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Smerte og neuroscience
Her finder du eksempler på lærebøger om smertevidenskab, behandling af
smerter og om relaterede videnskaber

Explain Pain

Painful Yarns

The Sensitive Nervous System

David Butler og Lorimer Moseley´s bog
fra 2003 er en sand klassiker. Ideen til
bogen kom da Moseley forskede i, hvad
læger, fysioterapeuter, psykologer m.fl.
vidste om smerte. Forskningen viste, at
mange ikke var fortrolige med den
viden, der forelå om emnet (bl.a.
neurobiologi).

Professor Lorimer Moseley er
fysioterapeut og forsker. Det vil være
forkert at forsøge at påpege, hvorfor han
har fået så stor international
anerkendelse, men jeg er sikker på, at
hans evner til at tale - og især fortælle har spillet en rolle. Det er nok ikke
nogen underdrivelse, at kalde ham for
smertevidenskabens største trubadur.

The Sensitive Nervous System er David
Butler´s anden bog. Den er udgivet i
2000, og indeholder grundlæggende
viden og hypoteser omkring
nervevævets patologier og behandling.

Det viste sig imidlertid, at både
professionelle og patienter kunne
tilegne sig denne viden på meget kort
tid hvis den blev præsenteret
pædagogisk og i “patient sprog”.

I hans bog Painful Yarns kan man læse
de fleste af hans anekdoter og deres
morale. Bogen er på engelsk (australsk),
og indeholder lidt slang, men det gør
ikke noget for forståelsen.

Bogen er på engelsk, men den er skrevet
Bogen er rettet mod klinikere og
til patienter i et sprog fuld af
patienter, og er båret fra start til slut af
forklaringer og metaforer.
forfatterens humor og oplevelsesrige liv.
Bogen giver en rigtig god introduktion
til smertefysiologi, og er en uundværlig Den udgives af NOI Publications, og
partner i behandlingen af patienter med kan købes bl.a. på Amazon.co.uk
langvarige smerter.
Den udgives af NOI Publications, og
kan købes bl.a. på Amazon.co.uk eller
ved henvendelse til lene@fysiomail.dk
(pris DKK 525,00).
Nullam arcu leo, facilisis ut

Den er desuden rig på indsigt i klinisk
ræsonnering (David Butler har jo
arbejdet tæt sammen med Mark Jones,
der af mange fysioterapeuter opfattes
som den kliniske ræsonnering´s
Goodfather).
Bogen fås stadig få steder - så køb den
hvis du ser den. Den er udgået fra
forlaget, men er bestemt værd at både
læse og eje!
Den blev udgivet af NOI Publications.
Guide for nye “smerte-læsere”
Essentiel
Anbefales til alle
Bør læses
God til de fleste
Hyggelæsning
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Klinisk Reumatologi er en fremragende
reumatologi bog. De fleste kapitler ser
patienten i et bio-psyko-socialt
perspektiv, og giver dermed læseren
adgang til en bred forståelse for
patienten. Den giver få løsninger , men
mange redskaber.
Bogen kan anbefales til alle faggrupper,
der arbejder med patienter i denne
gruppe - fra forskning til kommune.
Nyeste udgave er fra 2011
2. udgave koster vejledende 648,00 på
munksgaard danmark´s hjemmeside.
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Bad Science er en klassiker. Ben
Goldacre´s harme overfor manglende
indsigt og til tider manipulerende brug
af “evidens” er underholdning for de
fleste.
Som fagbog er bogen meget ensidig men gør det trods alt underholdende at
høre en kritisk (lidt unuanceret)
holdning til fortolkning af
forskningsregler.
Den er anbefalelsesværdig for enhver
kliniker og andre, der ikke selv har
indsigt i hvordan evidens/statistik kan
manipules .
Kan købes på Amazon.co.uk el. iTunes

The Culture of Pain er skrevet af David
B. Morris. Den er én af de mest
tankevækkende bøger om smerte jeg
nogensinde har læst. Den tager
udgangspunkt i litterære og kulturelle
forståelser for og konsekvenser af
smerte. Bogen bør læses af enhver, der
ønsker at forstå hvorfor smerte ikke bare
er resultatet af nociception!

PAIN: The Science of Suffering er mere
end blot en klassiker. Den er skrevet af
den mest indflydelsesrige personlighed i
den moderne smertevidenskab´s
historie, Patrick Wall.

Bogen kan anbefales til alle faggrupper,
der arbejder med patienter, der har
langvarige smerter.

Nyd den når du vil læse om de tanker,
der har inspireret nogle af de mest
indflydelsesrige mennesker i den
moderne smertevidenskab - gerne med
et glas Johnny Walker...

Kan købes på Amazon.co.uk

Bogen forbinder fænomenet smerte og
videnskaben bag den i et tilgængeligt
sprog.

Kan købes på Amazon.co.uk
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Vurder selv evidens er en meget kort og
præcis introduktion til emnet. Den
fortjener bestemt en plads på hylden
(efter den er blevet læst) hos klinikere og
andre, der skal kunne forstå metodeafsnittet i videnskabelige artikler - men
som ikke har universitetsbaggrund
indenfor videnskabelig metode og
biostatistik.
Den kan læses af alle, og forfatteren gør
sig umage for at forklare emnet på jævnt
dansk!
1. udgave koster vejledende 138,00 på
munksgaard danmark´s hjemmeside.

