. Både kronisk och akut smärta orsakar stora 

kostnader för samhället och individen. Det är mycket viktigt att kartlägga orsaken och 

individanpassa läkemedelbehandlingen för patienten dels för att höja patienten 

livskvalité men även för att sänka samhällsekonomiska kostnaderna. Orsaken till 

smärta är komplext och socio- ekonomiska skillnader kan öka risken för kronisk 

smärta. I den här studiegruppen, som består av vuxna män och kvinnor mellan 18 till 

över 65 år, har jag studerat förekomsten av akut och kronisk smärta relaterat till 

ålder och kön samt följsamhet till smärtbehandlingen. Resultaten visar att det är 

vanligast med smärta bland kvinnor och att de i högre grad lider av kronisk smärta. 

Vanligaste läkemedlen som används är paracetamol och NSAID. Slutligen visar 

resultaten att det är kvinnor som står för dålig följsamhet på grund av rädsla för 

biverkningar och beroende bland receptkunder, medan män står för dålig följsamhet 

bland icke receptkunder på grund av otillräcklig effekt av läkemedel. 
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1. Introduktion  

 

Smärta definieras av IASP (International Association for the Study of Pain) enligt 

följande; “Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”1.  Smärta kan alltså 

vara både ett symtom på underliggande skada eller sjukdom men även upplevas utan 

fysisk skada/sjukdom. Smärtupplevelsen och intensiteten är individuell och därmed 

bör grundorsaken till smärta utvärderas för varje patient individuellt och 

behandlingen bör vara individanpassad. Smärta kan vara både akut eller 

kroniskt/långvarig och för att en smärta ska betecknas långvarig skall den vanligtvis 

ha pågått i tre månader2. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Smärta, som är en av de vanligaste besöksorsakerna i sjukvården1, ger upphov till 

både sämre livskvalitet för patienten exempelvis som trötthet och sömnstörningar 

samt stora samhällsekonomiska kostnader2,3. År 2003 beräknades de 

samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta i Sverige till cirka 87,5 

miljarder kronor. Av denna kostnad utgör 7,5 miljarder direkta vårdrelaterade och 80 

miljarder indirekta kostnader. Dessa indirekta kostnader innebär kostnader som 

uppkommer på grund av produktionsbortfall orsakad av sjukdomsrelaterad 

arbetsfrånvaro2. Resultaten från en studie från Västra Götalands region visar att 

patienter med en diagnos relaterad till kronisk smärta kostade samhället 62000 kr 

per patient år 2008 och totalt 52 miljarder i Västra Götaland regionen3. En 

undersökning från Danmark visar att patienter med långvarigsmärta utnyttjar hälso- 

och sjukvården i högre grad än kontrollgrupperna utan smärta. Orsaken tros ligga i 

bland annat bristande kunskap om kronisk smärta hos sjukvårdspersonal som leder 

till sökandet efter någon organisk orsak till smärtan då den uppfattas som en 

varningssignal4. Det har beräknats att kronisk smärta är mycket vanligt i den 

allmänna befolkningen närmare 19 procent visar en stor europeisk studie5.  

 

I en enkätstudie som utfördes i Helsingfors undersöktes socioekonomiska skillnader i 

akut, kronisk och handikappande kronisk smärta hos medarbetare vid Helsingfors 
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stad i åldrarna 40, 45, 50, 55 och 60 år. Det visade att kronisk och handikappande 

kronisk smärta var vanligare hos äldre åldersgrupper bland både män och kvinnor. 

De med lägre utbildning var mer benägna att anmäla kronisk eller invalidiserande 

kronisk smärta än de med högre utbildning. Vidare visade resultaten att män som var 

separerade/frånskilda eller änkor var mer benägna att rapportera akut smärta än 

gifta och att arbetare var mer benägna att anmäla kronisk smärta än chefer. Alltså 

visade studien att socio-ekonomiska skillnader ökar risken för smärta då de med 

högre ålder, låg utbildning och yrkesgrupp tycks löpa överrisk för kronisk smärta, 

särskilt för handikappande kronisk smärta6. Studier visar (vid studie av  utveckling av 

akut nack- ryggsmärta till kronisk smärta) också att ökad exponering för tidiga 

traumatiska händelser och nedstämdhet var bland de mest förutsägande 

indikatorerna på kronisk smärta. Ju mer traumatiska händelser patienten har varit 

med om och ju djupare depression personen har i det tidiga skedet av smärtepisoden 

desto mer ökar svårighetsgraden av efterföljande smärtan och funktionshindret7. 

Vidare finns det också antydan på att ju svårare akuta smärtan är desto ökad risk 

finns för utveckling till kronisk smärta8. 

