Sukker som smertelindring i nyfødtomsorgen
I mer enn et tiår har sukker (sukrose og glukose) vært anbefalt som smertelindring ved
prosedyresmerte.(1) Gjennom Cochrane oppsummeringer har sukker vist seg effektivt som
smertelindring ved hælstikk, mens ved andre prosedyrer er resultatene ikke enstemmige, og
anbefalingen gjelder for hælstikk, evt. venepunksjon.(2) Usikkerhet er knyttet til optimale
doser, men Cohrane angir doser på 0,05 - 0,5 ml av 24 % sucrose. Lefrac et al. (2006)
kommer med ‘sucrose guidelines’ for smerteprosedyrer generelt: maksimale doser av 24 %
sukrose avhenger av alder: 0,5 ml for barn i uke 27 – 31, 1 ml for 32 – 36 uker, 2 ml for barn
> 37 uker (3). Det presiseres å bruke minimum mengde som gir smertelindring. Videre
anbefales å gi sukkeret på en narresmokk, evt. i sprøyte med en dråpe på tungespissen.
Administrering 1 – 2 minutter før prosedyre gir best effekt. Sukker har vist seg effektivt fra 25
ukers gestasjonsalder (GA) og opptil 4 måneders alder. Ved bruk til barn med GA < 27 uker
bør det utvises forsiktighet.(3) Gjentatte doser over flere dager har vist fortsatt effektiv
smertelindring.(4)
Umiddelbare bivirkninger av sukker kan vise seg som bardy- eller tachykardi, oksygenmetningsfall, hoste og brekning. Mer alvorlige bivirkninger som Necrotiserende enterocolitt
har ikke vært påvist, (4;5) heller ikke hyperglykemi.(5;6) En studie av barn med GA < 31uker
viste til nedsatt oppmerksomhet/orientering og motorisk kapasitet rundt termin-alder med
økende doser av sukker gitt den første uken.(7) Sukker som smertelindring er forklart som
virkning gjennom opioide mekanismer, men usikkerhet er knyttet til denne forståelsen.(6) En
tankevekker om sukkerbruk gir følgende utsagn: et barn på 1 kg som mottar 0,5 – 1 ml 24 %
sucrose ved 10 smerteprosedyrer/dag vil tilsvare 3,5 dl Coca Cola daglig til en ettåring på 10
kg.(6)
I en publikasjon fra 2010 ble det rapportert om manglende effekt av sukrose på aktivitet i
hjernen i tilslutning til hælstikk (målt ved EEG avledning), mens det ble observert effekt av
sucrose på det kliniske smertemålet (Premature Infant Pain Profile) (8). Er det da slik at
sukker kanskje heller har en beroligende enn smertelindrende effekt?(8). Det har gitt kraftig
motbør i internasjonale smertekretser med påfølgende kommentarer i Lancet om
målemetodens pålitelighet for ‘sann’ smerteopplevelse (2010/2011).

Oppsummert: Sukker er fortsatt anbefalt som smertelindring, men med usikkerhetsmoment
knyttet til virkning/bivirkninger og dosering. Bruken av sukker må vurderes og dokumenteres
fortløpende.
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