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Sammanfattning  Propofol är ett intravenöst, hypnotiskt och kortverkande  

 läkemedel. En vanlig biverkan (>1:10) och därmed en nackdel 
 med propofol är lokal smärta, som kan uppstå vid   
 den initiala injektionen. Varför smärta uppstår är inte helt 
klarlagt.  Flertalet olika farmakologiska behandlingar, olika doser 
och  kombinationer, alternativa administrationsmetoder och fysiska 
 interventioner har provats för att minska smärtan vid  
 propofolinjektionen. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att 
 lindra smärta för patienter. Det är betydelsefullt för alla patienter 
 att inte uppleva smärta och obehag orsakat av vårdrelaterade 
 procedurer. Syftet med studien var att undersöka om  
 administrering av lidokain och/eller remifentanil i samband med 
 propofolinjektion kunde minska incidens och intensitet av smärta 
 vid injektionen. En litteraturstudie baserad på tjugoåtta  
 vetenskapliga artiklar genomfördes. Resultatet visar att lidokain i  

kombination med remifentanil ger bäst smärtlindring. Dock ses 
ingen skillnad i injektionssmärta då enbart lidokain eller 
remifentanil jämförs. Andra faktorer som påverkar 
injektionssmärtan är anläggande av stas, vilket förstärker den 
smärtlindrande effekten, men tiden som stasen är applicerad är 
inte avgörande. Perifer venkateter bör vara placerad i ett så stort 
kärl som möjligt. Genom användande av dessa kunskaper skulle 
smärtincidens och -intensitet kunna minskas med idag vanligt 
förekommande läkemedel inom svensk anestesisjukvård. Därmed 
kan patienters lidande också lindras.  
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 acting pharmaceutical. One common sideeffect (>1:10) and 
 therefore a disadvantage with propofol is the local pain that arise 
 when the initial injection is given. Why the pain arise is not 
 clearly understood. A majority of different pharmacological 
 treatments, different doses and combinations, alternative  
 administrations methods and physical interventions have been 
 tried to reduce the pain when injection of propofol is given. One 
 important task for the nurse is to relieve pain for patients. It is 
 important for all patients to be painless and not experience 
 discomfort caused by procedure in health care. The purpose of 
 this study was to examine if administration of lidocaine and/
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 literature study based on twenty-eight scientific articles was 
 conducted. The result shows that a combination of lidocaine and  

remifentanil give the best pain relief. Howewer there is no 
difference in propofolinduced injection pain when lidocaine or 
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Inledning  
 
En vanlig biverkan (≥1:10), och därmed nackdel, med propofol är att lokal smärta kan 
uppstå vid den initiala injektionen (Läkemedelsindustriföreningens Service AB, 2008). 
Incidensen av smärta vid injektion varierar mellan 28 och 90 % hos vuxna (Tan & 
Onsiong, 1998). Varför smärtan uppstår är inte helt klarlagt (Lagerkranser, Liljeroth & 
Åkeson, 2007). Ett flertal olika farmakologiska behandlingar, olika doser och 
kombinationer, alternativa administrationsmetoder och fysiska interventioner har 
provats för att minska smärtan vid propofolinjektion. Några läkemedel som har använts 
är lokalanestetika (lidokain, prilokain) och opioider (remifentanil) (Liljeroth, 2007; 
Picard & Tramèr, 2000; Roehm, Piper, Maleck & Boldt, 2003).  
 
Andra metoder som har provats är att applicera nitroglycerinsalva, värma eller kyla 
propofollösningen, modifiera lipidsammansättningen i propofol, sänka pH i propofol, 
späda ut propofol med glukos eller lipider, blanda propofol med blod och filtrera 
propofol under administreringen. Ytterligare sätt som använts för att reducera smärtan 
är att propofol injiceras i en viss ven, injicera propofol med en viss hastighet, injicera 
propofol under stas eller att använda sprutor av olika material (Liljeroth, 2007; Picard & 
Tramèr, 2000; Tan & Onsiong, 1998).  
 
En viktig uppgift för sjuksköterskan är att lindra smärta. Det är därför väsentligt att ta 
reda på vilken metod som är bäst, av två vanligen förekommande metoder, lidokain och 
remifentanil inom svensk anestesiologisk praxis.  
 
 
Bakgrund  
 

Propofol 
 
Propofol är ett intravenöst, hypnotiskt och kortverkande läkemedel som registrerades i 
Sverige som anestesiläkemedel 1987 (Lagerkranser et al., 2007). Propofol i sig är en 
klar, ljusgul vätska. Den är svårlöslig i vatten och har därför gjorts kliniskt tillgänglig 
genom emulgering med sojabönsolja. Tidigare användes vanligen en tillsats av långa 
triglycerider (LCT), men efter 1995 används främst en tillsats av mediumlånga (MCT) 
och långa (LCT) triglycerider för att minska injektionssmärtan (Liljeroth, 2007). 
Läkemedlet metaboliseras till största delen i levern (Halldin & Ekblom, 2005). Propofol 
används vid sedering, induktion och underhåll av anestesier, vid kortare ingrepp, 
dagkirurgi, totalintravenös anestesi (TIVA), vid användande av larynxmask och vid 
trakeal intubation utan neuromuskulär blockad. Propofol används också för att 
förebygga illamående och vid klåda (Läkemedelsindustriföreningens Service AB, 2008; 
Tan & Onsiong, 1998). Vid induktion inträder medvetslöshet inom 30 sekunder och 
kvarstår i upp till 10 minuter. Vid längre ingrepp måste därför upprepade bolusdoser 
eller kontinuerlig infusion ges för att upprätthålla adekvat anestesidjup (Halldin & 
Ekblom, 2005).  
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Smärta 
 

Definitionen av smärta har utarbetats av International Association for the Study of Pain 
[IASP]: 
 

Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse som  
orsakas av faktisk eller hotande vävnadsskada, eller som av patienten 
tolkas eller beskrivs i termer av sådan skada (Øvereng, 2005, s. 234). 
 

Smärtan kan efter typ delas in i nociceptiv somatisk, nociceptiv visceral och neurogen 
smärta. Somatisk smärta karaktäriseras av att den är vällokaliserad och distinkt och 
utgår från skelett, muskler, fascia, leder och hud. Visceral smärta är svårlokaliserad och 
djup och härstammar från inre organ. Den neurogena karaktäriseras av att den är 
utstrålande och innefattar känselförändringar och utgår från skador i perifera och/eller 
centrala nervsystemet (Arnér & Gordh, 2005). Den nociceptiva smärtan utlöses av 
stimulering av nociceptorer (smärtreceptorer) i vävnaden. Nociceptorer reagerar på 
mekaniskt, termiskt och kemiskt stimuli (Øvereng, 2005). Då en vävnadsskada uppstår 
utlöses en akut inflammatorisk process, där leukocyter och makrofager söker sig ut i 
skadad vävnad. Inflammationen frisätter ett flertal olika ämnen, bland annat bradykinin, 
serotonin, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener. Dessa aktiverar 
nociceptorerna och ökar deras retbarhet för stimuli (Arnér & Gordh, 2005).  
 
Från nociceptorerna leds impulserna via olika nervfibrer (Øvereng, 2005). De snabba 
(myeliniserade) Aδ-fibrerna leder smärtan som upplevs som plötslig, skarp, kraftig, 
intensiv och lättlokaliserad. De långsamma (omyeliniserade) C-fibrerna leder smärtan 
som upplevs som obestämbar, diffus, molande, dov och mer långvarig. Genom 
nervfibrer leds sedan smärtsignalerna vidare via ryggmärgen och upp till hjärnan, där 
signalerna tolkas. Nedåtgående banor kan förändra de uppåtgående smärtsignalerna 
innan de når hjärnan. Detta innebär att smärtsignalerna kan förstärkas eller försvagas via 
påverkan av de nedåtgående banorna De nedåtgående smärtbanorna är beroende av tre 
olika transmittorsubstanser; endorfin, serotonin och noradrenalin. Nivån av endorfiner 
höjs av kortvarig smärta/stress, fysisk ansträngning eller massiva trauman.  Långvarig 
smärta, upprepad stress eller långvarigt bruk av morfin eller alkohol sänker nivån av 
endorfiner. Serotoninnivåerna påverkas av stämningsläge, serotoninåterupptags-
hämmare och tricykliska antidepressiva. Noradrenalinnivåerna påverkas av t ex stress, 
tricykliska antidepressiva och antiadrenergika (Øvereng, 2005).  
  
Portkontrollteorin är en teori om hur de uppåtstigande smärtimpulsernas väg till hjärnan 
kan blockeras i ryggmärgens bakhorn. Genom att stimulera Aβ-fibrer, vilka är känsliga 
för tryck, beröring och temperatur, blockeras den uppstigande signalen i ryggmärgens 
bakhorn och den upplevda smärtan minskar därmed (Øvereng, 2005).  
 
Smärta kan i tid delas in i akut och långvarig. Den akuta smärtan fungerar som en 
varningssignal för kroppen och är av övergående art. Akut smärta leder till en aktivering 
av nervsystemet med olika reaktioner som följd, bland annat dilaterade pupiller, förhöjd 
hjärt- och andningsfrekvens, blodtrycksförändringar, förändringar i beteendet, oro, 
ångest, gråt, jämrande, motorisk oro och stelhet i musklerna. Långvarig smärta är ett 
smärttillstånd som kvarstår efter en viss tid och som nödvändigtvis inte kan förklaras 
(Øvereng, 2005).  
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Procedurrelaterad smärta 
 

Det är betydelsefullt för alla patienter att inte uppleva smärta och obehag orsakat av 
vårdrelaterade procedurer. Enligt Svensk förening för anestesi- och intensivvård [SFAI] 
(2008) finns det sedan 1 år tillbaka klara riktlinjer hur sedering med propofol utförs vid 
procedurer/behandlingar inom sjukvården. Smärta har i alla avseende negativa 
konsekvenser för patientens fysiska och psykiska hälsa. Som anestesisjuksköterska blir 
därför målet med vården att undvika dessa smärtsamma upplevelser för patienter 
(Williams & Jarman, 2004).  
 
Procedursmärta är ett återkommande problem i sjukvården. Enligt Naesh (2008) är 
endast ett fåtal studier gjorda och det finns en stor okunskap. Holmberg och Brunsson 
(2007) menar att den upplevda procedurrelaterade smärtan kan motverkas eller lindras 
med lustgas.  
 
Procedurrelaterad smärta aktiverar smärtsystemet och kan ge patienten negativa 
upplevelser (Strang, 2003). Rädsla och tidigare upplevelser av procedurrelaterad smärta 
ökar smärtreaktioner i kroppen. Upplevd smärtintensitet blir därför inte alltid 
proportionerlig med vävnadsskadan. Patientens copingstrategier inför smärtsamma 
upplevelser och sociokulturell bakgrund påverkar också smärtupplevelsen (Holmberg & 
Brunsson, 2007).  
 
 
Propofol och smärta 
 

Smärta vid injektion av propofol är ett vanligt problem och kan upplevas som väldigt 
stressande för patienten och även avskräckande för anestesipersonalen (Ho, Tsou, Sun, 
Chu, & Lee, 1999). Smärtupplevelsen kan variera från ett lätt obehag vid 
injektionsstället till intensivt brännande och kan omfatta hela armen och ibland även 
halsen och käkarna. Vad som orsakar injektionssmärtan är inte klarlagt (Liljeroth, 
2007).  
Det finns två typer av smärta vid propofolinjektion. Den ena typen är omedelbar och 
beror på en direkt irritation av nociceptorer i fria nervändar, lokaliserade i kärlväggen. 
Den andra typen inträder först efter 10-20 sekunder och medieras sannolikt genom en 
indirekt effekt på endotelet. Genom aktivering av kallikrein-kinin-systemet frisätts 
bradykinin, vilket leder till vasodilatation och ökad permeabilitet i kärlväggen. 
Kontakten mellan fritt propofol och fria nervändar ökar, och därmed ökar också smärtan 
(Lagerkranser et al., 2007). Incidensen av smärta vid injektion varierar mellan 28 och 
90 % hos vuxna (Tan & Onsiong, 1998). 

 
Amerikanska anestesiologer har rankat problemet som det idag sjunde av trettiotre 
viktigaste anestesirelaterade problem inom klinisk anestesiverksamhet (Lagerkranser et 
al., 2007). Ett flertal olika metoder har prövats för att försöka att minska denna smärta, 
men det bästa sättet att förebygga den har ännu inte blivit identifierat (Madenoglu, 
Yildiz, Dogru & Boyaci, 2003).  
 
Några läkemedel som har använts för att lindra smärtan är: lokalanestetika (lidokain, 
prilokain), opioider (fentanyl, alfentanil, remifentanil, tramadol, petidin), ketamin, 
antiemetika (metoklopramid), antiinflammatoriska steroider (dexametason), NSAID-
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nonsteroidal anti-inflammatory drugs (flurbiprofen (prodrug), ketorolak), barbiturater 
(tiopental), kalikreinhämmare (nafamostat mesilate), sympatomimetika (efedrin), 
betablockerare (metoprolol), kolinergika (neostigmin), bradykinin, magnesium och 
lustgas (Liljeroth, 2007). Picard och Tramèr (2000) nämner även meperidine (opioid) 
samt droperidol (neuroleptika).  
 
Ett i Sverige använt sätt att minska injektionssmärtan är att använda lidokain (Halldin & 
Ekblom, 2005). Premedicinering med lidokaininjektion intravenöst förväntas ha en 
smärtstillande effekt lokalt i venen. Det finns beskrivet olika sätt att utföra detta på, 
bland annat att ge lidokain direkt före injektion av propofol eller att ge lidokain upp till 
en minut innan propofolinjektion. Ett annat sätt är att stasa underarmen och därefter 
administrera lidokainet. Läkemedlet får verka under en viss tid innan stasen släpps. 
Därefter injiceras propofol. Ett tredje sätt är att blanda propofol och lidokain i samma 
spruta. Principen bakom att blanda lidokain med propofol är baserad på antagandet att 
lidokainet skulle kunna fungera som en stabilisator för en kininkaskad orsakad av 
propofol. En annan tänkbar mekanism är att lidokain sänker pH i propofol och därför 
skulle kunna minska smärtan (Tan & Onsiong, 1997).  
 