Då kvinnor tillfrågas om de har några kroniska eller långvarig sjukdom eller besvär, 

är det vanligaste svaret ”besvär eller symtom från skelettet och rörelseorganen”, 

enligt statistiska central byråns (SCB) rapport om ohälsa och sjukvård mellan åren 

1980-20059. Enligt rapporten har 22 procent (ca 800 000 kvinnor) av kvinnorna och 

15 procent (500 ooo män) av männen nämnt sjukdom eller besvär från 

rörelseorganen som en långvarig sjukdom. Sjukdomar och värk i rörelseorganen ökar 

med ålder och lite mer bland kvinnor än män. Men det är även vanligt hos unga, i 

åldrarna 16 – 24 år. Skillnaden i andel som besväras av smärta är störst bland män 

och kvinnor i denna åldersgrupp och var 20 procentenheter, där 40 procent av 

männen och 61 procent av kvinnorna uppgav att de besväras av smärta. Enligt 

rapporten är skillnaden i andel som besväras av smärta lägst bland dem äldsta i 

åldersgruppen 85 år och äldre med 3 procentenheter, där kvinnorna utgör 58 procent 

och männen 55 procent. Bland kvinnor är det dock allra vanligast med smärta i 

åldersgruppen 65-74 år med 79 procent och bland män är det vanligast i 

åldersgrupperna 55-74 år med 65 procent9. 

 

I Statistiska årsboken för hälso- och sjukvård 2013 presenteras senaste resultaten för 

hälsotillstånd och sjuklighet i åldrarna 16 till över 80 år och detta stödjer också 
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tidigare presenterade resultaten från SCBs rapport för åren 1980-2005. Vidare kunde 

ses att både för män och kvinnor ökar andelen som har sökt läkare inom en tre 

månaders period för sina besvär med stigande ålder. Andelen kvinnor som har sökt 

läkare för sina besvär är 36 procent och för män 28 procent i åldersgruppen 20-64 10.  

Sammanfattningsvis, har kvinnor i genomsnitt mer värk än män och att det är 

vanligast bland äldre. 

 

1.2  Läkemedelsstatistik 2012 

 

Från läkemedelsstatistiken som Socialstyrelsen publicerat för år 2012 kan 

information om incidens samt prevalens fås angående användning av smärtstillande 

läkemedel. Med incidens menas här antal personer med förstagångsuttag (påbörjad 

behandling) av ett läkemedel eller läkemedelsgrupp. Prevalens presenteras i 

rapporten som förekomsten av behandling med läkemedel uttrycket som antal 

patienter per 1000 invånare11.  

 

Tabell 1 visar resultaten där det kan utläsas att bland kvinnor är det störst prevalens 

för läkemedelsgruppen övriga analgetika och antipyretika samt störst incidens för 

läkemedelsgrupp icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel 

(NSAID) även kallad cyklooxygenashämmare. För män utgör läkemedelsgruppen 

NSAID både störst prevalens och incidens.  

Tabell 1. Prevalens och incidens för smärtstillande på recept år 2012, för män  

samt kvinnor11. 

Läkemedelsgrupp/ATC-kod* Prevalens/1000 inv Incidens/1000 
personår 

 
Kvinnor 

  

NSAID / M01A 129,1 91,7 
Opioider / N02A 91,9 60,0 
N02B /Övriga analgetika 
 och antipyretika 

139,7 75,2 

   
Män   
NSAID / M01A 100,2 75,0 
Opioider  N02A 67,3 47,5 
N02B / Övriga analgetika 
 och antipyretika 

82,0 51,1 

   
Källa: Läkemedelstatistik 2012, Socialstyrelsen 
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Tabell 2 visar att prevalensen har varit ganska jämn de senaste åren i alla 

läkemedelsgrupper för både män och kvinnor även om det är mindre positiva och 

negativa förändringar i varje grupp.  

 

Tabell 2. Prevalens för smärtstillande på recept år 2009-2012 antal patienter* per 1000 
invånare11. 

Läkemedelsgrupp/ATC-kod* År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 

 
Kvinnor 

    

NSAID / M01A 134,6 132,8 132,0 129,1 
Opioider / N02A 92,4 93,0 92,1 91,9 
N02B /Övriga analgetika 
 och antipyretika 

128,7 132,0 134,1 139,7 

     
     
Män     
NSAID / M01A 104,5 103,6 102,9 100,2 
Opioider  N02A 66,1 66,9 67,6 67,3 
N02B / Övriga analgetika 
 och antipyretika 

76,0 77,7 78,9 82,0 

 
*med antal patienter avses här person som  
under perioden hämtat ut läkemedel i respektive 
 grupp. 

