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Hva er smerte? 

•  Hva tenker du  
–  Når du hører at noen har 

smerte? 
–  Når du selv har smerte? 

–  Hva ER egentlig smerte? 
–  Har smerten en funksjon? 
–  Er det et signal? 
–  Om hva? 
–  Somatisk eller psykologisk? 



Smerter og legebesøk 

•  Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter 
oppsøker helsevesenet (Nylenna, 1985) 

•  Nesten 50 % av voksne personer som oppsøker 
lege, gjør det pga. smerter 

•  Hele 40 % har hatt smerter i mer enn tre 
måneder 

•  85 % av dem har muskel/skjelettsmerter. 



Eksempler fra en Smerteklinikk: 
 
Voksen kvinne med smerter i muskler og ledd 

«Anne» 
•  47-årig enslig kvinne 
•  med 3 voksne barn 
•  Henvist til Smertepoliklinikk på 

grunn av langvarige smerteplager 
i muskler og ledd, særlig i armer 
og fingre. 

•  Smerteplagene har økt den siste 
tiden og begrenser henne 
betydelig både fysisk og sosialt. 

•  Opplever søvnvansker og 
depresjonsplager. 

•  Langvarig sykemeldt 
•  Har vært grundig medisinsk 

utredet, ingen påviste medisinske 
funn  



Eldre mann med brystsmerter 

«Johannes»  
-  62-årig enkemann, ingen 

barn 
-  Henvist smertepoliklinikk 

på grunn av 
tilbakevendende akutte 
brystsmerter 

-  Har vært til flere grundige 
hjerteundersøkelser de 
siste årene, med negative 
funn. For øvrig frisk. 



Ung kvinne med magesmerter 

«Kari» 
•  18-år 
•  elev på videregående skole 
•  Henvist til smertepoliklinikk på grunn 

av magesmerter. 
•  Smertene kommer uten varsel i sterke 

tak uten sammenheng med aktivitet 
•  Ved smerter må hun ligge 
•  Sosialt isolert, døgnrytmeforstyrrelser 
•  Apati og nedstemthet 
•  Høyt fravær på skolen 
•  Vært til gjentatte gastromedisinske 

undersøkelser uten at det er funnet 
forhold som kan forklare hennes 
smerter. Foto:	  Ungdom	  og	  medier	  



Ofte uforståelig både for pasient og behandler … 

•  Hvorfor har de smerter? 
•  Hvorfor varer det så lenge? 
•  Hvorfor finner vi ikke noen 

medisinsk forklaring? 
•  Hvorfor virker ikke behandling 

(som ellers er virksom)? 
•  Hva kan vi (helsepersonell) 

gjøre? 
•  Kan de gjøre noe selv som vil 

medføre bedring? 



Tidligere forståelser av smerte 

•  Årsak var vevskade 
•  Monokausal sammenheng 
•  Automatisk respons 
•  Psykologiske konsekvenser 
•  Eks: 

–  Dualistiske modeller (Descartiansk perspektiv) 
–  Specificity theory (Von Frey, 1895) 
–  Pattern theory (Goldschneider, 1920) 

•  Fortsatt (biomedisinsk) anvendes distinksjonen 
–  Psykogene smerter 
–  Organiske smerter 
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Gate control theory 
(Melzak & Wall, 1965) 

•  Grunnlaget for moderne smertebehandling 
•  Oppadgående signaler 

 (eks fra skadested) 
•  Nedadgående signaler  

 (påvirkes bla av kogn og affektive faktorer) 
•  Endret syn på smerte 

–  Perseption vs sensation 
–  Aktivt vs passivt individ 
–  Individuelle variasjoner 
–  Multi-kausale sammenhenger 
–  Alltid både organisk & psykogen 
–  Mind-body 
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Tre prosesser/dimensjoner involvert i smerte 

1. Fysiologisk (organisk) 
§  Nocisepsjon, nevrokjemisk, 
 

2. Subjektiv-affektiv-kognitiv (opplevelse) 
§  Affektiv: 

§  Angst/bekymring, depresjon, negative affekt 
§  Kognitiv: 

§  Attribusjon/forståelse/mening, oppmerksomhet/fokus, self-efficacy, 
opplevd kontroll, forutsigbarhet, catastophizing (verstefallstenkning), 
aksept?, Selvbilde? Devaluering 

 

3. Atferd og sosialt 
§  Unngåelse, passivitet, sosial tilbaketrekking, … 
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Smerter påvirker relasjoner 



Smerter definisjon 

•  Smerte er en ubehagelig 
sensorisk og emosjonell 
opplevelse assosiert med 
faktisk eller potensiell 
vevsødeleggelse  

•  … Smerte er alltid subjektiv 
(International Association for the Study 

of Pain – IASP) 
 
-  http://www.iasp-pain.org/ 
-  http://www.norsksmerteforening.no/ 
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Akutte versus langvarige smerter 
Akutte smerter  
–  relativt kort varighet 
–  ofte direkte knyttet til 

påvisbar patologi 
–  kan relativt effektivt 

behandles 
medikamentelt 

–  opphører gjerne etter 
avsluttet behandling 

Langvarige smerter 
•  varighet over 6 mnd 
•  Vedvarende eller 

tilbakevendende 
•  kompleks og sammensatt 

årsakssammenheng 
•  ofte svak sammenheng med 

påvisbar patologi 
•  betydelig 

sekundærproblematikk 
•  Sirkulære gjensidig 

forsterkende mekanismer 
•  tverrfaglig behandling 
•  medikamenter har begrenset 

effekt 
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Høy men varierende forekomst av langvarige 
smerteplager 