Remifentanil är ett annat i raden av ämnen som prövats för att lindra injektionssmärta 
av propofol. Remifentanils smärtlindrande effekt kan bero på interaktion med perifera 
opioidreceptorer (µ-receptorer). En lokal smärtlindrande effekt på nerverna har påvisats 
för fentanyl. Remifentanil ingår i samma grupp av opioider som fentanyl, vilket skulle 
kunna förklara den smärtlindrande effekten (Roehm et al., 2003).  
 
 
Lidokain  
 

Lidokain är ett lokalanestetikum av amidtyp som utvecklades i Sverige 1943. 
Indikationerna för att använda lidokain är lokal infiltration, perifera ledningsblockader, 
ytanestesi, antiarytmikum och vid behandling av neurogen smärta (Kawati, 2004). En 
ytterligare indikation är epiduralanestesi. Lidokain orsakar en reversibel hämning av 
fortledningen av impulser i det perifera nervsystemet genom att hämma transporten av 
natriumjoner genom nervmembranet. Effekten är snabbt insättande och durationen är 
kort, vilket gör att lidokainet passar vid mindre kirurgiska ingrepp. Analgesifrekvensen 
är hög och toxiciteten låg. Läkemedlet metaboliseras i levern 
(Läkemedelsindustriföreningens Service AB, 2008). Lidokain är ett läkemedel vilket 
medför att lidokainbehandling vid propofolinjektion skall läkarordineras 
(Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [SOSFS], 2000:1). 
 
 
Remifentanil  
 

Remifentanil är en selektiv µ-opioidagonist som har ett snabbt tillslag 
(Läkemedelsindustriföreningens Service AB, 2009). Effektdurationen är mycket kort, 
den effektiva halveringstiden är 3-10 minuter. Till följd av detta skall försiktighet 
iakttagas för att undvika att tillförseln avbryts, t ex på grund av stopp eller läckage i 
infusionssystemet. Remifentanil metaboliseras av icke-specifika blod- och 
vävnadsesteraser (Hoffman-elimination), vilket leder till att den snabba återhämtningen 
efter administrering inte påverkas av nedsatt njur- och leverfunktion. Den snabba 
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metabolismen ger ett förutsägbart tillslag och avklingande av effekten och därmed blir 
läkemedlet lätt att titrera till rätt dos. Remifentanil är 20-30 gånger potentare än 
alfentanil och delar karaktäristika, som till exempel dosrelaterad analgesi, depression av 
centrala nervsystemet och respirationen, med andra opioider (Roehm et al., 2003). 
Användningsområdena är som analgetikum vid induktion och/eller underhåll av 
generell anestesi och som smärtlindring och sedering vid intensivvård av mekaniskt 
ventilerade patienter (Läkemedelsindustriföreningens Service AB, 2009). Likt lidokain 
är remifentanil ett läkemedel vilket medför att remifentanilbehandling vid 
propofolinjektion skall läkarordineras (SOSFS, 2000:1). 
 
 
Anestesisjuksköterskans roll  
 

Rollen som ansvarig anestesisjuksköterska innebär att på ett professionellt och säkert 
sätt ge en god och balanserad anestesi. I den ordination som ges finns ett utrymme för 
diskussion med läkare hur patienten får bäst vård med en god omvårdnad som mål 
(SFAI, 2008). I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering 
inom hälso- och sjukvården beskrivs att anestesisjuksköterskan inte får en ordination på 
varje enskilt läkemedel, utan en ordination på en sammanhållen anestesiform för det 
aktuella ingreppet (SOSFS, 2000:1). Utifrån detta komponerar sjuksköterskan sedan en 
anestesi som är individuellt anpassad till varje patient, och därmed kan patientens behov 
tillgodoses. Anestesiförloppet övervakas för att en god och säker vård skall 
upprätthållas (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008).  
 
I samråd med anestesiologen ligger ett stort ansvar på anestesisjuksköterskan att ge 
bästa vård under hela vårdförloppet, pre-, intra- och postoperativt. Det innebär i många 
avseenden att anestesisjuksköterskan arbetar självständigt och kontinuerligt utvärderar 
medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder för att uppnå bästa anestesi för varje 
patient. Mötet med patienten skall ske på dennes villkor och utmynna i en individuell 
och professionell vård. Noggrann planering och samarbete med anestesiolog och 
operationspersonal ingår som viktiga hörnstenar i omvårdnaden (Lundberg, 2005).   
Den som tillhör hälso- och sjukvårdens personal bär ett ansvar för att fullgöra sina 
uppgifter (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SFS 
1998:531). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) finns ett 
yrkesansvar att utföra vården med god kvalité och att tillgodose patienters behov och 
trygghet. Enligt Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor (SSF, 2008) skall det 
korta mötet med patienten ge trygghet och lugn, samt utföras på ett professionellt och 
säkert sätt. Helhetsperspektiv och etiskt förhållningsätt ska genomsyra sjuksköterskans 
handlande inom samtliga kompetensområden. Till grund för den anestesiologiska 
omvårdnaden finns en etisk kod (SSF, 2007) som ska finnas i anestesisjuksköterskans 
handlande. Den innefattar behandling av patienter med respekt, integritet och värdighet.  
 
Anestesisjuksköterskan skall arbeta evidensbaserat vilket innebär att vårdåtgärderna ska 
vila på det bästa vetenskapliga underlaget samt att hänsyn ska tas till sjuksköterskans 
kliniska erfarenhet och patientens önskningar. För att kunna ha detta arbetssätt ska 
sjuksköterskan utifrån en specifik frågeställning söka ny kunskap och därigenom finna 
nya rön (SSF, 2008). På detta sätt ökar yrkeskunskapen och sjuksköterskor blir experter 
inom sin profession, vilket i slutändan gagnar patienten (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2006).  
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En anestesisjuksköterska som arbetar evidensbaserat har målet att patienten skall 
uppleva sig väl omhändertagen och detta skall ske på ett professionellt sätt. Det kan 
synliggöras för både patient och för sjuksköterskan genom det preoperativa samtalet 
(Lindwall & von Post, 2005).  
 
 
Preoperativt samtal 
 

Det pre-, intra- och postoperativa samtalet ingår i anestesisjuksköterskans ansvar. För 
att kunna utföra anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter på ett bra sätt krävs planering 
och en god organisation (Lindwall & von Post, 2000). Anestesisjuksköterskan ansvarar 
för att lyssna, besvara och ställa relevanta frågor till patienten. Målet med samtalet är att 
skapa förtroende och därigenom kunna få kännedom om patientens önskemål, 
funderingar, känslor och rädslor (Lindwall & von Post, 2005). Patientens upplevelse av 
den perioperativa dialogen är att bli omhändertagen på ett tryggt sätt, känna tillit och att 
uppleva att någon lyssnar (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003).   
 
Ett stort obehag för alla är att tappa kontrollen över sin egen situation, vilket ofta 
upplevs av en patient som inte vet vad som väntar. Därför förlitar sig patienten till den 
relation som byggts upp tillsammans med sjuksköterskan, och förvaltar denna relation 
väl. Anestesisjuksköterskan har en viktig roll och ansvarar för att vårdupplevelsen blir 
positiv. Patienter upplever en större trygghet om de känner tillit till vårdpersonalen 
(Lagerström & Bergbom, 2006). Studier visar att patienter som får preoperativ 
information har minskad oro och lägre nivåer av stresshormoner (Zetterlund, 2000). 
Patienter behöver både en fysisk och känslomässig förberedelse inför en operation. 
Specialistsjuksköterskan har kunskap och utbildning att förbereda patienter på ett 
individuellt sätt. Under mötet och dialogen med patienten framkommer en bild av hur 
väl informerad hon är och var hon känslomässigt befinner sig. Målsättningen är att få en 
lugn och välinformerad patient (Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003). I det 
preoperativa samtalet framkommer om patienten har tidigare erfarenheter av 
procedurrelaterad smärta och anestesisjuksköterskan berättar om vilka möjligheter som 
finns för att lindra denna smärta.  
 
 
Syfte  
 

Syftet med studien var att undersöka om administrering av lidokain och/eller 
remifentanil i samband med propofolinjektion kunde minska incidens och intensitet av 
smärta vid injektionen.  
 
 
Metod  
 

Studien har genomförts som en litteraturstudie.  
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Datainsamling  
 

Syftet formulerades och sattes in i Flemmings struktur och sökorden valdes utifrån 
detta.  
 
Tabell 1. Flemmings struktur (Willman et al., 2006).  
Population Intervention Jämförande 

Intervention 
Jämförande 
Intervention 

Resultat  

Patienter som 
skall få 
propofol-
injektion. 

Endast 
propofol.  

Lidokain.  Remifentanil. Minskad smärta 
vid injektion.  

 
Sökorden som valdes var propofol, pain, injection, lidocaine och remifentanil.  
Sökningarna av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl under 
mars 2009.  
 
I första hand användes MeSh-termer i PubMed och Cinahl headings i Cinahl, men 
sökningarna gjordes även i fritext för att öka antalet träffar. Begränsningar som 
användes i PubMed var engelskspråkiga artiklar publicerade inom de senaste 5 åren, 
människor över 19 år och kliniska studier. Begränsningar som användes i Cinahl var 
engelskspråkiga artiklar publicerade från och med 2004.  
 
Sökningar gjordes även i Science direct och Academic Search Elite. Samma sökord och 
begränsningar som ovan användes, men inga fler artiklar hittades. 
 
Datainsamlingens sökhistoria redovisas i bilaga 1, tabell 2 ”Sökhistoria”.  
Av de ursprungliga sökningarna valdes 28 artiklar som motsvarade syftet ut.  
I sökning 1 valdes en artikel bort på grund av att den inte gick att få tag på enligt 
biblioteket på Campus Varberg. Sökning 2 gav 41 träffar, men endast 21 valdes ut. Två 
artiklar valdes bort i sökning 3. Den ena artikeln var redan funnen i en tidigare sökning 
och den andra var ett konferensabstrakt. Även i sökning 4 fick ett stort antal artiklar 
väljas bort. Detta berodde på att de artiklar som valdes bort, inte behandlade denna 
studies syfte.  
 
Sökning i PubMed med kombinationen av fritextorden propofol, pain och remifentanil, 
med begränsningar enligt ovan, gav för många träffar för att läsa. Sökning i Cinahl med 
fritextorden propofol, pain och remifentanil, med begränsningar enligt ovan, gav inte 
några artiklar som behandlade denna studies syfte.  
 
 
Databearbetning  
 

Vid sökningarna lästes titel och/eller abstrakt igenom. Artiklar som passade med denna 
studies syfte valdes ut. Alla utvalda artiklar lästes och bedömdes av författarna. 
Artiklarna analyserades utifrån frågan: minskar incidens och intensitet av smärta vid 
propofolinjektion om lidokain och/eller remifentanil administreras i samband med 



8 

propofol.  
 
Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes med hjälp av en mall för granskning av 
kvantitativa artiklar (Carlsson & Eiman, 2003). Artikelöversikten redovisas i bilaga 2, 
tabell 3 ”Artikelöversikt”.  
 
Analysen av artiklarna ledde till en indelning av resultatet i två delar. Hur 
injektionssmärtan påverkas av lidokain eller hur injektionssmärtan påverkas av 
remifentanil. För att göra resultatet överskådligt skapades tabeller. I resultatet redovisas 
endast de ämnen som överensstämmer med studiens syfte, även om artiklarna innehöll 
jämförelser med andra ämnen.  
 
 
Resultat   
 
Lidokain- påverkan på injektionssmärta 

 

I tabell 4 redovisas tjugotre studier. Endast två av dessa (Kam, Abdul-Latif & 
McCluskey, 2004; Krobbuaban et al., 2008) fann ingen signifikant minskning av 
smärtincidens eller -intensitet vid propofolinjektion, då lidokain användes. Studien av 
Massad, Abu-Ali, Al-Ghanem, Badran, Ammari & Daradkeh (2008) fann att smärtan 
minskar av lidokain, men studien jämförde i huvudsak olika stastider. Övriga 20 studier 
angav en signifikant minskning av injektionssmärtan då lidokain användes.  
 
Andra skillnader än användandet av lidokain framkom i studierna. Mallick, Elliot, 
Krishnan & Vucevic (2007) fann att propofol-MCT/LCT gav en signifikant lägre smärta 
än propofol-LCT. Bachmann-Mennenga, Ohlmer, Hasso-Boedeker, Mann, 
Mühlenbruch & Heesen (2007) fann också denna smärtminskning, men skillnaden var 
inte signifikant. Yew, Chong, Tan & Goh (2005) visade att propofol-MCT/LCT blandat 
med lidokain gav signifikant lägre smärta än propofol-LCT blandat med lidokain. 
Bachmann-Mennenga et al. (2007) fann samma resultat samt att propofol-MCT/LCT 
blandat med lidokain gav signifikant lägre smärta än propofol-LCT.  
 
Fyra studier fann att propofol-MCT/LCT blandat med lidokain gav signifikant lägre 
smärtincidens och -intensitet jämfört med propofol-MCT/LCT (Bachmann-Mennenga et 
al., 2007; Mallick et al., 2007; Sethi, Jayraraman, Sethi, Sharma & Sood, 2007; Yew et 
al., 2005).  Adam, van Bommel, Pelka, Dirckx, Jonsson & Klein  (2004) och Mallick et 
al. (2007) visade att propofol-LCT blandat med lidokain gav signifikant lägre 
smärtintensitet än propofol-MCT/LCT. Kam et al. (2004) och Yew et al. (2005) fann 
däremot ingen signifikant skillnad.  
 
Schaub, Kern & Landau (2004) provade att ge lidokain under stas 1 minut före 
propofol-LCT och fann en signifikant lägre smärtincidens än hos gruppen som fick 
propofol-MCT/LCT. Dock sågs ingen skillnad i smärtintensitet.  
 
Då remifentanil gavs före injektion av propofol blandat med lidokain sågs en signifikant 
minskning av smärtincidens och -intensitet jämfört med om lidokain gavs blandat med 
propofol eller om remifentanil gavs före propofol. Jämfördes grupperna med lidokain 
blandat med propofol i förhållande till remifentanil före propofol sågs ingen signifikant 
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skillnad (Aouad, Siddik-Sayyid, Al-Alami & Baraka, 2007).  
 