 

    

     
Källa: Läkemedelstatistik 2012, Socialstyrelsen 

 

 Socialstyrelsen har listat de tjugo största läkemedelsgrupperna i sin 

läkemedelstatistik för 2012 och bland dem finns även två grupper av smärtstillande 

läkemedel. De tjugo största läkemedelsgrupperna kan ses i statistiken rangordnade i 

antal miljoner definierad dygnsdos (DDD).   För kvinnor har övriga analgetika och 

antipyretika (ATC-kod N02B) tolfte placeringen och NSAID (ATC-kod N01A) 

femtonde placering på listan. Dessa placeringar motsvarar för NSAID 59,4 miljoner 

DDD och för övriga analgetika och antipyretika 70,5 miljoner DDD. När det gäller för 

män ingår två läkemedelsgrupper för smärta bland de tjugo största 

läkemedelsgrupperna. Det är NSAID med placeringen sexton med 39,9 DDD samt 

övriga analgetika och antipyretika (ATC-kod N02B) med artonde placering med 34,6 

DDD11. Paracetamol ingår under läkemedelsgruppen, övriga analgetika och 

antipyretika, och är en av de tjugo största läkemedelsubstanserna på recept 2012. 
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Substansen utgjorde 2012 en kostnad på 207,2 miljoner kronor för kvinnor och 101,7 

miljoner kronor för män vilket resulterar på en totalkostnad på 310 miljoner kronor11.  

 

Vid en närmare undersökning av den totala kostnaden (förmånskostnad plus 

patientens egenavgift, se tabell 3) för de ovan nämnda tre läkemedelsgrupperna ses 

att det utgör mycket stora kostnader närmare 1, 1 miljard kronor11.  

 

Tabell 3. Kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2012, alla åldrar 0-75+11. 

Läkemedelsgrupp/ATC-kod* Antal 
patienter 

Antal 
recept 

Total 
kostnad* 

Läkemedelförmåns 
kostnad 

 
 

    

NSAID / M01A 
Män 
Kvinnor 
 
 

473 472 
613 781 

880 906 
1 256 395 

107 572 123 
163 825 929 

42 409 067 
78 620 530 

Opioider / N02A     
Män 
Kvinnor 
 
N02B /Övriga analgetika 
 och antipyretika 
Män 
Kvinnor 

317 964 
436 971 

 
 
 

387 686 
664 284 

1 306 827 
2 079 217 

 
 
 

1 441 383 
3 060 678 

219 949 636 
346 337 995 

 
 
 

102 837 265 
208 416 245 

155 698 785 
254 250 717 

 
 
 

58 302 172 
121 310 075 

 
 
*Totalkostnad = förmånskostnad plus 
patientens egenavgift 

    

     

     
Källa: Läkemedelstatistik 2012, Socialstyrelsen 

 

 

Slutligen vid undersökning av hur läkemedelsförsäljningen på apotek är med 

receptfria smärtstillande, kan det ses att smärtstillande läkemedelsgrupper ingår 

bland de tjugo största läkemedelssubstanserna år 2012.  Paracetamol som ingår i 

gruppen övriga analgetika och antipyretika har andra plats, ibuprofen som är NSAID 

har tredje plats, på fjärde plats finns acetylsalicylsyra (ASA), också en NSAID och på 

sjunde plats ser vi diklofenak ytterligare en NSAID.  Försäljning av smärtstillande ger 

stora intäkter, paracetamol gav år 2012, 304,7 miljoner kronor (apotekets 

utförsäljningspris exkl moms). Vidare ses att ibuprofen gav 167,9, ASA 139,4 samt 
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diklofenak som gav 98,2 miljoner kronor11. All denna statistik visar att smärta är både 

orsak till sämre livskvalité men även en ekonomisk börda för den enskilde individen 

och för samhället.  

 

 

1.3 Smärta 

 

Underliggande orsaken till akut och långvarigsmärta kan vara olika. Det är lättare att 

bestämma en trolig orsak till en akut smärta och ordinera en lämplig behandling1. 

Den långvariga smärtan är inte lik och inte jämförbar med den akuta smärtan. 

Anledningen till detta är att den bakomliggande orsaken till smärtan är annorlunda. 

Långvarig smärta orsakas till viss del av permanenta förändringar, både i nervbanor 

som förmedlar smärta och i andra vävnader. Långvarig smärta kan behandlas oftast 

på samma sätt oavsett orsaken till smärtan och kan delas ytterligare i grupper; 

 

1. Nociceptiv smärta - i samband med vävnadsskada eller irritation. 

2. Neuropatisk smärta – kan uppstå vid skador (som kan vara mekanisk, toxisk 

eller infektiös) på sensoriska nerver. Diabetesneuropati, smärtsam 

polyneuropati och smärta efter herpes zoster är exempel på vanliga 

neuropatiska smärttillstånd.  

3. Psykogen smärta – smärta orsakad av endast psykiska orsaker såsom djupa 

depressioner, vissa psykoser. 

4. Idiopatisk smärta – smärta av okänd orsak och som inte kan hänföras till det 

övriga grupper av smärta1,2.  

