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Bakgrunn
• Barn opplever smerte i like stor grad
som voksne
• Ulike doseringsanbefalinger i ulike kilder
• Barn ofte underbehandlet
– påføres unødvendig smerte
• Behandling må individualiseres og evalueres
• barnets tilstand kan endre seg
• medikamenteffekten over tid kan endres
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Paracetamol 1. valg
ved smerte og feber hos barn
• Effektivt smertestillende og febernedsettende hos barn
• Rask klinisk effekt
• Tradisjonelt anbefalt en startdose på 15 – 20 mg/kg,
etterfulgt av 10 – 15 mg/kg inntil hver 6. time ved alle
administrasjonsformer
• Doseringsanbefalinger tar ikke hensyn til variasjon i
biotilgjengelighet og endringer i farmakokinetikken med
økende alder
• Barn under ett år bør vurderes av lege før oppstart av
behandling

Barn er ikke små voksne!
• Umodent glukuronideringssystem
• Større kapasitet for sulfat-binding
• Den viktigste utskillingsveien
• Varer til 9-12 års alder

• Umodent CYP-system
• CYP-enzymaktivitet øker gradvis første leveår
• Ved ett års alder nås samme aktivitet som hos
voksne

3

Rygnestad T, Spigset O. Bruk av paracetamol til barn. Tidsskr Nor Legeforen 2001. 121:708-9

Halveringstid og clearance
• Halveringstid paracetamol
• T1/2 hos barn lenger enn hos voksne
• For tidlig fødte: 5 - 11 timer
• Neonatale: 4 - 10 timer
• Voksne: 2 timer

• Clearance paracetamol
• Clearance er lavere hos de yngste barna
• Neonatale: 4,5 l/time
• Voksne: 14 l/time

Doseringsintervallet må økes hos de
yngste barna for å unngå akkumulasjon
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Paracetamol oralt
• Absorberes fullstendig fra tarmen
• Førstepassasjeeliminasjon i tarmveggen og i
lever
• kun 80% når systemisk sirkulasjon

• Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås
½ -1 time etter oralt inntak
• Absorpsjonshastigheten er tilnærmet lik for
mikstur, tabletter og brusetabletter

Paracetamol rektalt
• Biotilgjengeligheten variabel og avhengig av alder
• Hos neonatale (alder<1 mnd) når en større del av
dosen systemisk sirkulasjon
• Effekten rektalt blir dårligere etter neonatalperioden
• Maksimal serumkonsentrasjon kommer senere etter
rektal enn etter oral administrasjon i alle aldersgrupper
Lavere dose rektalt hos de yngste barna
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Doseringsanbefalinger

Doseringsanbefalinger
• Barn >3 måneder: 15 mg/kg hver 8. time
(45 mg/kg/døgn). Maksimal døgndose er 60-75 mg/kg

• Barn >3 måneder: startdose på 40 mg/kg kroppsvekt
rektalt eller 20 mg/kg peroralt, deretter 20 mg/kg × 4
inntil 1 uke, så 15 mg/kg × 4.
Maksimal døgndose 80 mg/kg i inntil 1 uke
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Doseringsanbefalinger
• 15 mg/kg hver (4.-) 6. time peroralt.
Døgndose 60-90 mg/kg
• Døgndoser opptil 90-100 mg/kg/døgn ved spesielle
indikasjoner (f.eks. postoperativt) de første 2-3 døgn,
anses som trygt til leverfriske barn. Etter tre døgn skal
dosen reduseres med 25%
• Hos nyfødte bør dosen reduseres
• Barn >3 måneder ved rektal administrering:
20 mg/kg 4 ganger i døgnet.
Maksimal døgndose på 80 mg/kg

Doseringsanbefalinger
reseptfritt paracetamol peroralt,
Reseptfri pakning
paracetamol
Paracet 500 mg
tablett/brusetablett
Paracet 250 mg
smeltetablett

Paracet 24 mg/ml mikstur

Barnets vekt
15-25 kg

Dosering
per døgn
250 mg x 3

Døgndose per kg
(mg/kg/d)
30 – 50

25-40 kg

500 mg x 3

37,5 - 60

12-20 kg

250 mg x 3

37,5 – 62,5

20-25 kg

250 mg x 4

40 - 50

25-40 kg

500 mg x 3

37,5 – 60

3-6 kg

2,5 ml x 3

30 - 60

6-10 kg

5 ml x 3

36 - 60

10-14 kg

7,5 ml x 3

38,5 – 54

14-20 kg

10 ml x 3

36 - 51,5

20-25 kg

15 ml x 3

43 - 54

7

Doseringsanbefalinger
reseptfritt paracetamol, rektalt
Reseptfri pakning
paracetamol

Barnets vekt

Dosering
per døgn

Døgndose per kg (mg/kg/d)