Kwak, Chung et al. (2007) kom också fram till att en kombination av lidokain och 
remifentanil gav en signifikant lägre smärtincidens i förhållande till ämnena givna var 
för sig. Smärtintensiteten var dock liknande mellan grupperna. Ingen skillnad i 
smärtincidens sågs mellan den gruppen som fick remifentanil och den som fick 
lidokain.  
 
Fujii & Shiga (2006a) undersökte vilka doser som krävdes av lidokain i förhållande till 
patientens ålder. I åldersgruppen 20-40 år var det en signifikant lägre smärtincidens och 
-intensitet då lidokain 40 mg gavs före propofol. I åldersgruppen 60-80 år var det en 
signifikant lägre smärtincidens och -intensitet redan vid dosen 20 mg lidokain.  
 
När 40 mg lidokain användes var minst 70 % av patienterna smärtfria (Apiliogullari, 
Keles, Apiliogullari, Balasar, Yilmaz, & Duman, 2007; Canbay, Celebi, Arun, Karagöz, 
Saricağlu & Ozgen, 2008; Fujii & Itakura, 2008; Fujii & Shiga, 2006a; Lee & Russel, 
2004; Mallick et. al., 2007; Massad et. al., 2008).  
 
Kaya, Turhanoglu, Karaman, Özgün & Basak (2008) fann en signifikant högre 
smärtincidens då lidokain gavs utan stas, jämfört med då det gavs under 60 sekunders 
stas. Dock sågs ingen signifikant skillnad i smärta då lidokain gavs under stas som var 
anlagd i 15, 30 eller 60 sekunder (Kaya et al., 2008; Massad et al., 2008). 
 
Massad, Abu-Ali, Abu-Halaweh & Badran (2006) beskrev att enbart propofol gav 
signifikant högre smärtincidens än propofol blandat med lidokain, lidokain givet 60 
sekunder före propofol eller lidokain givet under 60 sekunder stas och därefter propofol. 
Smärtincidens och -intensitet var signifikant lägre om lidokain gavs under 60 sekunder 
stas och därefter propofol, än om lidokain och propofol blandades, eller om lidokain 
gavs 60 sekunder före propofol.  
 
Tabell 4. Lidokainets betydelse för att reducera smärtan. 

Författare  
Publikationsår 
 

Antal  
pat.  
(n) 

Grupp Smärt-
incidens  
(%) 

Patient 
utan  
smärta  
(%) 

1. Propofol-MCT/LCT blandat 
med NaCl 0,9%.  

* * Adam, S., et al.  
2004. 

237 

2. Propofol-LCT blandat med 
lidokain 1 %.  

* * 

1. NaCl 0,9 % följt av lidokain 
2% 40 mg blandat med propofol 
1%.  

35 65  

2. Remifentanil 2 µg/kg följt av 
propofol 1%.  

36 64  

Aouad, M. T., et al.  
2007.  

156 

3. Remifentanil 2 µg/kg följt av 
lidokain 2% 40 mg blandat med 
propofol 1%. 

9,6 90,4 

Apiliogullari, S., et al.  180 1. NaCl 0,9%.  41,7 58,3 
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2007.   2. Lidokain 2% 40 mg. 3,3 96,7 

1. Propofol-MCT/LCT blandat 
med lidokain 1% (20:1).  

18 82 

2. Propofol-LCT blandat med 
lidokain 1% (20:1).  

31 69 

3. Propofol-MCT/LCT.  47 53 

Bachmann-Mennenga, B., et al.  
2007.  

464 

4. Propofol-LCT. 60 40 

1. Lidokain 40 mg.     8 92 Canbay, O., et al.  
2008.  

150 

2. NaCl 0,9%. 64 36 

1. Lidokain 40 mg.  24 76 Fujii, Y.  
Itakura, M.  
2008.  

100 

2. NaCl 0,9%.  92 8 

1. Lidokain 20 mg.  40 60 Fujii, Y.  
Nakayama, M.  
2005.  

95 

2. NaCl 0,9%.  83 17 

1. NaCl 0,9%.  80 20 

2. Lidokain 10 mg.  70 30 

3. Lidokain 20 mg. 50 50 

a. 20-40 år.  

4. Lidokain 40 mg.  30 70 

1. NaCl 0,9%.  75 25 

2. Lidokain 10 mg.  65 35 

3. Lidokain 20 mg. 25 75 

Fujii, Y.  
Shiga, Y.  
2006.  

160 

b. 60-80 år.  

4. Lidokain 40 mg.  20 80 

1. Lidokain 1% 20 mg. 40 60 Gupta, M.  
Mishra, S.  
Gupta, D.  
Gujjar, M.  
Bhatnagar, S.  
2007.  

100 

2. NaCl 0,9%. 76 24 

1. Propofol-MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) 1%. 

38 62 Kam, E., et al.  
2004.  

200 

2. Propofol-LCT (Diprivan®) 1% 
blandat med lidokain 1% 10 mg.  

36 64 

1. Lidokain 2% 20 mg i NaCl 
0,9%.  
Ingen stas.  

45 55 

2. Lidokain 2% 20 mg i NaCl 
0,9%.  
Stas i 15 sekunder.  

30 70 

3. Lidokain 2% .  
Stas i 30 sekunder.  

35 65 

Kaya, S., et al. 
2008.  

100 

4. 2% lidokain.  
Stas i 60 sekunder.  

10 90 



11 

  5. NaCl 0,9%.  
Ingen stas.  

90 10 

1. Propofol-MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®).  

33 67 Krobbuaban, B. , et al.  
2008.  

270 

2. Propofol-MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) med lidokain 1% 20 
mg.  

23 77 

1. NaCl 0,9% före propofol.  69,1 30,9 Krobbuaban, B.  
Diregpoke, S.  
Kumkeaw, S.  
Tanomsat, M.  
2005.  

388 

2. Lidokain 2% 20 mg före 
propofol.  

50 50 

1. Lidokain 20 mg.  35,7 64,3 

2. Remifentanil 0,3 µg/kg.  42,9 57,1 

Kwak, K.  
Chung, H.,   
et al.  
2007.  

168 

3. Lidokain 20 mg samt 
remifentanil 0,3 µg/kg.  

4,7 95,3 

1. Lidokain 20 mg.  34,3 65,7 Kwak, K-H  
Ha, J.  
Kim, Y.  
Jeon, Y.  
2008.  

142 

2. NaCl 0,9 %.  88,6 11,4 

1. Lidokain 1 % 40 mg före 
propofol. 

28 72  Lee, P.  
Russel, W. J.  
2004.  

100 

2. NaCl 0,9% före propofol 
blandat med lidokain 2 % 40 mg. 

8 92 

1. Propofol-LCT (Diprivan®) 1%.  72  28  

2. Propofol-MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) 1%.  

60  40  

3. Propofol-LCT (Diprivan®) 1% 
med lidokain 2% 40 mg.  

27  73 

Mallick, A., et al.  
2007.  

328 

4. Propofol-MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) 1% med lidokain 2% 40 
mg.  

10  90 

1. Propofol 1%.  70 30 Massad, I. M., et al.  
2006.  

200 

2. Propofol 1% blandad med 
lidokain 40 mg.  

52 48 
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3. Lidokain 40 mg, 60 sekunder 
därefter propofol 1%.  

46 54   

4. Lidokain 40 mg injicerat under 
stas i 60 sekunder, därefter 
propofol 1%.  

14 86 

1. Lidokain 2 % 40 mg .  
Stas i 15 sekunder.  

28 72 

2. Lidokain 2 % 40 mg.  
Stas i 30 sekunder.  

32 68 

Massad, I. M., et al.  
2008.  

150 

3. Lidokain 2 % 40 mg.  
Stas i 60 sekunder.  

18 82 

1. Lidokain 2 % 1 mg/kg 36 64 Saadawy, I.  
Ertok, E.  
Boker, A.  
2007.  

125 

2. NaCl 0,9% 3 ml.  88 12 

1. Lidokain 2% 40 mg injicerat 
under stas 1 min före propofol-
LCT. 

* * Schaub, E., et al.  
2004.  

200 

2. NaCl 0,9 % injicerat med stas 1 
min före propofol-LCT/MCT. 

* * 

1. Propofol-MCT/LCT blandat 
med NaCl 0,9%.  

63 37 Sethi, N., et al.  
2007.  

200 

2. Propofol-MCT/LCT blandat 
med lidokain 2% 20 mg. 

15 85 

1. Propofol-LCT (Diprivan®) 
blandat med lidokain 1% 20 mg. 

28 72 

2. Propofol MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) blandat med NaCl 
0,9%. 

28 72 

Yew, W. S., et al. 
2005.  

75 

3. Propofol MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) blandat med lidokain 1 
% 20 mg. 

4 96  

* Studien anger ej procentsats. 
 
Vid analysen av artiklarna framkom olikheter i metoden med avseende på storlek på 
perifer venkateter, placering av perifer venkateter, infusionshastighet, pågående 
infusioner, kön och ursprungsland på försökspersonerna, premedicinering, temperatur 
på studieläkemedlen och smärtskattningsinstrument.  
 
Arton studier använde perifer venkateter storlek 20 G (Gauge). Resterande använde 15 
G (Bachmann-Mennenga et al. 2007), 18 G (Adam et al., 2004; Aouad et al., 2007; Yew 
et al., 2005) och 22 G (Saadawy, Ertok & Boker, 2007).  
 
I en studie (Adam et al., 2004) sattes venkatetern på handrygg eller underarm och i en 
annan studie (Apiliogullari et al., 2007) sattes den i armvecket. I resterande tjugoen 
studier sattes venkatetern på handryggen.  
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Sex studier har använt en infusionspump för att säkerställa rätt infusionshasighet av 
läkemedlen (Adam et al., 2004; Aouad et al., 2007; Kwak, Chung et al., 2007; Mallick 
et al., 2007; Massad et al., 2008; Yew et al., 2005). Övriga studier har inte uttryckligen 
skrivit att de har använt infusionspump, men de har beskrivit med vilken hastighet 
läkemedlen gavs.  
 
Nio studier hade en pågående infusion av Ringer-Acetat eller natriumklorid, då 
studieläkemedlen gavs (Adam et al., 2004; Aouad et al., 2007; Bachmann-Mennenga et 
al., 2007; Fujii & Itakura, 2008; Fujii & Shiga, 2006a; Gupta, Mishra, Gupta, Gujjar & 
Bhatnagar, 2007; Massad et al., 2006; Massad et al., 2008; Schaub et al., 2004). Yew et 
al. (2005) beskriver att de hade en pågående infusion, men nämner ej vilken sort. Tre 
studier har kopplat infusion under förberedelserna, men stängt av denna då läkemedlen 
administrerats (Canbay et al., 2008; Kaya et al., 2008; Saadawy et al., 2007). Övriga 
studier har ej angivit om de givit infusioner.  
 
I tre studier har endast kvinnor använts som försökspersoner (Gupta et al., 2007; Kaya 
et al., 2008; Schaub et al., 2004). I några studier har det varit en klar majoritet av 
kvinnor (Apiliogullari et al., 2007; Yew et al., 2005).  
 
Premedicinering gavs i form av midazolam och/eller parcetamol (Adam et al., 2004,  
Bachmann et al., 2007), diazepam (Aouad et al., 2007; Gupta et al., 2007), ranitidin  
(Fujii & Nakayama, 2005; Fujii & Shiga, 2006a; Kaya et al., 2008). Fyra studier angav 
ej om premedicinering var givet (Massad et al., 2006; Massad et al., 2008; Saadawy et 
al., 2007; Schaub et al., 2004). I övriga studier gavs ingen premedicinering.  
 
I sju studier har det beskrivits vilken temperatur på studieläkemedlen som användes, 
och de har då varit rumstempererade (Adam et al., 2004; Apiliogullari et al., 2007; Fujii 
& Itakura, 2008; Fujii & Nakayama, 2005; Kwak, Chung et al., 2007; Kwak, Ha, Kim 
& Jeon, 2008; Saadawy et al., 2007). Yew et al. (2005) beskrev att de inte använde en 
standardiserad temperatur på läkemedlen. Övriga studier nämnde inte något om 
temperaturen.  
 
Av totalt tjugotre artiklar var tretton från Asien (Aouad et al., 2007; Fujii & Itakura, 
2008; Fujii & Nakayama, 2005; Fujii & Shiga, 2006a; Gupta et al., 2007; Krobbuaban 
et al. 2005; Krobbuaban et al., 2008; Kwak, Chung et al. 2007; Kwak et al., 2008; 
Massad et al., 2006; Massad et al., 2008; Sethi et al., 2007; Yew et al., 2005), fem från 
Europa (Adam et al., 2004; Bachmann-Mennenga et al., 2007; Kam et al., 2004;  
Mallick et al., 2007; Schaub et al., 2004), en från Oceanien (Lee & Russel, 2004) och en 
från Afrika (Saadawy et al., 2007). Resterande artiklar (Apiliogullari et al., 2007; 
Canbay et al., 2008; Kaya et al. 2008) kom från Turkiet, vilket räknas till både Europa 
och Asien. Ingen studie redovisade att det skulle ha någon betydelse från vilket land 
patienterna kom.  
 
Olika smärtskalor har använts i de olika studierna. Apiliogullari et al. (2007) använde 
sig av en 3-stegs verbalskala, Massad et al. (2006) använde en 3-stegs verbalskala samt 
observationsskala, Adam et al. (2004) använde Visuell Analog Skala (VAS) samt en 4-
stegs verbalskala, Aouad et al. (2007) använde VAS samt observationsskala. Tre studier 
använde enbart VAS (Lee & Russel, 2004; Mallick et al., 2007; Schaub et al., 2004). 
Övriga studier använde en 4-stegs verbalskala.  
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Remifentanil- påverkan på injektionssmärta  
 

I tabell 5 redovisas sju studier. Fem visade på en signifikant minskning av 
smärtincidens och/eller intensitet (Basaranoglu, Erden, Delatioglu & Saitoglu, 2005; 
Honarmand & Safavi, 2008; Iyilikci, Balkan, Gökel, Günerli, & Ellidokuz, 2004; Kwak, 
Kim et al., 2007; Lee, Jung & Lee, 2007).  
 
En kombination av remifentanil och lidokain gav en signifikant smärtlindring, jämfört 
med om läkemedlen gavs var för sig. Det var däremot ingen signifikant skillnad i smärta 
mellan gruppen med enbart lidokain och gruppen med enbart remifentanil (Aouad et al., 
2007; Kwak, Chung et al., 2007; Kwak, Kim et al., 2007). 
 