 

Nociceptiv smärta uppkommer då retning av nociceptorer i hud, muskulatur, 

benhinnor, inre organ och många andra vävnader. Det är genom A-delta och C-fibrer 

som smärtsignalen leds igenom till ryggmärgens bakhorn. I ryggmärgens bakhorn 

sker omkoppling till andra ordningens neuron. Det är genom två banor (som båda 

passerar talamus) som den spinala transmissonen sker. Den ena av dessa signaler ger 

upphov till intensiteten, lokalisering av smärtan medan den andra ger upphov till 

ångest, rädsla, stress som orsakas av smärtan1. Som nämndes ovan innebär 

neuropatisk smärta; nervsmärta. Skadade axoner kan resultera i parestesi alltså i 

symtom såsom stickningar, myrkrypningar, spontant uppträdande eller framkallad 
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av hudretning men även i dysestesi alltså obehaglig, men inte alltid smärtsam 

parestesi och slutligen i smärta i nervernas försörjningsområde.  Som tillägg kan 

nämnas att de skadade nerverna har ökad känslighet för mekaniskt stimuli.1 

 

Psykogensmärta är sällsynt1, men det finns ett samband mellan långvarig smärta och 

olika ångest samt depressionstillstånd, de förekommer ofta samtidigt. 

 

2. Läkemedelsbehandling  

 

Det är intensiteten och typen av smärta som styr vilken läkemedelsbehandling som 

ordineras. Till att börja med görs en smärtanalys av patienten där  anamnes, 

kroppsundersökning samt en smärtteckning (där patienten ritar in smärtande 

område) används.  Smärtanalysen är grunden för att fastställa en smärtdiagnos. 

Denna diagnos är underlaget för val av behandling.1  

 

Vid kortvarig nociceptiv smärta, där intensiteten är lindrig eller måttlig svår påbörjas 

behandlingen med paracetamol. Då det finns inflammatoriskt inslag kan ibuprofen 

eller naproxen sättas in. Vid kraftigare smärta sätts  svag opioid in såsom tramadol 

eller kodein i kombination med paracetamol1,12, och vid större trauma som 

exempelvis frakturer eller utbredda mjukdelsskador sätts  stark opioid såsom morfin, 

oxikodon  in1.  

 

2.1 Verkningsmekanismer och biverkningar  

 

Verkningsmekanismen för paracetamol är inte helt klart. Det antas verka genom flera 

olika mekanismer där cyklooxygenas (C0x-3), serotonin samt cannabinoidsystemet 

är inblandad1,13,14. Substansen tolereras generellt väl men är levertoxisk vid höga 

doser7. Ibuprofen samt naproxen är substanser som klassificeras som 

Cyklooxygenashämmare (COX), NSAID. Dessa utövar sin effekt via blockad av 

cyklooxygenas vilket resulterar i blockad av bildning av prostaglandiner från 

arakidonsyra som medverkar till inflammation och i smärttransmissionen. COX 

hämmare indelas i selektiva (cox2-hämmare) och oselektiva (cox-hämmare). 

Biverkningar av NSAID utgörs huvudsakligen av påverkan på magsäcken samt 

njurpåverkan, men även trombocytfunktion1,15.   
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Vid aktivering av opiodreceptorer fås en centralt smärtstillande effekt av opioder. 

Aktivering sker genom att opioiden binder till opioidreceptorer1. Vanliga 

biverkningar är sedation, trötthet, illamående, förstoppning, klåda. Vid högre doser 

finns risk för andningsdepression och vid längre tids kontinuerlig användning, risk 

för tolerans samt beroende. Utsättningssymtom kan även förekomma vid längre tids 

användning1,12,16.  

 

Kodein och tramadol är de mest frekvent använda svaga opioiderna. Effekten av 

kodein upplevs olika beroende av att det är individuella variationer i metabolism av 

substansen. Vissa individer är exempelvis ultrasnabba metaboliserare av kodein 

vilket kan resultera i morfinintoxikation (kodein metaboliseras till en viss del till 

morfin som utgör den smärtstillande effekten). Långsamma metaboliserare (som 

saknar enzymet som omvandlar kodein till morfin) riskerar att få sämre effekt på 

grund av utebliven bildning av aktiva metaboliten morfin. Det finns även risk för 

biverkningar hos långsamma metaboliserare på grund av ökade koncentrationer av 

kodein. Högre doser än maxdos av kodein ger inte mer effekt utan mer biverkningar. 

Kodein har även hostdämpande samt i någon grad rogivande effekt1,12,16. När det 

gäller tramadol har metaboliten mer smärtstillande effekt än huvudsubstansen. Som 

kodein har den även en hostdämpande effekt men inte samma biverkningsprofil. 

Tramadol har inte andningshämmande effekt och inte påverkan på tarmens 

peristaltik, men risk för beroende finns vid långvarig användning såsom andra 

opioider. Potensen anses vara mellan 1/6-1/10 av morfins. Den smärtstillande 

effekten resulterar dels från bindning till opioidreceptorer men även från inhibering 

av återupptag av noradrenalin samt förhöjning av serotoninfrisättning1,16.  

