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Hvad er smerte (ikke)?
‘…en fælles forståelse af smerteårsager’

?
Når smerte ikke svarer til nociception bliver 

vores kliniske modeller sat på en prøve Kausalitet

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”

Smerte
Smag er ikke en sans, 

men en oplevelse



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... 

Smerte vil for det meste
๏ tiltrække din opmærksomhed 
๏ føles modbydelig eller ubehagelig 
๏ opleves i kroppen (ikke udenfor eller i andre’s krop 
๏ være motiverende så du 

๏ lærer af situationen (finde mønstre og forudsige fremtidige risici) 
๏ opfører dig hensigtsmæssigt i den akutelle kontekst (socialt 

påvirkelig) 
๏ prioriterer adfærd, tanker og bevægelser, der forventes at være 

smertelindrende (søge bort fra smerten) 

๏ påvirke dit velbefindende, humør og kommunikation 
๏ afspejle forandringer omkring dig som du skal være 

opmærksom på

Hvordan forklarer vi smerte?

๏ 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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Hvad er det, der får 
denne person til at 

opleve smerte i 
denne situation?

“Hvis arbejde er så sundt, 
så giv det til de syge”

- en Århus-historie af dimensioner?!

Træning, sundhed og smerte

• Træning og fysisk aktivitet er ikke et mirakelmiddel 
mod kroniske smertetilstande 

• Træning og fysisk aktivitet er afgørende for 
sundheden - også for mennesker med smerte 

• Træning og fysisk aktivitet har en positiv indflydelse 
på den måde du ser dig selv på og på dit humør, din 
søvn, dit sexliv mv. 

• Træning er et tilbud, ikke en løsning

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!



pace |peɪs|
(pace oneself) do something at a slow and steady rate 

in order to avoid overexertion:  
Frank was pacing himself for the long night ahead. 

ORIGIN Middle English: from Old French pas,  
from Latin passus ‘stretch (of the leg)’,  

from pandere ‘to stretch’.

Model for pacing

Rechter/Stæhr Nielsen (2009)

Hvorfor pacing?
๏ Aktiviteter, som tidligere oplevedes positive, 

opleves nu negative 
๏ Pacing betyder her: at kunne lave en afgrænset 

opgave, lave kvoter, for at kunne udføre en større 
aktivitet 

๏ Aktiviteten deles op i håndterbare kvoter 
๏ Pacing vil på denne måde kunne ændre 

oplevelserne og derved aktiviteter fra negative til 
positive 

๏ Pacing anvendes også som en komponent i en almen 
coping strategi for kroniske smerter

fra ‘Pacing’ af Inge Ris www.trin-for-trin.dk

Hvordan?
1. Find ud af hvor meget (tid, antal, aktiviteter) det er 

muligt at have før smerten stiger 
2. Lær at stoppe før forværring (f.eks. ved at holde 

pauser eller skifte mellem opgaver)  
3. Find ud af hvor der vil være acceptable 

nedprioriteringer ift aktivitet/deltagelse i dag 
4. Indsatsen indenfor hver opgave øges gradvist 
5. Ved at lære at ‘pace’ (flyve under radar’n) kan man 

lære at få mere ud af hverdagen



Flyv under radar’n
Metafor til f.eks. graded exposure af bl.a. træning

– Inge Ris

“Det vigtigste er, at det er 
meningsfyldt for patienten, og 
at patienten vil få en oplevelse 

af øget livskvalitet ved 
opnåelse af sit mål”

Evidens fra reviews
๏ Pacing activity works well for fear-avoidant patients with 

FMS and CFS (Nijs et al. 2013) 

๏ Adults with knee OA and low physical acivity correlate 
with (Stubbs, Herley & Smith, 2014):  
๏ increasing age, female gender, non-caucasian and increasing OA 

symptoms 

๏ CLBP does not corellate with lower level of activity 
(Griffin, Harmon & Kennedy, 2012)

coping |ˈkəʊpɪŋ|
(of a person) deal effectively with something difficult: 

his ability to cope with stress |  
it all got too much for me and I couldn't cope. 

ORIGIN Middle English (in the sense ‘meet in battle, come to blows’): 
from Old French coper, colper, from cop, colp ‘a blow’,  

via Latin from Greek kolaphos ‘blow with the fist’.



Hvorfor når de ikke målene?
• De siger ét, men gør noget andet når de er presset 

• vaner/mønstre 

• mister ‘mental stamina’ 

• glemmer (nedpriorterer) 

• Er ikke overbevist om, at din forklaring er ‘rigtigere’ end andre (‘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

Adapteret fra Manning, S ‘Coaching - det handler om at stille de rigtige spørgsmål’, Aschehoug Forlag

Kan vi lære af coaching?
• Hvad ønsker patienten at opnå? 
• Hvad forhindrer patienten i at nå disse mål? 

• Har Patienten skabt en tilstand af klassisk konditionering så de ubevidst modarbejder deres mål? 

• Skab motivation 
• Se patienten i et mere positivt lys end de selv gør (tro på dem)  

• Er de klar til forandring? Er de klar til handling? Har de redskaber til at fastholde og ‘komme igen’ 
efter nederlag? Har de et mål, der er vigtigere end status quo? 

• Bryd det mønster, der holder dem fra udvikling 
• Det er let at bryde en vane - men det kræver ‘vilje’ at erstatte en gammel vane med en ny! 

• Find det alternative mønster/nye vane og læg en plan 
• SMART 

• Hvad - Hvorfor - Hvordan 

• Afslut 
• Har I samme opfattelse? 

• Hvad skal der ske indtil næste behandling? Og hvordan måler I det? Hvor langt er I ift. slutmålet?

Adapteret fra Manning, S ‘Coaching - det handler om at stille de rigtige spørgsmål’, Aschehoug Forlag

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

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

Når først vi lærer det - så går 
det fremad helt af sig selv