Ju högre dosering av remifentanil som användes, desto större smärtlindring. Den högsta 
dosen som användes var 1 µg/kg/min (Basaranoglu et al., 2005; Honarmand & Safavi, 
2008; Iyilikci et al., 2004). Då två doser av remifentanil (0,25 µg/kg/min) jämfördes, 
visades att remifentanil som gavs 1 minut före propofol gav en signifikant reducering av 
smärtincidensen, men inte då remifentanil gavs direkt före propofol (Basaranoglu et al., 
2005).  
 
Lee et al. (2007) använde sig av Target Controlled Infusion (TCI) och visade att en 
målkoncentration på 4 eller 6 ηg/ml av remifentanil gav en signifikant lägre 
smärtincidens och -intensitet än hos placebogruppen eller den grupp som fick en 
målkoncentration på 2 ηg/ml. Det var ingen signifikant skillnad om en målkoncentration 
på 4 eller 6 ηg/ml användes.  
 
Tabell 5. Remifentanilets betydelse för att reducera smärtan. 

Författare  
 

Ant
al  
pat.  
(n) 

Grupp Smärt-
incidens  
(%) 

Patient 
utan  
smärta  
(%) 

1. NaCl 0,9% följt av lidokain 2% 40 mg 
blandat med propofol 1%.  

35 65  

2. Remifentanil 2 µg/kg följt av propofol 1%.  36 64  

Aouad, M. T., et al.  
2007.  

156 

3. Remifentanil 2 µg/kg följt av lidokain 2% 
40 mg blandat med propofol 1% 

9,6 90,4 

1. Remifentanil 1 µg/kg/min direkt före 
propofol.  

20 80 

2. Remifentanil 0,25 µg/kg/min direkt före 
propofol.  

60 40 

3. Remifentanil 0,25 µg/kg/min 1 minut före 
propofol.  

44,4 55,6 

Basaranoglu, G., et 
al.  
2005.  

225 

4. NaCl 0,9%.  68,9 31,1 
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1. Remifentanil 0,01 mg (0,15 µg x kg/min)  70 30 

2. Remifentanil 0,02 mg (0,25 µg x kg/min)  40 60 

Honarmand, A.  
Safavi, M.  
2008.  

92 

3. NaCl 0,9%.  100 0 

1. Remifentanil 0,01 mg.  * * 

2. Remifentanil 0,02 mg.  * * 

Iyilikci, L., et al.  
2004.  

175 

3. NaCl 0,9%.  * * 

1. Lidokain 20 mg.  35,7 64,3 

2. Remifentanil 0,3 µg/kg.  42,9 57,1 

Kwak, K.  
Chung, H.,  
et al.  
2007.  

168 

3. Lidokain 20 mg samt remifentanil 0,3 
µg/kg.  

4,7 95,3 

1. NaCl 0,9 % före propfol 1% blandad med 
lidokain 1% (10:1).  

37,8 62,2 

2. Remifentanil 0,35µg/kg/minut före 
propofol 1%.  

37,8 62,2 

Kwak, K.  
Kim, J.,  
et al.  
2007.  

141 

3. Remifentanil 0,35µg/kg/minut före 
propofol 1% blandad med lidokain 1% 
(10:1).  

8,7 91,3 

1. NaCl 0,9%.  83,9 16,1 

2. Remifentanil target Ce 2 ηg/ml.  78,1 21,9 

3. Remifentanil target Ce 4 ηg/ml. 37,5 62,5 

Lee, J. R., et al.  
2007.  

128 

4. Remifentanil target Ce 6 ηg/ml.  19,4 80,6 

* Studien anger ej procentsats. 
 
Vid analysen av artiklarna framkom olikheter i metoden med avseende på storlek på 
perifer venkateter, placering av perifer venkateter, infusionshastighet, pågående 
infusioner, kön och ursprungsland på försökspersonerna, premedicinering, temperatur 
på studieläkemedlen och smärtskattningsinstrument.  
 
Tre studier använde perifer venkateter storlek 20 G (Gauge). Resterande använde 18 G 
(Aouad et al., 2007; Honarmand & Safavi, 2008; Kwak, Kim et al., 2007; Lee et al., 
2007).  
 
I studien av Lee et al. (2007) sattes venkatetern i underarmen. I resterande sex studier 
sattes venkatetern på handryggen.  
 
Iyilikci et al. (2004) har inte uppgivit om de använt sig av infusionspump för 
administrering av läkemedlen, men injektionshastigheten är angiven. Övriga studier har 
använt infusionspump.  
 
Kwak, Chung et al. (2007) angav ej om de hade en pågående infusion under studien. 
Två studier hade kopplat en infusion, men denna var avstängd då läkemedlen 
injicerades (Honarmand & Safavi, 2008; Kwak, Kim et al., 2007). Övriga studier hade 
en pågående infusion av Ringer-Acetat eller natriumklorid.  
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I en studie har endast kvinnor använts som forskningspersoner (Iyilikci et al., 2004). I 
några studier har det varit en klar majoritet av kvinnor (Basaranoglu et al., 2005; Kwak, 
Kim et al., 2007; Lee et al., 2007).  
 
Fem studier använde inte premedicinering (Basaranoglu et al., 2005; Honarmand & 
Safavi, 2008; Kwak, Chung et al., 2007; Kwak, Kim et al., 2007; Lee et al., 2007). 
Aouad et al. (2007) använde diazepam och Iyilikci uppgav ej om de använde 
premedicinering eller ej.  
 
I två studier har det beskrivits vilken temperatur som användes, och de har då varit 
rumstempererade (Honarmand & Safavi, 2008; Kwak, Kim et al., 2007).  
 
Fem studier var från Asien (Aouad et al., 2007; Honarmand & Safavi, 2008; Kwak, 
Chung et al., 2007; Kwak, Kim et al., 2007; Lee et al., 2007) och två var från Turkiet 
(Basaranoglu et al., 2005; Iyilikci et al., 2004). Ingen studie redovisade att det skulle ha 
någon betydelse från vilket land patienterna kom.  
 
Smärtan skattades med olika skalor. Iyilikci et al. (2004) använde VAS och  Aouad et 
al. (2007) använde VAS samt observationsskala. Övriga studier använde sig av en 4-
stegs verbalskala.  
 
 
Diskussion  
 
Metoddiskussion  
 

Lidokain och remifentanil är de mest använda läkemedlen inom svensk anestesisjukvård 
för att lindra injektionssmärta orsakad av propofol.  
 
Sökning gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, Science direct och Academic Search 
Elite. Sökorden togs fram med hjälp av Flemmings struktur (Willman et al., 2006). I 
PubMed användes MeSh-termer i och Cinahl användes Cinahl headings. Databaserna 
valdes därför att de har ett stort material inom ämnesområde. Fritextsökning fick utföras 
för att öka antalet träffar.  
 
I vissa av artiklarna används andra substanser i jämförelse med lidokain eller 
remifentanil. I bakgrunden beskrivs att en hel del olika ämnen har provats för att lindra 
injektionssmärtan. Det finns dock bara enstaka studier om varje enskilt ämne. De 
återkommande substanserna är remifentanil och lidokain. Vidare avgränsades tidsramen 
till artiklar publicerad från och med 2004 för att finna den mest aktuella forskningen.   
 
Ytterligare begränsningar som användes var människor över 19 år och artiklar på 
engelska. Artiklar där studier gjorts på vuxna människor valdes därför att 
smärtskattning och behandling hos barn är mycket komplext. Engelskspråkig litteratur 
valdes för att möjliggöra analys eftersom författarna inte behärskar andra språk utöver 
svenska. Sökningar i Science direct och Academic Search Elite resulterade inte i fler 
träffar, vilket kan tyda på en noggrann sökning i tidigare använda databaser.  
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Från de sökningar som gjorts, valdes alla artiklar ut som motsvarade vårt syfte. Endast 
två av artiklarna valdes bort. Den ena gick inte att få tag på och den andra var ett 
konferensabstrakt. I sökning 2 valdes 21 av 41 artiklar. Övriga artiklar stämde inte med 
syftet och kunde inte användas i uppsatsen. Samma förfarande i sökning 4, där ett flertal 
artiklar fick väljas bort på grund av samma orsak.  
 
Arbetet med att analysera artiklarna var omfattande eftersom materialet var stort. 
Analysen av smärtincidens och -intensitet var mindre krävande på grund av tydligheten 
i artiklarnas resultatdel. Det fanns dock en hel del skillnader i studiernas metod, vilket 
kunde påverka resultatet och medförde att analysen blev mycket omfattande.  
 
För att få en överblick och förenkla analysen gjordes initialt en utförlig artikelöversikt. 
Denna användes sedan till analysen, vilket underlättade mycket.  
 
Vilka ämnen som skulle jämföras hade vi redan bestämt innan granskningen och därför 
var det inga svårigheter att dela in resultatet i de två olika grupperna.  
 
Eftersom alla studier var utförda med kvantitativ metod, och generellt sett tydliga i 
resultatet, var det relativt lätt att kategorisera och föra in resultaten i tabellform. 
Liknande resultat uppnås troligen om någon annan skulle göra om denna studie.   
 
Det är en styrka att artiklarna är granskade av båda författarna vid upprepade tillfällen 
och genomgångna gemensamt för att slutligen utmynna i resultatet. Artiklarna 
analyserades utifrån syftet, vilket författarna anser vara uppnått.  
 
En styrka i studien är att antalet artiklar uppgår till tjugoåtta stycken, vilket är ett relativt 
stort material. Resultatet redovisas i tabell- och textform, eftersom det innehåller en hel 
del siffror och skulle vara svåröverskådligt annars.  
 
 
Resultatdiskussion  
 
Studien baseras på tjugoåtta artiklar. Alla artiklar som granskats i denna studie är gjorda 
med kvantitativ metod. Smärta är ett komplext fenomen och kan vara svårt att beskriva i 
kvantitativa termer, men för att få fram den optimala behandlingen krävs sannolikt ett 
stort patientmaterial för att kunna dra en slutsats och då kan kvantitativ studie vara ett 
bättre alternativ än kvalitativ.  
 
Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes med hjälp av en granskningsmall (Carlsson 
& Eiman, 2003). Mallen ger den vetenskapliga artikeln en poängsumma, vilken räknas 
om till en procentsats och resulterar i en gradering. Graderingen indelas i tre olika 
nivåer, grad I, II och III. Grad I innebär 80-100% och därmed en hög vetenskaplig 
kvalitet och grad II innebär 70-79%. Grad III innebär 60-69%, vilket är en låg 
vetenskaplig kvalitet. Artiklar som inte når upp till 60% är av så låg vetenskaplig 
kvalitet att de inte bör ingå i resultatredovisningen. Endast två artiklar i denna studie 
nådde inte upp till grad I. Dessa var Sethi et al. (2007) som uppnådde grad II och 
Basaranoglu et al. (2005) som uppnådde grad III.  
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Etiskt godkännande fanns beskrivet i alla artiklar. Alla patienter informerades och gav 
sitt samtycke till deltagande. Urvalet i studierna har skett via randomisering. Antalet 
patienter var mellan 75 och 464.  I en utav studierna var bortfallet 6,3% (Adam et al., 
2004), bland annat på grund av tekniska problem. I de övriga studierna var bortfallet 
mindre än 5 %.  
 
I tre artiklar (Adam et al, 2004; Iyilikci et al., 2004; Schaub et al., 2004) redovisas inte 
resultatet i procentsiffror vilket avviker från övriga artiklarna. Resultatet är dock tydligt 
beskrivet i text.  
 
Av totalt tjugoåtta artiklar var sexton från Asien, fem från Europa, en från Oceanien och 
en från Afrika. Resterande fem artiklar kom från Turkiet, vilket räknas till både Europa 
och Asien. Författarna anser att detta ger en god bild av världen, även om huvuddelen 
av studierna är från Europa och Asien. Asiater är generellt sett mindre än européer, 
därmed har de även mindre blodkärl, vilket kan förvärra smärtan.  
 
Studierna omfattande bara patienter i ASA-klass I-III, vilket innebär att patienter med 
svåra systemsjukdomar som är potentiellt livshotande har uteslutits (Lindahl, Ullman & 
Arlehamn, 2005). ASA-klassen anses inte påverka resultatet.  
 
Olika smärtskattningsinstrument har använts i de olika studierna. Några instrument som 
använts är Visuell Analog Skala (VAS), 4-stegs verbalskala och 3-stegs verbalskala. 
Dessa skalor har i några studier kombinerats med en observationsskala, där en 
observatör gör en objektiv bedömning av patientens smärta. De olika skalorna gör det 
svårt att jämföra värden rakt av mellan studierna. Tolkningsdelen i observationsskalan 
ger också utrymme för fel, då det finns en risk för en subjektiv tolkning av smärtan.  
 
Resultatet visar att lidokain ger en god smärtlindring av propofolrelaterad 
injektionssmärta. Av tjugotre undersökta studier var det bara två av dessa som inte fann 
någon signifikant minskning av smärtincidens- eller intensitet (Kam et al., 2004; 
Krobbuaban et al., 2008). En studie fann att smärtan minskade, men uppger ej om den 
var signifikant då studien jämför effekten av olika stastider (Massad et al., 2008).  
 
Sju av studierna visade att minst 70% av patienterna var smärtfria när 40 mg lidokain 
användes (Apiliogullari et al., 2007; Canbay et al., 2008; Fuji & Itakura, 2008; Fujii & 
Shiga, 2006a; Lee & Russel, 2004; Mallick et. al., 2007; Massad et. al., 2008).  
Enligt ett flertal studier är 40 mg lidokain effektivare än 20 mg (Apiliogullari et al., 
2007; Canbay et al., 2008; Fujii & Itakura, 2008; Fujii & Shiga, 2006a; Massad et al., 
2006). Detta stämmer väl överens med tidigare forskning (Agarwal et al., 2004; Gajraj 
& Nathanson, 1996; Johnson, Harper, Chadwick & Vohra, 1990). Författarnas egna 
kliniska erfarenhet från Västra Götalandsregionen är att en låg dosering av lidokain 
används. Vanligen används endast 10 mg lidokain, vilket enligt denna litteraturstudie 
skulle vara en otillräcklig dos. Dock bör nämnas att Madenoglu et al. (2003) kom fram 
till att en dos på 10 mg lidokain blandat med propofol eller lidokain 1 mg/kg givet 30 
sekunder före propofol var effektivt för att minska injektionssmärtan. Tvärtemot andra 
studier visade de även att dosen 10 mg lidokain gav en signifikant lägre smärtincidens 
än dosen 1 mg/kg givet 30 sekunder före propofol.  
 
