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Smärtlindring vid tandbehandling av barn

Omfattning
Dokumentet vänder sig till de tandläkare och annan tandvårdspersonal som ska ge smärtlindrande vid 

tandvårdsbehandling av barn och ungdomar. 

Beskrivning

Ibuprofen

Oral suspension

20 mg/ml
Barnets vikt Ålder Dosering Maxdos 30 mg/kg 

kroppsvikt per dygn

8-10 kg 6-12 mån 2,5 ml 3 ggr /dygn
10-15 kg 1-3 år 5 ml  3 ggr/dygn

15-20 kg 4-6 år 7,5 ml 3 ggr/dygn

20-30 kg 7-9 år 10 ml 3 ggr/dygn

30-40 kg 10-12 år 15 ml 3 ggr/dygn

Kroppsvikten bör användas vid beräkning av dosen (åldersangivelserna är ungefärliga). 

Dosen ges var 6:e-8:e timme, högst fyra gånger per dygn. Skakas före användning.

Tabletter 200 
mg

>20kg 6-12år 1 tabl (200mg)

1-3 ggr/dygn

Högst 4 tabl (800 mg) 

per dygn

>12år 1-2 tabletter (400 mg) 

3-4 ggr/dygn

Högst 6 tabl (1 200 

mg) per dygn

Paracetamol

Oral lösning
24 mg/ml

Barnets vikt Ålder Dosering Maxdos

Ca 10 kg Ca 1 år 5 ml 3-4 ggr/dygn

10-15 kg 1- 3 år 7,5 ml 3-4 ggr/dygn

15-20 kg 4-6 år 10 ml 3-4 ggr/dygn

20-30 kg 7-9 år 12,5 ml 3-4ggr/dygn

30-40 kg 10-12 år 15 ml 3-4ggr/dygn

40 kg Ca 12 år 20 ml 3-4 ggr/dygn
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Tabletter finns såväl traditionella (500mg) som brustabletter (500mg) och munsönderfallande tabletter 

(250 och 500mg) 

Tabletter 15-25 kg 3-7 år 1 tabletter 250 mg 

var 4-6 timme

Högst 1000 mg per 

dygn

25-40 kg 7-12 år 1-2 tabletter 250 

mg var 4-6 timme

Högst 2000 mg per 

dygn

Paracetamol suppositorer

Barnets vikt Ålder Suppositorernas 
styrka

Antal 
suppositorer

Maxdos

5-10 kg Ca 3 mån – 1 år 60 mg 1 var 4-6 timme Högst 4 suppositorer 

per dygn

10-15 kg Ca 1-3 år 125 mg 1 var 4-6 timme Högst 4 suppositorer 

per dygn

15-25 kg Ca 3-7 år 250 mg 1 var 4-6 timme Högst 4 suppositorer 

per dygn

25-40 kg Ca 7-12 år 250 mg 1-2 var 4-6 timme Högst 8 suppositorer 

per dygn

Över 40 kg Från 12 år 500 mg 1-2 var 4-6 timme Högst 8 suppositorer 

per dygn

Upptaget rektalt varierar mycket varför peroral lösning är att föredra. 

Till barn ska doseringen i första hand beräknas efter barnets vikt.

All smärtbehandling skall baseras på en smärtanalys som inkluderar en individuell bedömning av 

patientens anamnes och eventuella sjukdomstillstånd. Flertalet läkemedel som används till barn är 

inte utprovade på barn. Omsättningen av läkemedel hos barn skiljer sig från den hos vuxna. 

Barndosen bör beräknas per kg kroppsvikt för att få optimal dos. 

Före behandling

Smärtlindring kan med fördel ges förebyggande inför tandbehandling för att höja smärttröskeln. Ge 

paracetamol 60-90 minuter för planerad behandling. Ibuprofen bör undvikas vid extraktioner då 

preparatet kan medföra en något ökad blödning.

Efter behandling

Vid förväntad smärta kan ibuprofen eller paracetamol ges de 2 första dygnen efter behandlingen, 
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därefter trappas medicinering ned och används endast vid behov. Preparaten ovan kan även ges i 

kombination, varannan gång, vilket ger ökat antal doseringstillfällen per dygn och en jämnare 

smärtlindring.

Preparat och doser

Nedanstående doser kan ges antingen om ett av preparaten används eller om de används i 

kombination. Totala dygnsdosen för ett preparat bör inte överstigas.

Historik

Dokumentet är en överenskommelse mellan samtliga folktandvårdskliniker i Norrting. (Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland).

Dokumentet är utarbetat av Specialisttandvården avdelningen för Pedodonti. Har faktagranskats av 

Eva Leksell, övertandläkare Pedodonti

Referenser och förändringar  
Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 
Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  

 Ny upprättare och dokumentansvarig.

Dokumentet är nu en överenskommelse mellan de fyra norra regionerna.
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