•  Europeisk survey: 
–  19% (12-30%), høyest i Norge    (Breivik et al, 2006) 

•  US studie (Michigan): 21,9%     (Miller & Cano, 2009) 

•  Norsk studie 
–  Representativt utvalg, SSB:  
–  24%          (Rustøen et al, 2004) 

•  Tromsøundersøkelsen (Tromsø-6) 
 (2007-8) (N=13 000, 30-87år): 
–  4% sterke smerter 
–  46% moderate smerter 
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Depresjon og angst ved somatiske 
plager – norske tall 

•  HUNT 
•  Helseundersøkelse i Nord-Trøndelag 
•  60 869 personer, 20-89 år 
•  Selvrapporterte data 
•  Depresjon og angst målt med HADS 
 
• Kombinasjonen  
Depresjon + Angst særlig høy 
(Stordal et al, 2003) 
 
•  8,7% forekomst i 
normalpopulasjonen 
(SSB Levekårsundersøkelse 2005) 

     % 
Funksjons- 
begrensninger 
pga sykdom    34,5 
 
Hjerteinfarkt (MI)   27,2 
Hjerneslag    36,3 
Diabetes    25,7 
Hypertensjon   21,0  
 
Migrene    29,1 
Fibromyalgi    42,7 
Muskel/skjelettsmerter 30,5 
 
Røyk     24,2 
Alkoholproblemer  25,5 
Lite fysisk aktivitet  18,6 
BMI > 30    22,1 



Depresjon og langvarige smerter 
Smerteproblemer hos deprimerte 
•  41% av alvorlig deprimerte rapporterte kroniske 

funksjonshemmende smerter    (Arnow et al, 2006) 

Depresjon blant de med langvarige smerter 
•  Survey Michigan, US, N=1179 
•  Forekomst kronisk smerte 21,9% 
•  35% av disse hadde depresjon (DSM-IV / SCID) 
•  Versus 7,7% for hele utvalget    (Miller & Cano, 2009) 

•  Europeisk survey: 21% (Norge 28%) av de med smerter 
hadde depresjonsdiagnose     (Breivik et al, 2006) 

•  Vi fant at 62% av pasientene ved Smerteavd UNN hadde 
depresjons og angstsymptomer i den grad at det indikerer 
klinisk diagnose (HSCL25 skåre over cut-off 1,75) 
        (Danielsson & Bergvik, 2014) 



Søvn- og smerteplager 
•  Høy forekomst av søvnproblemer ved langvarige smerteplager  

–  opp til 70% blant pas ved smerteklinikker 
–  redusert effektiv søvn og endret søvnmønster (økt våkenhet og non-REM 

søvn, redusert slow-wave søvn og REM-søvn) 
–  Høy forekomst av insomni, nattlig oppvåkninger, trøtthet/søvnighet på 

dagtid, utmattelse (fatigue), søvnapne og ”restless leg” 
–  Sammenheng med medikamenter og rusmiddelbruk 

•  Smerteklinikken, UNN 
–  34% rapporterte å ha store søvnplager (4 av 1-4) 
–  Søvnplagene var assosiert med psykiske plager, smerteintensitet og 

opplevelse av at helseplagene medførte økonomiske konsekvenser 

•  Kompleks interaksjon 
–  Gjensidig forsterkende? 
–  PhD prosjekt Søvn og smerter hos smertepasienter 2015-2019 
–  Døgnvariasjoner, årstidsvariasjoner (betydning av lys – mørketid?) 



Smertebehandling for voksne 

•  Kausal behandling, av grunnlidelse 
•  Medikamenter 
•  Ikke-medikamentelle tiltak: 

–  Fysioterapi, funksjonstrening, 
fysisk aktivitet, psykomotorisk 
fysioterapi, treningslære, trening i 
varmt bassengvann. 

–  Stimuleringsteknikker, som 
triggerpunktbehandling, 
transkutan elektrisk 
nervestimulering (TENS) og 
akupunktur 

•  Psykoterapeutiske teknikker, 
–  kognitiv atferdsterapeutisk 

tilnærming (evidensniv. 1) 
–  Avspenning (evidensniv. 1) 
–  Hypnose 
–  Mestringsgruppe 
–  Psykiatrisk behandling hvis 

annen psykopatologi 
•  Invasive tiltak/blokader 

–  Nerveblokader 
–  Radiofrekvensdenervering 
–  Ryggmargsstimulering 
–  Nevrokirurgisk behandling 

Mange	  prosedyrer	  er	  i	  omfa4ende	  bruk	  uten	  god	  vitenskapelig	  dokumentasjon	  på	  effekten	  
har	  kortvarige	  effekter,	  er	  behe?et	  med	  komplikasjoner	  og	  de	  er	  @l	  dels	  kostbare.	  
Oppre%holder	  biomedisinsk	  forståelse,	  er	  pasifiserende	  og	  bidrar	  ikke	  8l	  økt	  mestringtro	  



Oppsummert - langvarige smerter 

–  Alvorlig helseproblem 
–  Høy forekomst 
–  Psykiske plager og søvnproblematikk 
–  Komorbiditet, funksjonsnedsettelser, stress, 

psykososiale problemstillinger 
–  Personlige og samfunnsmessige kostnader 
–  Betydelige kognitive, affektive og atferdsmessige 

komponenter 
–  Liten effekt av medisinske tiltak 
–  Redusert tillit og skepsis til helsevesenet 
–  Biopsykososiale tilnærminger har effekt 
–  Behov for psykologer i tverrfaglige team 

 



Takk for oppmerksomheten! 
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