 

Vid behandling av neuropatisk smärta används inte de ovan nämnda läkemedlen 

utan här är förstahandsläkemedel amitryptilin och gabapentin. Dessa två läkemedel 

är inte vanlig smärtstillande läkemedel. Amitryptilin är tricykliska antidepressiv 

läkemedel medan gabapentin är en antiepileptika. Amitryptilin är en av de 

substanserna som det finns mest dokumentation och klinisk erfarenhet när det gäller 

behandling av neuropatisk smärta1. Den påverkar de monoaminerga neuronen i CNS 

och hämmar återupptaget i synapserna av serotonin huvudsakligen men även 

noradrenalin samt har en antikolinerg verkan som anses vara begränsande för 
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användningen av läkemedlet. Det orsakar biverkningar såsom trötthet, dåsighet, 

muntorrhet och förstoppning1,17. 

 

Gabapentin verkar genom att binda till spänningsreglerande kalciumkanaler i CNS 

och antas hämma deras funktion. Vid normal dosering är biverkningar av gabapentin 

lindriga men högre doser resulterar i biverkningar från centrala nervsystemet1,18 . 

Som tillägg kan nämnas att även utsättningssymtom kan förekomma. 

Andrahandsbehandling för neuropatisk smärta är pregabalin som har samma 

verkningsmekanism som gabapentin. Därför är det inte säkert att patienter som inte 

har svarat på behandling med gabapentin svarar på pregabalin. Biverkningsprofilen 

för dessa två är likartad1,13. 

 

 

3. Syftet  

 

Syftet med projektet är att undersöka och få en bild av användning av smärtstillande 

läkemedel bland vuxna individer samt orsaken till detta. Även försöka se om det finns 

någon trend/koppling till ålder och kön. 

 

Följande frågeställningar vill jag ha svar på:   

 

1. Är orsaken till användning av smärtstillande läkemedel på grund av akut eller 

kronisk smärta? Är det någon skillnad bland apotekskunder med och utan recept. 

2. Följer patienten den föreskrivna ordinationen? 

3. Förekommer underdosering/överdosering och i så fall varför? 
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4. Metod  

 

För att få svar på frågeställningarna används en kvantitativ metod i form av en 

enkätstudie . Denna metod valdes på grund av att undersökningen skulle genomföras 

under kort tid på 4 veckor. Eftersom en enkätstudie är både tids- men också 

kostnadseffektiv i jämförelse med exempelvis intervjustudier passade det bäst i detta 

sammanhang.  Enkätstudier upplevs inte lika påträngande som intervjustudier kan 

upplevas och den minskar även risken för partiskhet och risken med att 

undersökaren kan påverka deltagaren med exempelvis sättet att ställa frågor och 

ansiktsuttryck. Sedan är det också enkelt att sammanställa och presentera resultaten 

med denna undersökningsmetod.  

 

Enkätmetoden är beroende av svarsfrekvensen. Ju högre svarsfrekvens desto högre 

trovärdighet får undersökningen. Formatet är strikt vilket endast ger möjlighet att få 

svar på den ställda frågan och inget mer, detta är både en för- och nackdel. Nackdel 

då det inte ger utrymme till att  fånga upp det lilla extra som eventuellt kunde ha 

kommit fram i en intervju studie. Vidare är det mycket viktigt att konstruera frågorna 

rätt och välja rätt urval samt minimera bortfall.  

 

4.1Urval/Undersökningsgrupp 

 

Urvalsgruppen utgjordes av apotekskunder i Göteborg i åldrarna 18 år till över 65 år 

där både män och kvinnor inkluderas. Apotekschefen för apoteket där  

undersökningen ville utföras kontaktades för att få tillstånd att lämna enkäter för 

studien. Kunder som köpte smärtstillande läkemedel på recept samt utan recept 

tillfrågades om de vill medverka i undersökningen. Det var en och samma farmaceut 

som utförde undersökningen på recept och icke recept sidan.  Kunden fick en enkät 

tilldelad sig och fyllde i den anonymt.  

 

Apotekskunder inkluderades och tillfrågas då det framkom att de ska köpa 

smärtstillande på recept. Om kunden ville delta i undersökningen tilldelas han/hon 

en enkät medan farmaceuten hämtade dennes läkemedel. Apotekskunder som köpte 

smärtstillande utan recept tillfrågades då de kom till kassan med sin smärtstillande 

och om de tackade ja fick de en enkät att fylla i då köpet var klart.  
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Målet är att dela ut 50 enkäter varav 25 enkäter till patienter som köper 

smärtstillande på recept och 25 enkäter till patienter som köper utan recept. 

Resultaten sammanställdes därefter.   

 

4.2 Enkät 

 

En enkät togs fram för undersökningen. Enkäten bestod av åtta frågor. Första och 

andra frågan ställdes för att kunna relatera resultaten till ålder och kön. Fråga tre, 

fem och sex ställdes för att få svar på frågeställningarna 1-3 . Fråga fyra ställdes för 

att få en bild om doseringsfrekvensen och fråga sju ställdes för att kunna få svar på 

vilken typ av smärtstillande patienten använder. Slutligen fråga åtta ställdes för att 

kunna identifiera om användningen är med eller utan recept. Se bilga 1 för enkäten. 

