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Hvad er smerte?

lidelse

sorg

afmagt

frygt



Videnomsmerter.dk
Nociception

SMERTE OPLEVELSE
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Fra stimulus til signal



‘plasticitet’



Hyperalgesi



Smerte eller nociception?
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SMERTE
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Smag er ikke en sans, 
men en oplevelse

Smerte er ikke en sans, 
men en oplevelse



Smerteforståelse: Dengang og nu

Smerte er konsekvensen af stimuli, fx 
en skade. Når stimuli ophører forsvinder 
smerten 

Når smerten er væk, er skaden helet 
(selvom vi ikke kunne se nogen skade) 

Behandling af smerter består således af 
at fjerne stimuli 

Smerter kan være fysiske eller psykiske 
(afhængigt af stimuli-type)

Smertefysiologi 
Anno Domino 1665

Smertefysiologi 
2016

Smerte er en oplevelse, der kan 
påvirkes af mange faktorer 

Nociception er et væsentligt element i 
smerteforståelsen, men i sig selv 
hverken ensbetydende med eller 
tilstrækkeligt til at vi oplever smerte 

Sammenhængen mellem skade og 
smerte bliver mindre forudsigelig desto 
længere tid en person har haft ondt



Kausation

hvis… så



Korrelation

oftehvis…



Mønster (hypotese)

hvis… ?

så måske…



adapteret fra ‘An Enquiry Concerning Human Understanding’  
af David Hume (1748)

“Når to fænomener optræder på samme 
tid eller samme sted har vi medfødt en 

tendens til at tro, at de er kausale”



Relation til smerte
๏ Smerte er ikke kausalt forbundet til nociception 

๏ fordi du kan have smerte uden nociception 

๏ Nociception er ikke ensbetydende med smerte 
๏ fordi du kan have en skade uden at opleve smerte 

๏ Smerte korrelerer med nociception 
๏ eksperimentelle smerter afhænger af denne korrelation  

๏ Der er mange teorier/hypoteser, der forklarer mulige 
sammenhængen mellem smerte og nociception, men 
de er ikke årsagsforklarende



?
Smerte ikke kan forklares med ‘skade’



Skade ≠ smerte

Smerte og skade?
Skade = smerte

 i samarbejde med videnomsmerter.dk

Skade er ikke nødvendig eller 

afgørende for om vi oplever smerte!

Smerte ≠ skade

http://www.videnomsmerter.dk


Smerte vil for det meste
๏ kræve din opmærksomhed 
๏ føles modbydelig eller ubehagelig 
๏ være i kroppen (ikke udenfor eller i en andens krop) 
๏ motivere dig så du  

๏ lærer af situationen (finde mønstre og forudsige fremtidige risici) 
๏ prioriterer adfærd, tanker og bevægelser, der forventes at være 

smertelindrende (søge bort fra smerten) 

๏ påvirke dit velbefindende, humør og kommunikation 
๏ være en reaktion på forandringer omkring dig som 

du skal være opmærksom på nu eller i fremtiden?
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Opmærksomhed

Gener

Immunforsvar

Kultur og opvækst

Forventninger

Placebo

Nocebo

Nociception

PERCEPTION

og meget mere…?

Venner, viden og 
Verdensbillede

Erfaringer



Kroniske 
smerter



Smerter kan beskrives 
med en skala
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Smerten afhænger af graden af 
skade eller sygdom
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Rigtige smerter er primært 
patologiske
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Patienten’s smerte

min hånd 
føles...ahh...hvordan skal jeg 
forklare det...anderledes?!

Det værste er når vi 
rører ved hinanden. Jeg vil jo 

gerne, men det føles som om al 
berøring brænder!

Det værste er, at man 
ikke kan se den. Naboerne 
tror, at jeg går hjemme og 

slapper af hele dagen...
Når det gør rigtigt ondt presser jeg 

en tegnestift ind i øjenbrynet - det tager 
smerten for en tid...

Når den kommer er jeg prisgivet. 
Jeg ligger bare der - har ondt af mig 

selv og er sur på hele Verden!

I starten troede jeg det 
ville gå væk. Nu accepterer jeg, at jeg 
skal have ondt altid. Det værste er 

savnet om dengang hvor jeg var 
normal... 



Komplekse smerter

Oplevet effekt af 
behandlingen

Evnen til at indgå i 
arbejdsrelationer
(lønnet/frivilligt)

Daglige funktioner

Humør

Sociale aktiviteter

Stress
Søvn

NRS (0-10)NRS (0-100)



Hvad er det, der får 
denne person til at 

opleve smerte i 
denne situation?



Take home messages
• Smerte	er	et	overlevelsesrespons,	der	sikrer	fokus	og	1lpasset	adfærd,	
ikke	et	‘skademeter’	

• Meningen	med	smerte	er	individuel	og	kan	varierer	fra	situa1on	1l	
situa1on	

• Smerte	og	patologi	skal	ikke	behandles	ens/på	samme	måde	

• Dårlig	eller	mangelfuld	kommunika4on	mellem	pa1ent,	pårørende	og	
professionelle	er	en	alvorlig	udfordring	for	behandlingen	af	komplekse	
smerter	

• Smertebehandling	skal	4lpasses	4l	pa4enten	og	situa4onen	(inkl.	
pårørende)	

• Effekten	af	smertebehandling	er	aEængig	af	forventninger	og	1dligere/
oplevede	effekt	(pa1entens	og	de	pårørendes)



Tak for opmærksomheden
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Hvis du vil vide mere