Enligt Fujii & Shiga (2006a) var det en signifikant lägre smärtincidens och -intensitet då 
40 mg lidokain gavs till patienter i åldersgruppen 20-40 år. I åldersgruppen 60-80 år 
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räckte det med 20 mg lidokain för att uppnå en signifikant lägre smärtincidens och -
intensitet. Det tycks inte finnas fler studier relaterade till ålder, som behandlar effekten 
av lidocain eller remifentanil på injektionsmärta av propofol. Däremot finns studier 
gjorda  med metoclopramide (Fujii & Shiga, 2006b) och flurbiprofen (Fujii & 
Nakayama, 2006) där dosen av läkemedlet relateras till ålder. Båda dessa studier kom 
fram till att yngre personer kan kräva större doser av läkemedlet än äldre. Fujii & 
Nakayama (2006) visade att ända upp till dubbel dos kunde behövas för en signifikant 
smärtreduktion då åldersgruppen 20-40 år jämförs med 60-80 år.  
 
Massad et al. (2006) jämförde enbart propofol, propofol blandat med lidokain, lidokain 
givet 60 sekunder före propofol samt lidokain givet under stas 60 sekunder följt av 
propofol. Lidokain givet under stas 60 sekunder gav den signifikant lägsta 
smärtincidensen och -intensiteten. Massad et al. (2008) fann ingen skillnad i 
smärtincidens eller -intensitet då olika stastider jämfördes. Enligt Kaya et al. (2008) var 
smärtlindringen signifikant större då stas var applicerad under 1 minut än när ingen stas 
användes. Det var dock ingen signifikant skillnad i smärta mellan de olika stastiderna. 
Lidokain som ges under stas ger en ökad smärtfrihet (Liaw, Pang, Chang & Hwang, 
1999; Sasaki et al., 1999). En tänkbar förklaring är att lidokain ger lokal och omedelbar 
effekt på smärtan. Stastiden blir därmed inte avgörande då effekten av lidokain redan 
inträffar de första sekunderna av injektionen.  
 
När det gäller vilken emulsion av propofol som orsakar den lägsta smärtan, framkom att 
MCT/LCT gav en signifikant lägre smärta än LCT (Mallick et al., 2007). Detta gäller 
även då propofol blandas med lidokain (Bachmann-Mennenga et al., 2007; Yew et al., 
2005). Detta stämmer väl överens med tidigare studier (Allford & Mensah, 2006; 
Doenicke, Roizen, Rau, Kellerman & Babl, 1996; Larsen et al., 2001; Sun, Wong & 
Irwin, 2005). I emulsionen MCT/LCT är mängden fritt propofol mindre än i LCT. Den 
ena typen av propofolorsakad injektionssmärta orsakas av fritt propofols kontakt med 
nociceptorer i fria nervändar. En mindre mängd fritt propofol ger därmed en mindre 
retning av nervändarna och därmed mindre smärta.  
 
Resultatet av remifentanils inverkan på injektionssmärtan visade att fem av sju studier 
redovisade en signifikant minskning av smärtincidens och/eller -intensitet (Basaranoglu 
et al., 2005; Honarmand & Safavi, 2008; Iyilikci et al., 2004; Kwak, Kim et al., 2007, 
Lee et al., 2007). Detta ses även i tidigare studier där remifentanil ger en signifikant 
lindring av injektionssmärtan (Roehm et al., 2003). Basaranoglu, Erden & Delatioglu 
(2002) har gjort en studie där effekten av remifentanil i förhållande till fentanyl och 
placebo jämförs, och de finner ingen signifikant minskning av smärtan. Detta trots att en 
relativt hög dosering av remifentanil används (1 µg/kg/min). I deras resultat kan dock 
utläsas att färre patienter klagade på smärta och intensiteten var lägre, när de fick 
remifentanil än när de fick fentanyl eller placebo, men att skillnaden inte var signifikant.  
 
Smärtlindringen var större ju högre dosering av remifentanil som användes. Den högsta 
dosen som användes var 1 µg/kg/min (Basaranoglu et al., 2005; Honarmand & Safavi, 
2008; Iyilikci et al., 2004). I en studie av Roehm et al. (2003) visade de att en 
signifikant minskning av smärtan åstadkoms redan då remifentanil 0,25 µg/kg/min 
användes. Basaranoglu et al. (2005) jämförde tidpunkten då remifentanil 
administrerades. Om det gavs 1 minut före propofol sågs en signifikant reducering av 
smärtincidensen, men då remifentanil gavs direkt före propofol sågs ingen signifikant 
reducering. Doseringen av remifentanil var lika (0,25 µg/kg/min) i jämförelsen. Detta 
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kan relateras till studien av Roehm et al. (2003), där remifentanil jämförs med lidokain. 
Remifentanil administreras där alldeles före propofol, men injektionen sker långsamt 
under 60 sekunder. Smärtincidens och -intensitet är signifikant lägre än i 
placebogruppen.  
 
En studie (Lee et al., 2007) använde TCI och visade att en målkoncentration på 4 eller 6 
ηg/ml av remifentanil gav en signifikant lägre smärtincidens i förhållande till 
placebogruppen och den grupp som fick en målkoncentration på 2 ηg/ml. Studien såg 
ingen skillnad i smärta om målkoncentrationen var 4 eller 6 ηg/ml. TCI är en form av 
anestesi, där sömndjup och smärtlindring styrs via en målkoncentration istället för via 
en injektionshastighet. Målkoncentrationen skall här ställas i relation till doseringen av 
remifentanil då inte TCI används. En högre dosering ger en större smärtlindring, alltså 
ger även en högre målkoncentration en större smärtlindring.  
 
En kombination av remifentanil och lidokain gav en signifikant smärtlindring, jämfört 
med om läkemedlen gavs var för sig. Det var däremot ingen signifikant skillnad i smärta 
mellan gruppen med enbart lidokain och gruppen med enbart remifentanil (Aouad et al., 
2007; Kwak, Chung et al., 2007; Kwak, Kim et al., 2007). En liknande studie har gjorts 
av Roehm et. al. (2003), där de jämförde remifentanil med lidokain, och fann att den 
smärtlindrande effekten av ämnena var signifikant i förhållande till placebogruppen. De 
visade även att effekten av läkemedlen var för sig var likvärdig, då lidokain 40 mg och 
remifentanil 0,25 µg/kg/min gavs.  
 
I fyra studier har endast kvinnor använts som försökspersoner (Gupta et al., 2004; 
Iyilikci et al., 2004; Kaya et al., 2008; Schaub et al., 2004). Detta på grund av att 
undersökningarna gjordes på patienter som skulle genomgå gynekologisk kirurgi. I 
några studier har det varit en klar majoritet av kvinnor (Apiliogullari et al., 2007; 
Basaranoglu et al., 2005; Kwak, Kim et al., 2007; Lee et al., 2007; Yew et al., 2005). 
Enligt Tan och Onsiong (1998) finns det ingen skillnad i smärta mellan könen, men 
enligt Lagerkranser et al. (2007) är kvinnor mera drabbade. Studier visar att desto större 
ven som används för injektionen, desto mindre smärta (Doenicke et al., 1996; 
Lagerkranser et al., 2008; Scott, Saunders & Norman, 1988). Kvinnors vener är 
generellt mindre än mäns, vilket skulle kunna förklara om kvinnor upplever mer smärta.  
 
Tjugo studier använde perifer venkateter storlek 20 G (Gauge). Resterande använde 15 
G (Bachmann-Mennenga et al. 2007), 18 G (Adam et al., 2004; Aouad et al., 2007; 
Honarmand & Safavi, 2008; Kwak, Kim et al., 2007; Lee et al., 2007; Yew et al., 2005) 
och 22 G (Saadawy et al., 2007). Storleken på perifera venkatetern kan påverka 
smärtan, då det inverkar på flödet och därmed injektionshastigheten.    
 
I nästan alla studier sattes perifer venkateter på handryggen. Adam et al. (2004), 
Apiliogullari et al. (2007) och Lee et al. (2007) placerade venflonen på underarmen. 
Briggs et al. (1981), Briggs och White (1985), McCulloch och Lees (1985) och Scott et 
al. (1988) visar att en perifer venkateterplacering i armvecket orsakar betydligt mindre 
smärta än en placering på handryggen, vilket beror på att venen i armvecket är större. 
Propofol kommer därmed inte i kontakt med venväggen i lika stor utsträckning som i en 
mindre ven (Scott et al., 1988).  
 
Administreringssätten har varit infusionspump eller manuell injektion. 
Injektionshastigheten har därmed varierat i de olika studierna. Enligt Lagerkranser et al. 
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(2007) och Liljeroth (2007) finns det inga belägg för att injektionshastigheten skulle ha 
någon betydelse för smärtan. Scott et al. (1988) menar dock att smärtan förvärras av en 
långsam injektion. Troligen beror detta på att venväggen utsätts för propofol under en 
längre tidsperiod. Detta bekräftas av Liljeroth (2007), där hon beskriver hur enbart stas 
under propofolinjektionen förstärker smärtan om inte lidokain tillförs. Andra tänkbara 
orsaker till att smärtan varierar beroende på injektionshastigheten kan vara, att en snabb 
injektion leder till ett snabbt insomnande och därmed upplevs inte smärtan i vaket 
tillstånd.  
 
En del studier har haft pågående infusioner i samma venflon som studieläkemedlen 
injicerades i (Adam et al., 2004; Aouad et al., 2007; Bachmann-Mennenga et al., 2007; 
Basaranoglu et al., 2005; Fujii & Itakura, 2008; Fujii & Shiga, 2006a; Gupta et al., 
2007; Iyilikci et al., 2004; Lee et al., 2007; Massad et al., 2006; Massad et al., 2008; 
Schaub et al., 2004; Yew et al., 2005). Infusionerna har varit natriumklorid, Ringer-
Acetat eller har ej angivits. Enligt Liljeroth (2007) påverkas inte smärtan av en samtidig 
pågående infusion, men den kan försvinna något snabbare. En förklaring kan vara att 
propofolmolekylerna sköljs undan snabbare då flödet i kärlet ökar. En studie av Huang, 
Wang, Cheng, Susetio och Liu (1995) visade att en pågående infusion ökar 
injektionssmärtan. Liljeroth (2007) och Huang et al. (1995) använde sig dock olika 
injektionshastigheter.  
 
Premedicinering som gavs var midazolam, diazepam, ranitidin eller paracetamol. I 
några studier uppgavs inte om premedicinering hade givits (Iyilikci et al., 2004; Massad 
et al., 2006; Massad et al., 2008; Saadawy et al., 2007; Schaub et al., 2004). I andra 
studier gavs ej premedicinering (Apiliogullari et al., 2007; Basaranoglu et al., 2005; 
Canbay et al., 2008; Fujii & Itakura, 2008; Honarmand & Safavi, 2008; Kam et al., 
2004; Krobbuaban et al., 2005; Krobbuaban et al., 2008; Kwak, Chung et al., 2007; 
Kwak, Kim et al., 2007; Kwak et al., 2008; Lee et al., 2007; Lee & Russel, 2004; 
Mallick et al., 2007; Sethi et al., 2007; Yew et al., 2005). Användning av 
bensodiazepiner som premedicinering anser vi skulle kunna inverka på 
smärtupplevelsen, då det är ett hypnotikum som påverkar upplevelsen av smärta samt 
dämpar ångest. Smärtupplevelsen kan därmed bli reducerad vid medicinering med dessa 
preparat. Bensodiazepiner orsakar även, på grund av den sederande effekten, en 
minskad mängd stresshormoner, vilket påverkar nociception.  
 
I kliniken förs diskussioner om propofol ska ges kallt, varmt eller rumstempererat. I nio 
studier har det beskrivits vilken temperatur som användes, och de har då varit 
rumstempererade (Adam et al., 2004; Apiliogullari et al., 2007; Fujii & Itakura, 2008; 
Fujii & Nakayama, 2005; Honarmand & Safavi, 2008; Kwak, Chung et al., 2007; 
Kwak, Kim et al. 2007; Kwak et al., 2008; Saadawy et al., 2007). Upplevelsen av 
smärta kan påverkas av kyla och värme. Genom temperaturstimuli kan smärtsignalen 
förändras under dess väg till centrala nervsystemet, den så kallade portteorin. Detta är 
en möjlig felkälla i studiernas resultat. McCrirrick och Hunter (2005) visade att 
smärtincidens och -intensitet minskade signifikant då propofol med temperaturen 4 
grader Celcius användes. Uppvärmning av propofol har studerats av Yamakage, 
Iwasaki, Satoh och Namiki (2005). Där framkom att uppvärmning till kroppstemperatur 
minskar mängden fritt propofol. Därmed skulle injektionssmärtan kunna minskas, men 
då risken för bakterietillväxt ökar kraftigt är det knappast att rekommendera. 
 
Arbetet som anestesisjuksköterska ställer idag höga krav både på teknisk kompetens och 
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anestesiologiska omvårdnadskunskaper, som beskrivits i Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS, 1982:763). Det ska finnas goda kunskaper om att möta patienter som ska 
genomgå varierande operationsingrepp. Detta är beskrivit i kompentensbeskrivningen 
för anestesisjuksköterskor (SFS, 2008). Patientkategorin spänner över ett stort 
spektrum. Det korta möte som anestesisjuksköterskan har för att kunna analysera 
patientens omvårdnadsbehov är av stor betydelse för båda parter, vilket är beskrivet av 
Lindwall & von Post (2005). Kan det korta mötet ge en ökad trygghet och känslan av ett 
professionellt omhändertagande så underlättar det hela den vårdkedjan som startar i det 
preoperativa samtalet vilket överensstämmer med vad Larsson (2005) beskriver som 
god omvårdnad under anestesi. Information från patienten att hon tidigare upplevt 
injektionssmärta är viktigt. Dessutom är det väsentligt att ha kunskap hur den kan 
lindras, vilket innebär att anestesisjuksköterskan kan ge en god omvårdnad vid 
procedurrelaterad smärta (Lindwall et al., 2003; Willliams & Jarman, 2004).  
 