 

5. Resultat  

 

Undersökningen utfördes på ett apotek i Göteborg av en och samma farmaceut 

(artikelförfattaren). Målet var att få in 25 enkäter från receptkunder och 25 från 

kunder som handlade receptfria smärtstillanden. Antalet uppskattades utifrån vad 

som var rimligt att nå upp till under undersökningstiden.  Undersökningen utfördes 

under 4 veckor mer specifikt vecka 6 samt 8-10, år 2013. 

 

Eftersom jag lyckades nå målet efter cirka halva undersökningstiden trycktes 

ytterligare 50 enkäter. Totalt 100 enkäter trycktes och 89 samlades in, men jag 

missade att notera totalt antal kunder som tillfrågades. Insamlingen resulterade i en 

svarsfrekvens på 57 procent från receptkunder och 43 procent från de som handlade 

receptfritt (figur 1).  
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Figur 1. Antal kunder med kronisk/akut värk bland män och kvinnor i åldrarna 18-65+ år (recept/icke receptkunder). 

 

5.1 Resultat för receptkunder 

 

Totalt 51 enkäter samlades in från receptkunder varav 32 besvarades av kvinnor och 

19 enkäter av män.  

 

Resultaten för fråga två visade att det är bland åldersgruppen 50- 65 år som 

användningen av smärtstillande är störst (se antal svaranden i parantes) både när det 

gäller män och kvinnor. Minst är det i åldersgruppen 18 – 30 år generellt sett (se 

totala andelen).  

 

Tabell 4. Resultat för användning av smärtstillande bland receptkunder, redovisad i procent 

enheter. 

Åldersgrupp Total andel  Andel kvinnor Andel män 

    
18 – 30 år 7,8 % 25 % (1/32) 75 % (3/19) 
30 -50 år 29,5 % 53 % (8/32) 47 % (7/19) 
50 -65 år 43, 9 % 64 % (14/32) 36 % (8/19) 
65 -      år 19,6 % 90 % (9/32) 10 % (1/19) 
    

    

 

 

Totalt var det 73 procent av deltagarna som hade kronisk värk. Av dessa var 74 

procent kvinnor och 26 procent män (figur 2). 
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Figur 2. Antal med kronisk/akut värk bland receptkunder. 

 

Majoriteten av deltagarna använde sina läkemedel dagligen, resultaten visar att 63,5 

procent uppgav att de tar sina läkemedel dagligen varav dessa var 72,7 procent 

kvinnor. 84,3 procent av deltagarna uppgav att de följer den föreskrina ordinationen. 

Med föreskriven ordination menas här, för receptkunder, den ordinationen som står 

på förpackningsetiketten som är ordinerat från läkare till just den enskilda patienten. 

Vid en närmare undersökning ses att alla manliga deltagare hade sagt ja på frågan om 

de följer ordinationen medan andelen nej med 15,6 procent utgjordes av endast 

kvinnor. Resultaten visar att det är tre orsaker till nej- svaret, nämligen att patienten 

är rädd för beroende och tar ej full dos, att patienten tar mer på grund av otillräcklig 

dos eller att patienten får smärtlindring med lägre dos, se figur 3.  

Figur 3. Orsaken till dålig följsamhet bland receptkunder (utgörs av endast kvinnor). 
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På fråga sju svarade de flesta deltagare med flera smärtstillande tillhörande olika 

läkemedelsgrupper. Vanligast var det med användning av paracetamol, på andra 

plats fanns opioider och på tredje plats fanns NSAID både för män och för kvinnor. 

Andelen som använde paracetamol var 43 procent för kvinnor och 40 procent bland 

män. Trettiofyra procent av kvinnorna och 37 procent av männen använde opioider. 

Till sist var det lika stor andel, 23 procent, både bland kvinnor och män som använde 

NSAID.  

 

5.2 Resultat för kunder utan recept  

 

Totalt samlades 38 enkäter från kunder som handlade smärtstillande läkemedel utan 

recept. Av dessa besvarades 22 av kvinnor och 16 av män.  

 

Tabell 5 visar resultaten för fråga två där det kan ses att det är vanligast att 

åldersgruppen 30-50 år köper receptfria smärtstillande både i gruppen män och 

kvinnor (se antal svarande i parantes). Andra plats utgörs för kvinnor åldersgrupp 18-

30 år och för män 50-65 år.  

 

Tabell 5. Resultat för användning av smärtstillande bland kunder utan recept, redovisad i procent 

enheter. 

