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Skade er ikke nødvendig eller 
afgørende for om vi oplever 

Smerte ≠ skadeSkade = smerte

Tillykke! Det blev en prolaps



๏ Vævsskade alene skal ikke være den hypotetiske årsag 
til smerte fordi det indikerer 
๏ at vævsskaden er årsagen (kausal) til smerten 
๏ at smerten forsvinder hvis vævet behandles eller heler 
๏ at der må være en (sekundær) vævsskade hvis smerten består efter 

den oprindelige skade er helet 

๏ Neuroscience er vores bedste hypotese til at forklare 
hyperalgesi (men ikke nødvendigvis ‘kroniske smerter’)

eller
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Træning 
- med og mod smerter

(og forventer du, at patienter kan…)

Træning er

๏ Blot én af mange måder at være aktiv på 
๏ Træning udstråler kontrol og overskud 
๏ Træning er forholdsvist let at måle og registrere 
๏ Træning er billig og effektiv som behandling 
๏ Bivirkningerne ved træning er få 
๏ …men det er umotiverende (gør ondt) og kræver 

en indsats af patienten!

Cochrane om træning
๏ Reducerer smerte hos pt med knæ OA  

๏ Fransen/McConnell 2007 
๏ Øger funktion og kan reducere smerte hos pt med hofte OA  

๏ Fransen et al. 2008 
๏ Bassin-træning kan give kortvarig lindring til pt med knæ- 

eller hofte OA  
๏ Bartels et al. 2006 

๏ Stærk anbefaling for træning og svag anbefaling for 
psykosociale interventioner til pt med RA  
๏ Hurkmans et al. 2008, Cramp et al. 2012 

๏ Der er måske effekt af styrketræning til FMS 
๏ Busch et al. 2012 

๏ Aktivitet virker mod depression  
๏ Cooney et al. 2012



CLBP behandling
๏ Multidisciplinær behandling giver sandsynligvis 

færre smerter og forbedret funktion end ‘usual care’ 
eller fysisk behandling 

๏ Multidisciplinær behandling har en positiv 
indflydelse på arbejdsstatus sammenlignet med 
fysisk behandling, men effekten er beskeden og bør 
derfor afvejes ift. tid og øvrige ressourcer 

๏ Men mere intensive forløb giver ikke mere effekt 
end mindre intensive forløb  

๏ Det laser til at være god praksis at tilbyde 
multidisciplinære forløb til patienter med flere 
psykosociale faktorer

Cochrane Review (updated) september 2014

Optimalt

‘træning er godt for mig’

Fyssen 
siger…

Fremover træner jeg regelmæssigt      

Færre 
smerter 
og øget 

QoL

Det er lettere at lade være

- men vaner kan ændres!

Kører 
hjem fra 
arbejde

Handle, hente børn, støvsuge…      

Endnu en 
dag med 
håb for 

fremtiden



Er godt begyndt 
halvvejs fuldendt?

Hvorfor stopper vi?
๏ Vi siger ét, men gør noget andet når vi er under stress 

๏ vaner/mønstre 
๏ mister ‘mental stamina’ 
๏ glemmer (nedpriorterer) 

๏ Er ikke overbevist om, at den nye forklaring er ‘rigtigere’ 
end den gamle (‘et ben i hver lejr’) 

๏ Mangler selvtillid eller er selvdestruktiv (‘det lykkes 
alligevel ikke’ eller ‘hvad nu hvis det lykkes - hvad så??’) 

๏ Kan ikke acceptere konsekvenserne (‘bliver nødt til at 
støvsuge hver dag’) 

๏ Bange for at satse alt for utopia (‘jeg véd hvad jeg har’) 

๏ Bange for hvad andre tænker

Cochrane om træning
๏ Self-management undervisning er sikkert og muligvis 

effektivt til pt med OA  
๏ Kroon et al. 2014 

๏ Superviseret > hjemmeøvelser > venteliste 
๏ Dagfinrud et al. 2007 

๏ Superviseret eller individualiseret træning øger 
adherence  
๏ Jordan et al. 2009 

๏ Telemedicin viser konsistent effekt til fastholdelse af 
fysisk aktivitet hos raske  
๏ Foster et al. 2013

Hvad forhindrer 
patienten i at nå 

disse mål?



Skab motivation
“Se patienten i et mere 
positivt lys end de selv gør”

๏ klar til forandring?  
๏ klar til handling?  

Er patienten

!
๏ redskaber til at fastholde 
๏ ‘komme igen’ efter nederlag?  
๏ et mål, der er vigtigere end status quo?

Og har de

Bryd den vane 
der holder dem 

fra udvikling

- og erstat det med en ny!

Enighed? 
Næste skridt?

Målet i fokus
Apparatfejl-løsning



Patient-centret løsning Må træning gøre ondt?
1. Smerte i sig selv er ikke farligt - men den kan være et udtryk for 

vævsskade 
2. Smerte, der påføres patienter på grund af uvidenhed er 

uacceptabel 
3. Smerte, der lærer patienten at frygte (mere) smerte, bevægelse, 

træning, aktivitet mv. er uhensigtsmæssigt 
4. Smerte baseret på dårligt samarbejde, manglende kommunikation 

og misforståelser (‘nocebo’) er et udtryk for manglende 
professionalisme  

5. Smerte, der har til formål at fremme anti-nociceptive mekanismer, 
er en forudsætning for størstedelen af de teknikker, vi udfører 

6. Smerte som delmål i eller konsekvens af behandlingen (f.eks. 
træningsømhed/DOMS) kan være relevant, når det sker efter 
aftale med patienten og som led i et større mål.

Hvad gør smerte 
kompleks?

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... 

Smerte er ikke problemet 
det er afmagt, frygt, skam, bekymring… 



Vi véd ikke nok 
overvægt af forskning i nociception 

hvis… så

eller

Narrative udfordringer 
sproget følger ikke med teorierne

Vi mangler nye teorier 
teknologi bliver aldrig bedre end teorien 

Oplevet effekt af 
behandlingen

Evnen til at indgå i 
arbejdsrelationer	

(lønnet/frivilligt)

Daglige funktioner

Humør

Sociale aktiviteter

Stress
Søvn

NRS (0-100)

Kommunikation er ikke i fokus 
men det er vores vigtigste værktøj  