En noggrann övervakning av andning och cirkulation genomförs under hela det 
perioperativa förloppet. Detta upprätthåller en god och säker vård enligt riktlinjer (SSF, 
2008). En av anestesisjuksköterskans huvuduppgifter inför operation är att lindra och 
mildra smärta, oro och ångest. Anestesisjuksköterskans handlande sker då i enlighet 
med etiska riktlinjer (SSF, 2007). I det kliniska arbetet ingår noggrann planering för att 
öka trygghet och välbefinnandet hos patienten. Det ger minskat antal stresshormoner 
som påverkar cirkulation och upplevelsen av nociception, vilket Zetterlund (2000) har 
visat i en studie. Ständig utvärdering av patientens tillstånd leder till skilda åtgärder som 
grundar sig i medicinskt goda kunskaper. En god anestesi får patienten lugn och 
avslappnad och det är resultatet av god omvårdnad och medicinskt kunnande (Larsson, 
2005). 
 
Smärta som uppkommer i samband med behandlingar eller procedurer finns beskrivet i 
olika sammanhang. Naesh (2008) beskriver att det finns brister i behandlingen av detta. 
Sjukvården skall på ett evidensbaserat sätt att åtgärda obehagliga upplevelser i samband 
med smärtsamma procedurer (SSF, 2008). Smärta i samband med propofolinjektion är 
ett återkommande problem. Förekomst av smärtsamma propofolinjektioner har 
förekommit och diskuterats på de kliniska praktikplatser som författarna haft under 
utbildning. Intresset är stort för att lindra eller minska obehag, men i den kliniska 
verksamhet som författarna har upplevt används inte dessa kunskaper, angående 
propofolrelaterad smärta, i någon större utsträckning. Detta trots att 
anestesisjuksköterskan skall arbeta evidensbaserat.  
 
Anestesisjuksköterskan injicerar läkemedlen på olika sätt. Hastighet och följden på 
läkemedlen varierar därför mellan olika sjuksköterskor. Som exempel kan nämnas att 
vid TIVA/TCI kan anestesisjuksköterskan välja om remifentanil eller propofol skall ges 
först. Därmed kan hon påverka patientens smärtupplevelse genom att starta remifentanil 
först.  
 
 
Konklusion  
 

Resultatet visar att lidokain i kombination med remifentanil ger bäst smärtlindring. 
Dock ses ingen skillnad i injektionssmärta då enbart lidokain eller remifentanil jämförs.  
Enbart lidokain ger en god smärtlindring av propofolorsakad injektionssmärta. Främst 
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bör doser på 40 mg lidokain användas, men i åldersgruppen 60-80 år räcker 20 mg. 
Emulsionen propofol-MCT/LCT bör användas före propofol-LCT. Injektionen skall ges 
i en stor ven, företrädelsevis i armvecket. Stas medför större effekt av lidokain, men 
tiden som stasen är anlagd har ingen betydelse. Även remifentanil ger en signifikant 
smärtlindring. Ju högre dos som ges, desto större smärtlindring.  
 
 
Implikation  
 
Denna studie visar att det går att minska smärtincidens och -intensitet med idag vanligt 
förekommande läkemedel inom svensk anestesisjukvård. Inom ramen för varje 
ordinerad anestesi finns möjlighet för anestesisjuksköterskan att påverka och minimera 
smärta vid propofolinjektion. Detta budskap bör spridas mellan 
anestesisjuksköterskorna. I framtiden kan nya riktlinjer skapas för att undvika 
smärtsamma propofolinjektioner. Eftersom läkarordination krävs av dessa läkemedel 
bör riktlinjerna skapas av anestesiologer. Anestesisjuksköterskan måste påvisa 
problemet med injektionssmärta för läkaren, och därigenom skapa möjligheter till en 
smärtfri induktion. Möjligen kan läkemedelsindustrin producera propofol som inte ger 
kärlretning. Genom ökade kunskaper och forskning kan det leda till förbättrade åtgärder 
i samband med injektion av propofol. 
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Tabell 2. Sökhistoria      
 Bilaga I 
 

Nr. Databas Datum Sökord Limits Antal 
träffar 

Genom-
lästa 
abstract
/ Titlar 

Urval 
1 

Urval 2  
Valda 
artiklar 

1 PubMed 090304 propofol (MeSh)  
AND  
pain (MeSh)  
AND  
lidocaine (MeSh) 
AND  
injections (MeSh) 

published in the last 
5 years, humans,  
english language,  
clinical trials,  
age 19- 

21  21 14  
 

13 

2 PubMed 090304 propofol (fritext)  
AND  
pain (fritext)  
AND  
lidocaine (fritext) 

published in the last 
5 years, humans,  
english language,  
clinical trials,  
age 19- 

41 41 21 (14) 
 

7 

3 Cinahl 090304 propofol (fritext) 
AND  
pain (fritext)  
AND  
lidocaine (fritext)  

Published 2004-, 
English 

11 11 6 (1) 4 

4 PubMed 090305 propofol (MeSh) 
AND  
pain (MeSh) 
AND  
remifentanil 
(fritext) 

published in the last 
5 years, humans,  
english language,  
clinical trials,  
age 19- 

25 25 7 (3)  4 

 
Siffra inom parantes ( ) anger att artiklarna är funna i tidigare sökningar.  
 



 

Tabell 3. Artikelöversikt              Bilaga II 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2004.  
Nederländerna.  

Adam, S.  
Van Bommel, 
J.  
Pelka, M.  
Dirckx, M. 
Jonsson, D.  
Klein, J. 

Propofol-induced 
injection pain: 
comparing of a 
modified propofol 
emulsion to standard 
propofol with 
premixed lidocaine.  

Syftet var att undersöka om 
propofol-MCT/LCT 
(medium-chain-
triglycerides/long-chain-
triglycerides) var mer 
effektivt än propofol-LCT 
(long-chain-triglycerides) 
blandat med lidokain (20 
mg), för att förebygga 
smärta vid injektion av 
propofol.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind, 
kontrollerad.  
n= 237. ASA I-III. Elektiv kirurgi.  
Generell anestesi.  
18-79 år. Ingen stas. Premedicinering 
med midazolam 7,5 mg per os och/eller 
paracetamol 1 g per os. Injektion i ven på 
handryggen eller underarmen. 
Venflonstorlek 18 gauge. Smärtskala: 
VAS samt 4-stegs verbalskala.  
2 grupper:  
1. Propofol-MCT/LCT blandat med 
NaCl 0,9%. 
2. Propofol-LCT blandat med  lidokain 1 
%. 

Smärtintensiteten var 
signifikant lägre i grupp 
2.  
 
Högre smärtintensitet 
rapporterades oftare i 
grupp 1 än grupp 2, men 
det var ingen signifikant 
skillnad.  
 
Grupp 2 hade lägre 
smärtincidens än grupp 1 
när patienter som 
upplevde 
injektionssmärta vid 
induktionen tillfrågades 
postoperativt om den 
upplevda smärtan vid 
induktion.  
 

Grad I 

2007.  
Libanon.  

Aouad, M. T.  
Siddik-Sayyid, 
S. M.  
Al-Alami, A. 
A.  
Baraka, A. S.  

Multimodal analgesia 
to prevent propofol-
induced pain: 
pretreatment with 
remifentanil and 
lidocaine versus 
remifentanil or 
lidocaine alone.  

Syftet var att jämföra 
effekten av lidokain, 
remifentanil och en 
kombination av 
lidokain/remifentanil för att 
minska smärtincidens och -
intensitet vid 
propofolinjektion.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind. 
n=156. ASA I-III. Elektiv kirurgi. 
Generell anestesi. Vuxna. Ingen stas. 
Premedicinering per os med diazepam 
30-60 minuter före induktion. Injektion i 
ven på handryggen. Venflonstorlek 18 
gauge. Smärtskala: VAS samt 
observationsskala.  
3 grupper:  
1. NaCl 0,9% följt av lidokain 2% 40 mg 
blandat med propofol 1%.  
2. Remifentanil 2 µg/kg följt av propofol 
1%.  
3. Remifentanil 2 µg/kg följt av lidokain 
2% 40 mg blandat med propofol 1%.  
 

Smärtincidens och -
intensitet var väsentligen 
lika mellan grupp 1 och 
2.  
 
Smärtincidens och -
intensitet var signifikant 
lägre i grupp 3 än i grupp 
1 och 2.  

Grad I.  



 

2007.  
Turkiet.  

Apiliogullari, 
S.  
Keles, B.  
Apiliogullari, 
B.  
Balasar, M.  
Yilmaz, H.  
Duman, A.  

Comparison of 
diphenhydramine and 
lidocaine for 
prevention of pain 
after injection of 
propofol: a double-
blind, placebo-
controlled, 
randomized study.  

Syftet var att jämföra 
effekten av 
diphenhydramine och 
lidokain för att minska 
injektionssmärtan av 
propofol.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind, 
placebokontrollerad. n=180. ASA I-II.  
Elektiv kirurgi. Generell anestesi. Vuxna. 
Stas 1 minut. Premedicinering ej given. 
Injektion i ven i armvecket. 
Venflonstorlek 20 gauge. Smärtskala: 3-
stegs verbalskala.  
3 grupper:  
1. NaCl 0,9%.  
2. Lidokain 2% 40 mg.  
3. Diphenhydramine 20 mg.  

Smärtincidens och -
intensitet var liknande 
(ingen signifikant 
skillnad) mellan grupp 2 
och 3.  
 
Smärtincidens och -
intensitet var signifikant 
högre i grupp 1.  

Grad I.  

2007.  
Tyskland.  

Bachmann-
Mennenga, B. 
Ohlmer, A.  
Hasso- 
Boedeker, R.  
Mann, M.  
Mühlenbruch, 
B.  
Heesen, M.  

Preventing pain 
during injection of 
propofol: effects of a 
new emulsion with 
lidocaine addition.  

Syftet var att ta reda på om 
lidokain tillsammans med 
propofol MCT/LCT minskar 
incidensen av 
injektionssmärta jämfört 
med kombination av 
lidokain och propofol LCT. 

Randomiserad, dubbel-blind, 
kontrollerad. n=464. ASA-klass I-II. 
Elektiv kirurgi. Regional anestesi med 
sedering. Ålder > 18 år. Ingen stas. 
Premedicinering med midazolam 7,5 mg 
per os. Injektion i ven på handryggen. 
Venflonstorlek 15 gauge.  Smärtskala: 4-
stegs verbalskala.  
4 grupper:  
1. Propofol-MCT/LCT blandat med 
lidokain 1% (20:1).  
2. Propofol-LCT blandat med lidokain 
1% (20:1).  
3. Propofol-MCT/LCT.  
4. Propofol-LCT. 

Grupp 1 visade en 
signifikant minskad 
smärtintensitet jämfört 
med grupp 2.  
 
Högst smärtintensitet i 
grupp 4. 
 
Smärtincidens och -
intensitet var minst i 
grupp 1 

Grad I 

2005.  
Turkiet.  

Basaranoglu, 
G.  
Erden, V.  
Delatioglu, H.  
Saitoglu, L.  

Reduction of pain on 
injection of propofol 
using meperidine and 
remifentanil.  

Syftet var att undersöka 
olika doser och tider vid 
administrering av 
remifentanil, meperidine och 
placebo, och dess påverkan 
på smärtincidens och -
intensitet vid 
propofolinjektion.  

Randomiserad, dubbelblind. n=225. ASA 
I-II. Elektiv kirurgi. Generell anestesi. 
19-73 år. Ingen stas. Premedicinering ej 
given. Injektion i ven på den icke-
dominanta handryggen. Venflonstorlek 
20 gauge. Smärtskala: 4-stegs 
verbalskala.  
5 grupper:  
1. Remifentanil 1 µg/kg/min direkt före 
propofol.  
2. Remifentanil 0,25 µg/kg/min direkt 
före propofol.  
3. Remifentanil 0,25 µg/kg/min 1 minut 
före propofol.  
4. Meperidine 40 mg direkt före 

Smärtincidensen var 
lägst i grupp 1.  
 
Signifikant reducering av 
smärtincidens i grupp 1 
och 3 jämfört med grupp 
5.  
 
Signifikant reducering av 
smärtintensitet i grupp 1 
jämfört med grupp 5.  
 
 

Grad III.  



 

propofol.  
5. NaCl 0,9%.  

2008.  
Turkiet.  

Canbay, O.  
Celebi, N.  
Arun, O.  
Karagöz, A. 
H.  
Saricag!lu, 
F.  
Ozgen, S.  

Efficacy of 
intravenous 
acetaminophen and 
lidocaine on propofol 
injection pain.  

Syftet var att undersöka 
effekten av acetaminophen 
jämfört med lidokain för att 
förebygga   smärta vid 
propofolinjektion.  

Randomiserad, dubbel-blind, 
placebokontrollerad. n=150. ASA I-II. 
Generell anestesi. 20-60 år. Stas 2 
minuter. Premedicinering ej given. 
Injektion i ven i vänster hand. 
Venflonstorlek 20 gauge. Smärtskala: 4-
stegs verbalskala.  
3 grupper:  
1. Lidokain 40 mg.  
2. Acetaminophen 50 mg.  
3. NaCl 0,9%.    

Lägst smärtincidens och 
-intensitet i grupp 1, 
högst i grupp 3.  

Grad I.  

2008.  
Japan.  

Fujii, Y.  
Itakura, M.  

Comparison of 
lidocaine, 
metoclopramide, and 
flurbiprofen axetil for 
reducing pain on 
injection of propofol 
in Japanese adult 
surgical patients. a 
prospective, 
randomized, double-
blind, parallel-group, 
placebo-controlled 
study.  

Syftet var att jämföra 
effekten av lidokain, 
metoclopramide och 
flurbiprofen axetil för att 
minska injektionssmärtan av 
propofol hos vuxna, 
japanska kirurgpatienter.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind, 
placebokontrollerad, parallellgrupp. 
n=100. ASA I. Elektiv kirurgi. Generell 
anestesi.  
22-65 år. Stas 2 minuter. 
Premedicinering ej given. Injektion i ven 
på handryggen. Venflonstorlek 20 gauge. 
Smärtskala: 4-stegs verbalskala.  
4 grupper:  
1. Lidokain 40 mg.  
2. Metoclopramide 10 mg.  
3. Flurbiprofen axetil 50 mg.  
4. NaCl 0,9%.  

