
90 procent av alla svenskar 
får värk av något slag 
minst en gång per år.
 Tyvärr är det betydligt 

färre som får riktigt bra 
smärtlindring. I augusti 

gjordes en undersökning som skulle ta reda på 
hur människor använder receptfri värkmedicin. 
Den visade att ungefär en miljon svenskar 
skulle kunna ha mindre ont.*
 Vilket kan bero på att det här med smärt-
lindring är svårare än man kan tro. Det fi nns 
många olika värkmediciner (varav fl era har 
tillkommit de senaste åren). Och det är mycket 
att hålla reda på när man ska välja.

har du ont i onödan?

En miljon svenskar har alltså mer ont än de 
behöver, av olika anledningar.
 En del skulle kunna få bättre smärtlindring 
om de använde en annan värkmedicin. Det här 
gäller till exempel många 
som har migrän eller 
mensvärk.
 Andra skulle ha 
mindre ont om de tog 
medicinen på ett annat 
sätt. Vid ryggvärk och 
led- eller muskelskador kan 
man till exempel behöva ta en fl era dagar lång 
kur för att få bästa effekt.
 Andra tar helt enkelt en för liten dos. Vilket 
ganska ofta beror på en oro för att effekten ska 
minska om man använder värkmedicin ofta. 
Eller en rädsla för att bli beroende. Men man 
kan varken bli immun mot eller beroende av 
receptfri värkmedicin. 

Man ska naturligtvis inte ta en högre dos än 
vad som anges på förpackningen, men i vissa 
fall får man ingen lindring om man inte tar 
den angivna maxdosen. 
 Och får man ingen lindring kan problemet 
faktiskt förlängas. 
 Har man till exempel fått ryggskott tar det 
längre tid att bli bra om man är sängliggande 
än om man lindrar smärtan och rör på sig.

obehandlad smärta leder 
ofta till mer smärta.

Många har inställningen att ”lite ont får man 
tåla” och undviker att ta värkmedicin. 
 Men det är inte bra att gå med obehandlad 
värk för länge. Då riskerar man att den första 
smärtan ger andra besvär. 
 En värkande rygg kan till exempel göra att 
man blir mer stillasittande. Vilket kan ge en 
spänd nacke. Vilket kan leda till spännings-
huvudvärk. Och så vidare. 
 Smärtan får också kroppen att utsöndra 
stresshormoner som försvårar läkningen.
 Så det är viktigt att försöka lindra det onda 
när det uppstår. Men det gäller att hitta rätt 
smärtlindrare. Inte bara för att få bästa 
möjliga effekt, utan också för att 
undvika onödiga biverkningar.

det är inte säkert att du 
tål alla värkmediciner.

Om man är allergisk mot skaldjur 
ska man inte använda glukosamin.
 Om man har magsår ska 
man prata med sin läkare 
innan man tar ibuprofen,
acetylsalicylsyra,

naproxen eller diklofenak.
 Om man använder 
receptbelagd medicin 
med paracetamol ska man 
inte ta receptfri medicin 
med samma substans, 
eftersom överdoser av paracetamol kan 
ge livs hotande skador. 
 Om man ska vara i solen ska man inte 
använda vissa typer av smärtlindrande gel, 
eftersom de gör huden mer solkänslig.
 För att ta några exempel. 
 Så är du det minsta osäker, prata med 
oss på Apoteket.

sådär, nu har vi berättat en bråkdel 
av vad man bör tänka på.

Det fi nns mycket, mycket mer att säga om 
smärtlindring. Nog för att fylla hundratals 
sådana här annonser. Men vi hoppas att du 
i alla fall har blivit mer motiverad att fråga 
oss nästa gång du köper värkmedicin. 
 Så att vi kan ändra på den där statistiken.

Paracetamol, acetylsalicylsyra, 
ibuprofen, naproxen, diklofenak 
eller glukosamin?

Det är inte så lätt som det låter.

*Källa: Synovate.


