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Den Bio-Psyko-Sociale Model

George Engel (1980) / Francis Crick (1970)
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Nøjagtighed eller overlevelse?

Forventninger

Erfaringer

Tro
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Opdragelse

Hjernen reagerer på det den oplever som virkeligheden

Mature Organism Model

Modificeret fra Gifford (1998)



Butler, Moseley (2003)

Hvad betyder 
det for os?

• Test af smerte er IKKE test af 
nociception (vævsskade)

• Patientens forståelse for testen 
(konteksten) spiller en stor rolle

• Er kommunikation en del af 
“pakken”?



Tilfredshed er resultatet af den 
oplevede forskel fra den 
oprindelige forventning 

๏ Conner-Spade, Health Policy 2011

Er det relevant for praksis?

๏ Signifikant sammenhæng mellem fremgang og højere 
forventninger blandt patienterne til egen fremgang (Linde, Pain 2007)

๏ Ringe forventninger til egen TTA hos pt med akut LBP forudsiger 
flere uløste problemer ved 3-måneders follow-up (Shaw, JOEM 2009)

๏ Patienter, der synes om deres læge, er mindre tilbøjelige til at 
beskylde lægen for forværringer og bivirkninger efter kirurgi 
(Jamison, IASP Clinical Update 2010)

๏ Kommunikationsevner hos læger og længden af deres 
konsultationer kan forudsige risiko for søgsmål (Levinson, JAMA 1997)



Hvad kan du 
fortælle mig om dine 

smerter?

Du skal lave … gange 
om dagen for at opnå effekten, 

som er...

Ring til mig hvis det ikke 
er bedre i næste uge...

Hvad tror 
du selv, de er i vejen? Mhm - 

fortæl.. jaa.. aha..

Du ser 
bekymret ud..

Levinson, JAMA 1997

Hvorfor bør vi kommunikere bedre?!?

๏ God kommunikation gør det 
lettere at identificere patientens 
problem(er)

๏ Patienterne udviser bedre 
resultater og generel 
tilfredshed når 
kommunikationen er “god”

๏ Sundhedsprofessionelle, der er 
gode til at kommunikere har 
højere jobtilfredshed

๏ Det er en teknik alle kan lære!

Maguire, BMJ 2002



Maguire, BMJ 2002

Tommelfinger-regler?

Er kommunikation 
“placebo” eller aktiv 

behandling?



Oliveira, Spine 2006

Er alle slags 
information 
lige god?

Moseley, Clin J Pain 2004



Kan alle lære at forstå smerte?

Moseley, J Pain 2003

Hvad skal klinikere vide - 
og fortælle - om smerter?
๏ Både fagpersoner og patienter kan lære at 

forstå både nociception og smerte

๏ Smerte er subjekt, og en følelse (kropslig 
fornemmelse)

๏ Nociception er ikke det samme som smerte - 
eller nødvendig for at føle smerte...

๏ Smerte måler ikke vævsskade!



Take Home 
Message

• Vi skal kunne undersøge patienten 
for at kunne rådgive dem

• Vi skal kunne kommunikere med 
patienten for at kunne forstå dem

• Patienten bærer ansvaret 
• Vi skal klæde patienten på til at 

træffe sit valg på et oplyst 
grundlag
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