Smärtincidensen och -
intensiteten var 
signifikant lägre i grupp 
1, 2 och 3 jämfört med 
grupp 4. 
 
Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens och -
intensitet mellan grupp 1, 
2 och 3.   

Grad I.  

2005.  
Japan.  

Fujii, Y.  
Nakayama, M.  

A lidocaine/ 
metoclopramide 
combination 
decreases pain on 
injection of propofol.  

Syftet var att jämföra den 
smärtlindrande effekten av 
lidokain/ metoklopramid och 
lidokain vid injektionssmärta 
av propofol.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind, 
placebokontrollerad. n=95. ASA I-II.  
Elektiv kirurgi. Generell anestesi.  
20-58 år. Stas 1 minut. Premedicinering 
med Ranitidin 150 mg per os 90 minuter 
före induktion. Injektion i ven på 
handryggen. Venflonstorlek 20 gauge.  
Smärtskala: 4-stegs verbalskala.  
3 grupper:  
1. Lidokain 20 mg samt metoklopramid 
10 mg.  
2. Lidokain 20 mg.  
3. NaCl 0,9%.  
 
 

Smärtincidens och -
intensitet var signifikant 
lägre i grupp 1 och 2 
jämfört med grupp 3. 
 
Smärtincidens och -
intensitet var signifikant 
lägst i grupp 1.   

Grad I.  



 

2006.  
Japan.  

Fujii, Y.  
Shiga, Y.  

Influence of aging on 
lidocaine 
requirements for pain 
on injection of 
propofol.  

Syftet var att undersöka om 
dosen lidokain som krävs 
vid injektionssmärta av 
propofol, varierar beroende 
på patientens ålder.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind, 
placebokontrollerad. n=160. ASA I-II.  
Elektiv kirurgi. Generell anestesi.  
Vuxna. Stas 2 minuter. Premedicinering 
med 150 mg Ranitidin per os 90 minuter 
före induktion. Injektion i ven på 
handryggen. Venflonstorlek 20 gauge.  
Smärtskala: 4-stegs verbalskala.  
2 huvudgrupper:  
a. Ålder 20-40 år.  
b. Ålder 60-80 år.   
4 grupper i varje huvudgrupp:  
1. NaCl 0,9%.  
2. Lidokain 10 mg.  
3. Lidokain 20 mg.  
4. Lidokain 40 mg.  

I grupp a var det en 
signifikant lägre 
smärtincidens och -
intensitet i grupp 4 än i 
grupp 1.  
Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens mellan 
grupp 2 och 3 jämfört 
med grupp 1.  
 
 
I grupp b var det en 
signifikant lägre 
smärtincidens och -
intensitet i grupp 3 och 4 
jämfört med grupp 1.  

Grad I.  

2007.  
Indien.  

Gupta, M.  
Mishra, S.  
Gupta, D.  
Gujjar, M.  
Bhatnagar, S.   

Prevention of pain on 
propofol injection: a 
comparative, 
randomized, double 
blind study between 
lignocaine, pethidine, 
dexamethasone and 
placebo.  

Syftet var att jämföra 
lidokain, petidin, 
dexametason och placebo 
när det gäller smärtincidens 
och -intensitet vid 
propofolinjektion.  

Randomiserad, dubbel-blind.  
n=100 (bara kvinnor). ASA I-II.  
Elektiv kirurgi. Generell anestesi. 30-70 
år. Stas 1 minut. Premedicinering med 
diazepam 5 mg per os kvällen före 
operationen. Injektion i ven på 
handryggen. Venflonstorlek 20 gauge. 
Smärtskala: 4-stegs verbalskala.  
4 grupper:  
1. Lidokain 1% 20 mg.  
2. Petidin 25 mg.  
3. Dexametason 4 mg.  
4. NaCl 0,9%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens och -
intensitet mellan grupp 1, 
2 och 3, men skillnaden 
var signifikant mellan 
grupp 4 och de andra 
grupperna.  
 
Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens mellan 
grupp 1, 2 och 3när 
patienter som upplevde 
injektionssmärta vid 
induktionen tillfrågades 
postoperativt om den 
upplevda smärtan vid 
induktion, men 
skillnaden var signifikant 
mellan grupp 4 och de 
andra grupperna.  
 
 

Grad I.  



 

2008.  
Iran.  

Honarmand, 
A.  
Safavi, M.  

Prevention of 
propofol-induced 
injection pain by 
sufentanil: a placebo-
controlled 
comparison with 
remifentanil.  

Syftet var att jämföra 
effekten av remifentanil och 
sufentanil för att förebygga 
injektionssmärta av 
propofol.  

Randomiserad, dubbel-blind, placebo-
kontrollerad.  
n=92. ASA I-II.  
Elektiv kirurgi. Generell anestesi.  
18-86 år. Ingen stas. Premedicinering ej 
given. Injektion i ven på handryggen. 
Venflonstorlek 18 gauge. Smärtskala: 4-
stegs verbalskala.  
4 grupper:  
1. Sufentanil 0,01 mg (0,15 µg x kg/min)  
2. Remifentanil 0,01 mg (0,15 µg x 
kg/min)  
3. Remifentanil 0,02 mg (0,25 µg x 
kg/min)  
4. NaCl 0,9%.  

Smärtincidensen var 
signifikant högre i grupp 
4 jämfört med de andra 
grupperna.  
 
Smärtintensiteten var 
signifikant lägre i grupp 
3 jämfört med de andra 
grupperna.  
 
Ingen signifikant skillnad  
i smärtincidens och -
intensitet mellan grupp 1 
och grupp 4.  
 
Signifikant lägre 
smärtincidens och -
intensitet i grupp 3 än 
grupp 4.  

Grad I.  

2004.  
Turkiet.  

Iyilikci, L.  
Balkan, B. K.  
Gökel, E.  
Günerli, A.  
Ellidokuz, H.  

The effects of 
alfentanil or 
remifentanil 
pretreatment on 
propofol injection 
pain.  

Syftet var att jämföra 
effekten av alfentanil, 
remifentanil och NaCl för att 
minska injektionssmärtan av 
propofol.  

Randomiserad, dubbel-blind.  
n=175 (bara kvinnor). ASA I-II.  
Elektiv kirurgi. Generell anestesi.  
Vuxna. Ingen stas. Premedicinering ej 
angiven, dock exkluderades patienter 
som står på analgetika eller sedativa. 
Injektion i ven på den icke-dominanta 
handryggen. Venflonstorlek 20 gauge. 
Smärtskala: VAS.  
4 grupper:  
1. Alfentanil 1 mg.  
2. Remifentanil 0,01 mg.  
3. Remifentanil 0,02 mg.  
4. NaCl 0,9%.  

Smärtincidens och -
intensitet var signifikant 
lägre i grupp 1, 2 och 3 
jämfört med grupp 4.  
 
Signifikant lägre smärta i 
grupp 3 jämfört med 
grupp 2.  

Grad I.  

2004.  
Storbritannien. 

Kam, E.  
Abdul-Latif, 
M, S.  
McCluskey, 
A.  

Comparison of 
Propofol-Lipuro with 
propofol mixed with 
lidocaine 10 mg on 
propofol injection 
pain.  

Syftet var att jämföra 
incidensen och intensiteten 
av smärta vid injektion av 
Propofol®-Lipuro utan 
tillsatt lidokain och 
Diprivan® blandat med 
lidokain 10 mg. 

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind 
studie. 
n=200. ASA-klass I-III. Elektiv kirurgi. 
Generell anestesi.  
18-70 år. Ingen stas.  Premedicinering ej 
given. Injektion i ven på handryggen av 
den icke-dominanta handen. 
Venflonstorlek 20 gauge. Smärtskala: 4-

Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens och -
intensitet mellan de  båda 
grupperna. 

Grad I.  



 

stegs verbalskala.  
2 grupper: 
1. Propofol-MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) 1%. 
2. Propofol-LCT (Diprivan®) 1% 
blandat med lidokain 1% 10 mg.  

2008.  
Turkiet 

Kaya, S.  
Turhanoglu, S.  
Karaman, H.  
Özgun, S.  
Basak, N.  

Lidocaine for 
prevention of 
propofol injection-
induced pain: A 
prospective, 
randomized, double-
blind, controlled 
study of the effects of 
duration of venous 
occlusion with a 
tourniquet in adults.  

Syftet var att jämföra olika 
tider med stas vid injektion 
med lidokain för att 
förebygga smärta vid 
propofolinjektion.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind, 
kontrollerad.  
n=100 (bara kvinnor). ASA I-II. Elektiv 
kirurgi. Generell anestesi.  
18-45 år. Ingen stas, stas 15, 30 och 60 
sekunder. Premedicinering med ranitidin 
150 mg per os 120 minuter före 
induktion. Injektion i ven på den icke-
dominanta handryggen. Venflonstorlek 
20 gauge. Smärtskala: 4-stegs 
verbalskala.  
5 grupper:  
1. Lidokain 2% 20 mg.  
Ingen stas.  
2. Lidokain 2% 20 mg.  
Stas i 15 sekunder.  
3. Lidokain 2% 20 mg.  
Stas i 30 sekunder.  
4. Lidokain 2% 20 mg.  
Stas i 60 sekunder.  
5. NaCl 0,9%.  
Ingen stas.  

Signifikant högst 
smärtincidens och -
intensitet i grupp 5.  
 
Signifikant större 
incidens av smärta i 
grupp 1 än grupp 4.  
 
Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens mellan 
grupp 4 och grupp 2 eller 
3.  
 
Signifikant högst 
smärtintensitet i grupp 5 
jämfört med grupp 1, 2, 3 
och 4.  
 
Ingen signifikant skillnad 
i smärtintensitet  mellan 
grupp 1,2,3 och 4.  

Grad I 

2005.  
Thailand.  

Krobbuaban, 
B.  
Diregpoke, S.  
Kumkeaw, S.  
Tanomsat, M.  

Comparison on pain 
on injection of a 
small particle size-
lipid emulsion of 
propofol and standard 
propofol with or 
without lidocaine.  

Syftet var att jämföra 
injektionssmärtan av två 
olika propofollösningar 
(propofol och anepol) när de 
används vid induktion. 
Författarna undersökte även 
om lidokain före 
propofollösningarna 
ytterligare kunde minska 
injektionssmärtan. (Anepol 
= small particle size lipid 
emulsion) 
 

Randomiserad, dubbel-blind. n=388. 
ASA I-II. Elektiv kirurgi. Generell 
anestesi. 18-50 år. Ingen stas. 
Premedicinering ej given. Injektion i ven 
på handryggen. Venflonstorlek 20 gauge. 
Smärtskala: 4-stegs verbalskala.  
4 grupper:  
1. NaCl 0,9% före propofol.  
2. Lidokain 2% 20 mg före propofol.  
3. NaCl 0,9% före Anepol.   
4. Lidokain 2% 20 mg före Anepol.  

Smärtincidensen var 
signifikant lägre i grupp 
2, 3 och 4 jämfört med 
grupp 1.  
 
Det fanns ingen 
signifikant skillnad i 
smärtintensitet mellan 
grupperna.  
 
 

Grad I.  



 

2008.  
Thailand 

Krobbuaban, 
B. Diregpide, 
S.  
Kumkeaw, S.  
Tanomsat, M.  
Jamjamrat, G.  
Thanetses, K.  
et al.  

Does addition of 
lidocaine to medium- 
and long-chain 
triglyceride propofol 
emulsions 
significantly reduce 
pain on injection?  

Syftet var att utvärdera 
lidokainets lindrande effekt 
på  injektionssmärtan av 
propofol-MCT/LCT 
(Medium Chain 
Triglycerides/Long Chain 
Triglycerides). 

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind. 
n=270. ASA-klass I-II. Elektiv kirurgi. 
Generell anestesi.  
18-60 år. Ingen stas.  Premedicinering ej 
given. Injektion i ven på handryggen. 
Venflonstorlek 20 gauge. Smärtskala: 4-
stegs verbalskala.  
2 grupper:  
1. Propofol-MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®).  
2. Propofol-MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) med lidokain 1% 20 mg.  

Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens eller -
intensitet  mellan 
grupperna.  
 
Patienter i grupp 2 hade 
mindre smärtintensitet 
vid injektion än grupp 1, 
men skillnaden var inte 
statistiskt signifikant.  

Grad I 

2007.  
Sydkorea.  

Kwak, K.  
Chung, H.  
Lim, C.  
Han, C.  
Choi, G.  
Lim, D.  
et al. 

A combination of 
lidocaine (lignocaine) 
and remifentanil 
reduces pain during 
propofol injection.  

Syftet var att undersöka om 
en kombination av lidokain 
och remifentanil injicerat 
under stas, var mer effektivt 
än ämnena var för sig för att 
lindra smärta vid 
propofolinjektion.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind, 
kontrollerad.  
n=168. ASA I-II.  
Elektiv kirurgi. Generell anestesi.  
18-65 år. Stas 1 minut. Premedicinering 
ej given. Injektion i ven på den icke-
dominanta handryggen. Venflonstorlek 
20 gauge. Smärtskala: 4-stegs 
verbalskala.  
3 grupper:  
1. Lidokain 20 mg.  
2. Remifentanil 0,3 µg/kg.  
3. Lidokain 20 mg samt remifentanil 0,3 
µg/kg.  

Ingen signifikant skillnad 
i smärtintensitet mellan 
grupperna.  
 
Signifikant lägre 
smärtincidens i grupp3 
jämfört med grupp 1 och 
2.  
 
Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens mellan 
grupp 1 och 2.   

Grad I.  

2008.  
Sydkorea.  

Kwak, K-H.  
Ha, J.  
Kim, Y.  
Jeon, Y.  

Efficacy of 
combination 
intravenous lidocaine 
and dexa methasone 
on propofol injection 
pain: a randomized, 
double-blind, 
prospective study in 
adult korean surgical 
patients.  