Paracet 60 mg stikkpiller

3 – 6 kg

60 mg x 3

30 – 60

Paracet 125 mg stikkpiller

6 – 12 kg

125 mg x 3

31,25 – 62,5

12 – 20 kg

250 mg x 3

37,5 – 62,5

Paracet 250 mg stikkpiller

Paracet 500 mg stikkpiller
Pinex 125 mg stikkpiller

Pinex 250 mg stikkpiller

12 – 20 kg

250 mg x 3

37,5 – 62,5

20 – 30 kg

375 mg x 3

37,5 – 56,25

30 – 40 kg

500 mg x 3

37,5 – 50

30 – 40 kg

500 mg x 3

37,5 – 50

6 – 12 kg

125 mg x 3

31,25 – 62,5

12 – 25 kg

250 mg x 3

30 – 62,5

12 – 25 kg

250 mg x 3

30 – 62,5

Et eksempel
• Et barn på 12 kg som behandles etter
doseringsanbefalinger (6-12 kg) på reseptfri
pakning med paracetamol får en døgndose på
375 mg, det vil si 31,25 mg/kg/døgn
• Dose/kg/døgn reseptfri pakning 6-12 kg:
31,25 - 62,5 mg/kg/døgn
• Norsk legemiddelhåndbok angir
doseringsanbefaling opp mot 80 mg/kg/døgn
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Dosering av paracetamol til
barn
• Ved noen indikasjoner er det behov for høye doser paracetamol
• Postoperativt
• Akutt ørebetennelse (Otitis media)

• Dose og doseringsintervall tilpasses alder og vekt
• Nødvendig for å smertelindre barnet tilstrekkelig
• Regelmessig administrering bidrar til å unngå svingninger i smerte

• Apotekfarmasøyter bør være oppmerksomme på at barn i de
øverste delene av doseringsintervallene er i reell fare for
underdosering!
• Det bør gis lavere doser peroralt enn rektalt (unntatt spedbarn)
• (Smelte)tabletter, mikstur eller granulat bør velges om mulig

Otitis media hos barn
• Avvente antibiotika i 1-3 dager
• Hos 80 % vil smertene gå over innen 2 dager
• Antibiotika ved:
• Ved langtrukkent forløp
• Mistanke om komplikasjoner eller
• Sekresjon fra øret varer mer enn to døgn

• Viktig med tilstrekkelig smertelindring
• Kan unngå unødvendig antibiotikabruk
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Paracetamol
og bivirkningsrisiko hos barn
•
•
•
•

Lav bivirkningsrisiko hos barn i alle aldersgrupper
Kan dosere noe høyere ved akutte tilstander
Variabel rektal absorpsjon
Faktorer som øker toksisitetsfaren:
• Lavt glutationlager
• Underernærte, dehydrerte og svært syke barn:
Forstyrret metabolisme av paracetamol.
Kombinert med et lavt glutationlager - kan utløse
leversvikt ved gjentatt bruk av høye
paracetamoldoser

Ikke ibuprofen ved vannkopper
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Informasjon viktig!
• Sikre hensiktsmessig bruk mht. formulering,
dose og doseintervall
• Reseptkunden
• Lege skal rådføre foreldre ved tilstander hos barn som krever
høyere doser
• Behandling av sterke smerter hos barn er en spesialistoppgave
• Apotekfarmasøyten bør være i stand til å innhente nødvendig
dokumentasjon til å kunne vurdere forskrivning

• Selvvalgskunden
• Apoteket gir anbefalinger i tråd med angitt dosering på reseptfri
pakning

Retningslinjer
• Generell veileder i pediatri
• Nasjonal retningslinje eller veileder for
smertebehandling av barn under utarbeidelse
• Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansenettverk
for legemidler til barn
• Ventes ferdigstilt i 2018
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Oppsummering
• Paracetamol 1. valg ved smerte og feber hos barn
• Ulike doserings- og frekvensanbefalinger i ulike kilder
• Kan føre til suboptimale doser paracetamol
– påføre unødvendig smerte

• Regelmessig administrering bidrar til å unngå svingninger i
smerte
• Peroral fremfor rektal administrering av paracetamol til barn
• Barn under ett år bør vurderes av lege før behandling
• Behandling må individualiseres og evalueres
• Informasjon i pakningsvedlegg og Felleskatalogen er ofte ikke
tilstrekkelig til å vurdere smertebehandling hos barn

Informasjonskilder
ved behandling av barn
• Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell
• Langt mer pålitelig og nyttig enn Felleskatalogen
• Tilpasset norske forhold og tradisjoner

• BNF for children (via www.helsebiblioteket.no)
• Også informasjon om bruk utenfor godkjent indikasjon

• UpToDate (www.uptodate.com – via
www.helsebiblioteket.no)
• Dekker «alt mulig», både til voksne og barn
• NB! Amerikansk, terapitradisjoner kan avvike fra Norge

•

www.helsebiblioteket.no
• Retningslinjer, oppslagsverk m.m.
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