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S m e r t e

At tage medicin hjælper, men 
kun i begrænset omfang.

Det er ofte de mere aktive tiltag, 
der er nødvendige for at gen-
træne hjernen.

'HW�HU�ÀQW�DW�EUXJH�PHGLFLQ��� LV U�
til at komme igang på. Men mange 
kan trappe ud og stoppe helt med 
medicinen efterhånden.

Nogle mener, at operation er svaret, 
men ved komplekse problemer som 
vedvarende smerter hjælper operation 
sjældent.

Hvis man overvejer operation, er det 
vigtigt at få en anden fagpersons vur-
dering, og husk at inddrage alle aspek-
ter af smerten.

Smerte påvirker livskvaliteten meget 
RJ�NDQ�KDYH�VWRU�LQGÁ\GHOVH�Sn�KXP¡U�
og stressniveau. Selvom tanker og fø-
lelser er hjerneskabte, kan du lære at 
reducere stress og ”skrue ned” for dit 
QHUYHV\VWHP��'HW�KM OSHU�GLJ�WLO�I¡OHO-
sesmæssigt velvære og kan desuden 
reducere smerten.

Måske er vores moderne livsstil ikke 
udelukkende god for os. Det vi spiser, 
og den måde vi lever på, kan bidrage til 
VHQVLELOLVHULQJ�DI�YRUHV�QHUYHV\VWHP�

$W� RYHUYHMH� U\JQLQJ�� DONRKROLQGWDJ�� HUQ ULQJ�
og aktivitetsniveau og om disse områder kan 
forbedres, er et vigtigt skridt på vejen til at re-
ducere smerter.

Der er ofte en sammenhæng 
PHOOHP�SHULRGHU�PDQJH�EHN\P-
ringer og forværring af smerter. 

$FFHSW� DI� G\EWOLJJHQGH� I¡OHOVHU�
kan for mange være en del af he-
lingsprocessen.

Fra et hjerneperspektiv er det bedst at 
EHY JH� VLJ�XGHQ�DW� IRUY UUH� V\PSWR-
PHU�� XGHQ� IU\JW� RJ� KYRU� KMHUQHQ� LNNH�
KHOH� WLGHQ� IRUV¡JHU� DW� EHVN\WWH� PRG�
smerte. Gradvist vil det medføre, at 
NURSSHQ�JHQRSE\JJHV�
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• Nye smerter, der varer ved i mere end én dag skal du 
ikke ignorere

• Kroniske smerter betyder, at det primært er smerten, 
der er problemet - ikke vævet!

• Der findes ingen test, undersøgelse eller videnskab, der 
kan “vise smerten"

• At man ikke kan finde noget på f.eks. MR-skanning 
betyder ikke, at du ikke har ondt! 

• Du er ekspert i dine smerter - brug sundhedsvæsenet 
til at lære at forstå dem...
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