Syftet var att utvärdera den 
analgetiska effekten av 
dexametason vid 
propofolinjektion samt att 
undersöka om  en 
kombination av 
dexametason och lidokain 
gav en ytterligare analgetisk 
effekt jämfört med dessa 
ämnen var för sig.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind. 
n=142. ASA I-II. Elektiv plastikkirurgi. 
Generell anestesi. 
16-73 år. Stas 1 minut. Premedicinering 
ej given. Injektion i ven på handryggen 
på den icke-dominanta handen. 
Venflonstorlek 20 gauge. Smärtskala: 4-
stegs verbalskala.  
4 grupper:  
1. Lidokain 20 mg.  
2. Dexametason 6 mg.   
3. Lidokain 20 mg/ Dexametason 6 mg.  
4. NaCl 0,9%.  
 
 

Grupp 1 hade signifikant 
lägre smärtincidens och -
intensitet än grupp 4.  
 
Lägst smärtincidens och 
-intensitet i grupp 3, 
högst i grupp 4.  

Grad I.  



 

2007.  
Sydkorea.  

Kwak, K.  
Kim, J.  
Park, S.  
Lim, D.  
Kim, S.  
Baek, W.  
et al.  

Reduction of pain on 
injection of propofol: 
combination of 
pretreatment of 
remifentanil and 
premixture of 
lidocaine with 
propofol.  

Syftet var att jämföra den 
analgetiska effekten av en 
kombination  av 
förbehandling med 
remifentanil och lidokain 
blandat med propofol samt 
att jämföra dessa 
behandlingar var för sig.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind. 
n=141. ASA I-II.  
Elektiv kirurgi. Generell anestesi.  
Vuxna. Ingen stas. Premedicinering ej 
given. Injektion i ven på vänster 
handrygg. Venflonstorlek 18 gauge. 
Smärtskala: 4-stegs verbalskala.  
3 grupper:  
1. NaCl 0,9 % före propfol 1% blandad 
med lidokain 1% (10:1).  
2. Remifentanil 0,35µg/kg/minut före 
propofol 1%.  
3. Remifentanil 0,35µg/kg/minut före 
propofol 1% blandad med lidokain 1% 
(10:1).  

Incidensen av ingen 
smärta var liknande 
mellan grupp 1 och 2.  
 
Smärtincidens och -
intensitet var signifikant 
mindre i grupp 3 än i 
grupp 1 och 2.  

Grad I.  

2004.  
Australien 

Lee, P.  
Russel, W. J. 

Preventing pain on 
injection of propofol: 
a comparison 
between lignocaine 
pre-treatment and 
lignocaine added to 
propofol.  

Syftet var att jämföra två 
populära metoder för att 
minska smärta vid 
propofolinjektion: 
förbehandling med lidokain 
och lidokain blandad med 
propofol. Även att ta reda på 
om patienten mindes 
injektionssmärtan på 
uppvakningsavdelningen.  

Randomiserad, dubbel-blind.  
n=100. ASA I-II. Dagkirurgiska patienter 
som förväntades kräva mer än 100 mg 
propofol. Vuxna. Stas 1 minut. 
Premedicinering ej given. Injektion i ven 
på handryggen. Venflonstorlek 20 gauge. 
Smärtskala: VAS.  
2 grupper.  
1. Lidokain 1 % 40 mg före injektion 
propofol. 
2. NaCl 0,9% före injektion av propofol 
blandat med  lidokain 2 % 40 mg. 

Smärtincidensen vid 
induktion var signifikant 
lägre i grupp 2 än grupp 
1.  
 
Ingen i grupp 2 mindes 
injektionsmärta vid 
induktionen då de 
tillfrågades på 
uppvaknings- 
avdelningen. Detta var 
signifikant lägre än i 
grupp 1.  

Grad I 

2007.  
Sydkorea.  

Lee, J. R.  
Jung, C. W.  
Lee, Y. H.  

Reduction of pain 
during induction with 
target-controlled 
propofol and 
remifentanil. 

Syftet var att identifiera den  
målkoncentration Ce av 
remifentanil som behövdes 
för att förhindra smärta från 
propofolinfusion under TCI 
(Target Controlled Infusion) 
med en kombination av 
propofol och remifentanil.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind, 
placebokontrollerad. n=128. ASA I-II. 
Elektiv kirurgi. Generell anestesi. 16-70 
år. Ingen stas. Premedicinering ej given. 
Injektion i ven i underarm. 
Venflonstorlek 18 gauge. Smärtskala: 4-
stegs verbalskala.  
4 grupper:  
1. NaCl 0,9%.  
2. Remifentanil target Ce 2 ηg/ml.  
3. Remifentanil target Ce 4 ηg/ml.  
4. Remifentanil target Ce 6 ηg/ml.  
 

Smärtincidensen och -
intensiteten var 
signifikant lägre i grupp 
3 och 4 jämfört med 
grupp 1 och 2.  
 
Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens mellan 
grupp 3 och 4.  
 
 

Grad I.  



 

2007.  
Storbritannien.  

Mallick, A.  
Elliot, S. C.  
Krishnan, K.  
Vucevic, M.  

Lidocaine is more 
efficient than the 
choice of propofol 
formulations to 
reduce incidence of 
pain on induction.  

Syftet var att jämföra  
incidensen av 
injektionssmärta  då två 
olika blandningar av 
propofol, användes  med 
eller utan tillsats av lidokain.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind. 
n=328. ASA-klass I-II. Elektiv kirurgi. 
Generell anestesi.  
≥18 år. Ingen stas. Premedicinering ej 
given. Injektion i en ven på handryggen. 
Venflonstorlek 20 gauge. Smärtskala: 
VAS.  
4 grupper:  
1. Propofol-LCT (Diprivan®) 1%.  
2. Propofol-MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) 1%.  
3. Propofol-LCT (Diprivan®) 1% med 
lidokain 2% 40 mg.  
4. Propofol-MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) 1% med lidokain 2% 40 mg.  

Smärtincidens och -
intensitet av smärtan var 
signifikant lägre i 2 än i 
grupp 1. 
 
Smärtincidens och -
intensitet var lägre i 
grupp 3 än i grupp 2.  
 
Signifikant lägre 
smärtincidens och -
intensitet i grupp 4 än i 
grupp 2.  

Grad I 

2006.  
Jordanien.  

Massad, I. M.  
Abu-Ali, H. 
M.  
Abu-Halaweh, 
S. A.  
Badran, I. Z.  

Venous occlusion 
with lidocaine for 
preventing propofol 
induced pain. A 
prospective double-
blind randomized 
study.  

Syftet var att jämföra fyra 
olika metoder att 
administrera propofol för att 
minska injektionssmärtan.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind. 
n=200. ASA I-III. Elektiv kirurgi. 
Generell anestesi.  
15-90år. Ingen stas alternativt stas i 60 
sekunder.  Premedicinering ej angiven, 
dock exkluderades patienter som fått 
analgetika eller ytanestesi (EMLA) 
preoperativt. Injektion i en ven på 
vänster handrygg.  Venflonstorlek 20 
gauge. Smärtskala: 3-stegs verbalskala 
samt observationsskala.  
grupper:  
1. Propofol 1%.  
2. Propofol 1% blandad med lidokain 40 
mg.  
3. Lidokain 40 mg, 60 sekunder därefter 
propofol 1%.  
4. Lidokain 40 mg injicerat under stas i 
60 sekunder, därefter propofol 1%.  

Smärtincidensen var 
signifikant högre i 
grupp1 än i 2, 3 och 4.  
 
Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens eller -
intensitet mellan grupp 2 
och 3.  
 
Smärtincidens och -
intensitet var signifikant 
lägre i grupp 4 än i grupp 
2 och 3.  

Grad I. 

2008.  
Jordanien.  
 

Massad, I. M.  
Abu-Ali, H. 
M.  
Al-Ghanem, 
S. A.  
Badran, I. Z.  
Ammari, B. A.  

Duration of venous 
occlusion with 
lidocaine for 
preventing propofol 
induced pain.  

Syftet var att jämföra olika 
stastider (15, 30, 60 
sekunder) efter injektion av 
lidokain samt tidens 
inverkan på smärtintensitet 
och -incidens vid smärta av 
propofolinjektion.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind. 
n=150. ASA I-II.  
Elektiv kirurgi. Generell anestesi.  
14-70 år. Stas 15, 30 och 60 sekunder. 
Premedicinering ej angiven, dock 
exkluderades patienter som fått 
analgetika preoperativt. Injektion i ven 

Ingen signifikant skillnad 
i smärtincidens eller -
intensitet mellan de 3 
grupperna.  

Grad I. 



 

Daradkeh, S. 
S.  

på handryggen på den icke-dominanta 
handen.  Venflonstorlek 20 gauge. 
Smärtskala: 4-stegs verbalskala.  
3 grupper:  
1. Lidokain 2% 40 mg med stas i 15 
sekunder.  
2. Lidokain 2% 40 mg med stas i 30 
sekunder.  
3. Lidokain 2% 40 mg med stas i 60 
sekunder.  

2007.  
Egypten.  
 

Saadawy, I.  
Ertok, E.  
Boker, A.  

Painless injection of 
propofol: 
pretreatment with 
ketamine vs 
thiopental, 
meperidine, and 
lidocaine.  

Syftet var att jämföra det 
mest effektiva analgetikumet 
av ketamin, tiopental, 
meperidine och lidokain, för 
att förebygga smärta vid 
injektion av propofol.  

Randomiserad, dubbel-blind, 
placebokontrollerad. n=125. ASA I-II.  
Elektiv kirurgi som varade 1-2 timmar. 
Generell anestesi. Vuxna. Stas 1 minut. 
Premedicinering ej angiven. Injektion i 
ven på handryggen. Venflonstorlek 22 
gauge. Smärtskala: 4-stegs verbalskala.  
5 grupper:  
1. Ketamin 0,4 mg/kg.  
2. Tiopental 0,5 mg/kg.  
3. Meperidine 0,5 mg/kg.  
4. Lidokain 2 % 1 mg/kg 
5. NaCl 0,9% 3 ml.  

Högst smärtincidens och 
-intensitet i grupp 5.  
 
Lägst smärtincidens och 
-intensitet i grupp 1.  
 
Grupp 4 hade lägre 
smärtincidens och -
intensitet än grupp 5.  

Grad I.  

2004.  
Schweiz.   

Schaub, E.  
Kern, C.  
Landau. R.  

Pain on injection: a 
double-blind 
comparison of 
propfol with 
lidocaine 
pretreatment versus 
propofol formulated 
with long- and 
medium-chain 
triglycerides.  

Syftet var att jämföra 
propofol-MCT/LCT med 
propofol-LCT blandat med 
lidokain (40 mg) och 
injicerat under stas, med 
avseende på incidensen av 
smärta vid injektion av 
propofol.  
 

Randomiserad, dubbel-blind.  
n=200 (bara kvinnor). ASA-klass I-II.  
Elektiv kirurgi. Generell anestesi. 16-44 
år. Stas 1 minut. Premedicinering ej 
angiven, dock exkluderades patienter 
som tagit sederande eller analgetikum 
<24 timmar preoperativt. Injektion i ven 
på handryggen. Venflonstorlek 20 gauge. 
Smärtskala: VAS.  
2 grupper.  
1. Lidokain 2% 40 mg injicerat under 
stas 1 min före propofol-LCT. 
2. NaCl 0,9 % injicerat med stas 1 min 
före propofol-LCT/MCT. 
 

Smärtincidensen 
signifikant högre i grupp 
2 än grupp 1.  
 
Ingen signifikant skillnad 
i smärtintensitet mellan 
grupperna.  
 
Ingen signifikant skillnad 
i incidens när patienter 
som upplevde 
injektionssmärta vid 
induktionen tillfrågades 
på uppvaknings- 
avdelningen om den 
upplevda smärtan vid 
induktion. 
 

Grad I 



 

2007.  
Indien 

Sethi, N.  
Jayaraman, L.  
Sethi, M.  
Sharma, S.  
Sood, J. 

A prospective 
randomized double 
blind study 
comparing propofol 
medium chain/long 
chain triglyceride and 
propofol medium 
chain/long chain 
triglyceride with 
lignocaine on 
injection pain.  

Syftet var att ta reda på om 
propofol -MCT/LCT 
(medium-chain-
triglycerides/long-chain-
triglycerides)  var mer 
effektivt än propofol-
MCT/LCT blandat med 
lidokain, eller  propofol-
LCT (long-chain-
triglycerides) när det gäller 
att minska injektionssmärtan 
av propofol.  

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind. 
n=200. ASA-klass I-III. Elektiv kirurgi. 
Generell anestesi.  
18-65 år. Ingen stas. Premedicinering ej 
given. Injektion i ven på den icke-
dominanta  handryggen. Venflonstorlek 
20 gauge. Smärtskala: 4-stegs 
verbalskala.  
2 grupper:  
1. Propofol-MCT/LCT blandat med 
NaCl 0,9%.  
2. Propofol-MCT/LCT blandat med 
lidokain 2% 20 mg. 

Smärtincidens och -
intensitet var signifikant 
högre i grupp 1 än i 
grupp 2.  
 
 

Grad II. 

2005. 
Singapore. 

Yew, W. S. 
Chong, S. Y.   
Tan, K. H.   
Goh, M. H. 

The effects of 
intravenous lidocaine 
on pain during 
injection of medium- 
and long-chain 
triglyceride propofol 
emulsions.  

Syftet var att jämföra 
effekten av lidokain blandat 
med  propofol-MCT/LCT 
(medium-chain-
triglycerides/long-chain-
triglycerides) med enbart 
propofol MCT/LCT för att 
minska injektionssmärtan av 
propofol. 

Randomiserad, prospektiv, dubbel-blind, 
kontrollerad studie. n=75. ASA-klass I-
II. Elektiv kirurgi. Generell anestesi.  
18-60 år. Ingen stas. Premedicinering ej 
given. Injektion ven på handryggen. 
Venflonstorlek 18 gauge. Smärtskala: 4-
stegs verbalskala.  
3 grupper: 
1. Propofol-LCT (Diprivan®) blandat 
med lidokain 1% 20 mg. 
2. Propofol MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) blandat med NaCl 0,9%. 
3. Propofol MCT/LCT (Propofol-
Lipuro®) blandat med lidokain 1 % 20 
mg. 

Smärtincidensen var 
liknande (ingen 
signifikant skillnad) 
mellan grupp 1 och 2.  
 
Signifikant lägre 
smärtincidens och -
intensitet i grupp 3 än i 
grupp 1 och 2.   

Grad I 
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