Åldersgrupp Total andel  Andel kvinnor Andel män 

    
18 – 30 år 15,7 100 % (6/22) 0 % (0/16) 
30 -50 år 52,6 60 % (12/22) 40 % (8/16) 
50 -65 år 15,7 0 % (0/22) 100 % (6/16) 
65 -      år 15,7 67 % (4/22) 33 % (2/16) 
    

    

 

 

Kronisk värk var vanligast bland deltagarna som handlade smärtstillande utan recept 

med 57,9 procent samt de med akut värk utgjorde 42,1 procent. Resultaten visar att 

75 procent av dem med akut värk är män och att 82 procent av dem med kronisk värk 

är kvinnor (figur 4). Vidare ses att 95 procent av alla deltagare som handlade 

smärtstillande utan recept uppgav att de tar läkemedlet vid behov och fördelningen 

mellan män och kvinnor är nästintill jämn (för män 44 procent och för kvinnor 55 

procent). På frågan om patienten följer den föreskriva ordinationen uppgav 94,7 



21 
 

procent svaret ja. Dem som svarade nej på frågan var alla män som använde NSAID 

och alla (andel 100 %) hänvisade till att de tar mer på grund av att läkemedlet inte ger 

tillräcklig smärtlindring. Med föreskriven ordination menas här, för icke 

receptkunder, om de följer ordinationen som finns på förpackningen. Slutligen var 

det två huvudgrupper av smärtstillande som deltagarna handlade. Största gruppen 

utgörs av paracetamol och den andra gruppen utgörs av NSAID både för män och för 

kvinnor. Resultaten visar att andelen kvinnor som använde paracetamol var 54 

procent och män 62,5 procent medan andelen kvinnor som använde NSAID var 46 

procent och män 37,5 procent.  

 

 

 

6. Diskussion och slutsats 

 

Resultaten från undersökningen överensstämmer i den punkten att smärta är mer 

vanligt bland kvinnor och att de oftast i högre grad lider av kronisk värk. Enligt SCBs 

rapport har 22 procent (ca 800 000 kvinnor) av kvinnorna och 15 procent (500 ooo 

män) av männen nämnt sjukdom eller besvär från rörelseorganen som en långvarig 

sjukdom4. I denna enkätstudie var det 73 procent av deltagarna som hade kronisk 

värk. Av dessa 73 procent var det 74 procent kvinnor och 26 procent män. Alltså var 

det vanligast med kronisk värk bland kvinnor.   

 

Totalt sett för recept kunder, visar resultaten att det är minst användning av 

smärtstillande i åldersgruppen 18-30 år med 7,8 procent, generellt sett. Vidare,  

Figur 4. Andel med kronisk/akut värk bland icke receptkunder. 
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mellan könen i denna åldersgrupp ser vi att kvinnor står för 25 procent och män för 

75 procent (tabell 4) . För icke receptkunder i samma åldersgrupp är resultaten helt 

olik då totala andelen utgörs av 16 procent och andelen kvinnor är 100 procent och 

män är noll procent (tabell 5). Ett förslag till förklaring för resultatet skulle kunna 

vara att kvinnor i denna åldersgrupp lider av bland annat mensvärk och 

självmedicinerar utan recept medan män söker läkare och får läkemedel för 

sportskador såsom muskel – led besvär. Förslaget är erfarenhet baserad.  

 

Forskning visar att kvinnor är mer benägna än män att uppleva en mängd 

återkommande smärtor.  Kvinnor har på grund av kvinnlig fysiologi måttlig till svår 

värk från menstruation, graviditet och förlossning. Vidare har sammanställning av 

studier i detta ämne visat att kvinnor rapporterar mer allvarliga nivåer av smärta, 

mer frekvent smärta och smärta av längre varaktighet än män. Samtidigt kan kvinnor 

löpa större risk för smärtrelaterade funktionshinder än män på grund av biologiska 

psykologiska samt sociala orsaker19. Därför tycks det vara motiverat om mer fokus 

ges åt att titta på om det finns könspecifika skillnader i upplevelsen av smärta samt 

vilken behandlingssvar de får av samma behandling. Vidare bör det även relateras 

och undersökas om upplevelsen av smärta kan vara annorlunda vid olika åldrar. I en 

studie där ålderns betydelse av smärtupplevelsen undersökts har det visats att 

somatosensoriska tröskelvärden ökar tydligt hos äldre och att känsligheten för 

smärttröskeln vid tryck tycks minska medan värme smärttröskeln var oförändrad. 

Vidare sågs att det inte finns några åldersrelaterade förändringar i fråga om spatial 

summering av värme och tryck smärta (summering av samtidiga signaler från olika 

synapser, från en eller olika neuron). Detta leder till simultana excitatorisk 

postsynaptiska potentialer som summeras och resulterar i en depolarisation20. 

 

Följsamhet till läkemedelsanvändning kan mätas på olika sätt med både direkta och 

indirekta metoder. Exempelvis är blod eller urinprov direkta metoder medan 

indirekta metoder kan vara intervju eller enkätstudie. Indirekta metoderna är mer 

kostsamma och krävande (för deltagaren). I denna studiegrupp tittade jag på 

följsamhet genom enkätfrågorna som passade bäst för denna undersökningstyp och 

för den tidsram jag hade.  Majoriteten av kunder både med och utan recept i 

enkätundersökningen har svarat att det följer den föreskrivna ordinationen, men en 

mindre andel har svarat nej.   På recept sidan är det bara kvinnor (figur.3)och på 
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receptfria sidan det är bara män.  Från enkäterna ses att det är kvinnor som 

framförallt använder opioider på recept som inte följer ordinationen dels på grund av 

rädsla för biverkan men också beroende. Dessa patienten får sämre livskvalité då de 

inte blir helt smärtfria på grund av underdosering. Bättre information samt åtgärder 

(exempelvis minimera biverkningar med dosanpassning och kombination med andra 

smärtstillande) från både läkare och farmaceuter (exempelvis föreslå alternativa 

läkemedel utan recept för magtarm-biverkningar av opioider, om läkaren inte redan 

har satt in den) skulle troligtvis bidra till bättre följsamhet. Rädslan för beroende av 

opioider är befogad då opioider används under lång tid. Det kan resultera i sämre 

smärtkontroll och otillräcklig effekt av given dos då patienten underdoserar. 

Samtidigt finns det risk för toleransutveckling vid användning under en längre tid; 

vilket resulterar i att patienten höjer dosen för att få ursprunglig effekt av läkemedlet 

och det resulterar i överdosering. I en studie visar granskningen att förekomsten av 

missbruk av opioider varierade från 0 procent upp till 50 procent hos kroniska icke-

malign smärtpatienter, och från 0 till 7 procent hos cancerpatienter21.   

Enkätundersökningen visade också att alla män utan recept som har svarat att de inte 

följer föreskriven ordination överdoserar på grund av otillräcklig effekt av läkemedel 

(NSAID). Här kan farmaceuten på apotek bidra med att hänvisa patienten till 

sjukvård genom att ta tid och motivera patienten till läkare för bättre smärtkontroll 

med mindre biverkningsrisker. 

SCBs rapport visar att NSAID och övriga analgetika och antipyretika utgör nästan lika 

stora kostnader för både för män samt kvinnor (se tabell 3). Men att incidensen är 

störst för läkemedelsgruppen NSAID både för kvinnor och män. Orsaken skulle 

kunna vara att denna grupp av smärtstillanden används frekvent av både patienter 

med kronisk och akut smärta samt att de kan användas för flera indikationer så som 

reumatoid artrid, artros, akut smärta men även inflammationer av olika slag. Vidare 

kan det också utläsas att prevalensen är störst för läkemedelsgruppen NSAID för 

män, och övriga analgetika och antipyretika för kvinnor.   

Enkätundersökningens resultat visar att paracetamol är det vanligaste smärtstillande 

läkemedlet både på och utan recept vilket är i linje med SCBs rapport. Därefter 

kommer (för kunder som handlade på recept) opioider och på sista plats NSAID. 

Denna jämförelse görs för att se om resultaten kan generaliseras.  Kombinationen av 

dessa tre läkemedelsgrupper stämmer överens och visar att 
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behandlingsrekommendationerna följs. Som nämndes ovan är paracetamol första 

handsval och antiinflammatorisk läkemedel, NSAID, sätts in då smärtan har 

inflammatoriska inslag. Då det inte blir tillräckligt kombineras dem med opioider. 

Slutligen, trots att svarsfrekvensen var över förväntan är denna enkätundersökning 

mycket liten för att resultatet ska kunna generaliseras. Även om resultaten stämmer 

någorlunda överens med SCB rapport är det inte tillräckligt för att  dra riktiga 

slutsatser. En bidragande orsak till minimering av bortfall är att deltagarna kunde 

fråga om de blev osäkra på om de uppfattade frågan rätt, då de fyllde i enkäten på 

apoteket och lämnade in den direkt samt att det var en och samma farmaceut som 

utförde undersökningen. Det kan tänkas att angivna orsakerna till varför patienten 

inte följer föreskriven ordination på enkäten kan ha varit ledande, men detta har 

försökts minimeras med att ange ”annat” som ett svarsalternativ där patienten kunde 

fylla i om det fanns någon annan orsak. Resultaten för icke receptkunder var 

intressant då mot förväntan framkom att majoriteten hade kronisk värk. En 

bidragande orsak till detta kan vara att patienten med kronisk värk lider länge med 

sin värk och det påverkar deras liv så mycket att de tar tid till att fylla i enkäten.  

En annan orsak till att resultaten inte kan generaliseras är att det har utförts på ett 

enda apotek och visar en bild av användningen av smärtstillande där. Hade det 

kunnat utföras  rikstäckande hade det kunnat vara mer trovärdig och generaliserbar. 

En miss som också upptäcktes efter att undersökningen var klar var att det inte 

noterades totalt hur många kunder som tillfrågades då det kunde vara intressant att 

se och relatera till svarsfrekvensen. 
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