Beyond Boundaries er en ny og meget
velskrevet bog af den brasiliansk-fødte
professor i neuroscience, Miguel
Nicolelis. Bogen beskriver Nicolelis´
tanker og forskning, og introducerer
dermed læseren til en ny måde at forstå
hjernen og bevidstheden på. I
modsætning til en række førende
eksperter tager Nicolelis afstand til
reduktionismen, og forklarer bevidsthed
som et resultat af andet end nogle få
neuroner.
Bogen er bestemt ikke let læst, men den
er anstrengelserne værd.
Kan købes på Amazon.co.uk

B

Topical Issues in Pain serien består af
fem bøger om relevante emner indenfor
smerte og fysioterapi. Der er skrevet fem
bøger i serien, og de er udgivet af
Physiotherapy Pain Association (PPA).
Alle bøgerne er redigeret af den
legendariske fysioterapeut Louis Gifford
(bl.a. kendt for udviklingen af Mature
Organism Model).
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Manage your Pain er en klassiker og et
rigtig godt sted at starte for nye smerteinteresserede professionelle.

The Pain System in Normal and
Pathological States: A primer for
clinicians

Dr. Michael Nicholas er én af pionererne
indenfor kognitiv træning til patienter
med kroniske smerter. Denne bog er
skrevet til patienter, men er egnet til
sundhedsfaglige også. Bogens
principper bruges på St. Thomas´s
Hver bog har særlige fokusområder, og
Hospital i London, og har været
er skrevet at (britiske) eksperter indenfor inspirator for Butler/Mosley samt Den
disse områder.
Tværfaglige Smerteklinik på Aalborg
Sygehus. NY UDGAVE I 2011!
Bogen kan købes på PPA´s hjemmeside:
www.ppaonline.co.uk
Kan købes på Amazon.co.uk

Denne bog er en “rigtig” fagbog. Den
indeholder detaljeret viden om
neurofysiologi og smerte. Den er
desværre udgået fra IASP´s forlag, men
er værd at købe, hvis man finder den
brugt!

SMERTER - Baggrund, evidens og
behandling er redigeret af professor
Troels Staehelin Jensen fra
smerteklinikken på Aarhus Sygehus. Det
er den eneste danske grundbog om
smerter. Bogen udmærker sig ved at
have grundige kapitler om relevante
emner indenfor smertebehandling.

Munksgaard Danmark´s bog om Den
Motiverende Samtale kan være et
værktøj i samarbejdet med patienterne.

Praktisk Klinisk Smerte Behandling (5.
udgave) bliver spøgefuldt kald “Den
Lille Røde” under henvisning til, at den
bør være ligeså tæt på smerte-klinikeren
som partibogen på en sand arbejder i
Kina... Den indeholder generelle kapitler
om smerte, og er fyldt med viden om
farmakologisk behandling i den anden
halvdel. Styrken ved bogen er især dens
Den kan med fordel læses af
klare biopsykosociale syn på smerter.
fagpersoner, der ønsker læse dansk
Den er et godt værktøj for
litteratur - evt. som supplement til den
fysioterapeuter og andre uden
engelske.
farkologisk viden, når de samarbejder
Bogen udgives af FADL og kan købes på med læger og sygeplejersker omkring
patienter med vedvarende, akutte og
bl.a. www.saxo.dk
cancer-smerter.

Bogen er nok mest egnet til nørder...

Erfarne klinikere kan få mange positive
aha-oplevelser ved at læse bogen.
Den indeholder øvelser og ideer, der kan
bruges af såvel utrænede som erfarne
klinikere, og budskabet er absolut
værdifuldt for enhver, der arbejder med
langvarige smerter og/eller
adfærdsændringer.
Bøger fra Munksgaard kan købes med
rabat på BogPlus (via fysio.dk)

Udgives af Munksgaard Danmark
Bøger
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Menneskets Genetik - en grundbog for
sygeplejestuderende er en nem og
overskuelig bog, hvis man vil forstå de
grundlæggende principper i genetikken.
Den er desværre ikke specifik ift. viden
om genetikkens betydning for smerte,
men denne viden kan bl.a. findes i
bogen Pain 2010 (se nedenfor).
Udgivet af Nucleus´ og kan bl.a. købes
på saxo.dk

Pain 2012 indeholder emner som f.eks.
akutte smerter, cancer, skanninger,
kroniske muskelsmerter, CRPS, genetik,
psykologi og post-operative smerter. Da
den er skrevet af førende forskere kort
tid før verdenskongressen i fysioterapi,
er det anset som det mest opdaterede
værk indenfor smerte.
Bogen kan købes så længe lager haves
på International Association of Pain´s
hjemmeside (www.iasp-pain.org). Men
vær opmærksom på, at fragt fra USA til
Danmark er meget dyrt hvis man skal
forsikre indholdet mod tyveri undervejs - så
benyt chancen hvis du er i USA eller kan
købe den på en IASP kongres.
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How the Immune System Works
anbefales på det kraftigste til fysio-/
ergoterapeuter, der har grundlæggende
viden om smertefysiologi, og som
ønsker at forstå immunforsvaret bedre.
Bogen gennemgår både det medfødte og
det tillærte forsvar på en logisk og
(forholdvis) nem måde.

Neuroscience - Exploring the Brain er
en illustreret grundbog om
neuroscience. Den giver grundlæggende
indsigt i sanserne og andre relevante
emner, men er ikke specifik på smerte.
Den kan evt. suppleres med Principles of
Neural Science, hvis man er vild med at
nørde i emnet.

Kan købes på Amazon.co.uk

Kan købes på Amazon.co.uk

Functional Pain Syndromes:
Presentation and Pathophysiology er
en relativt ny bog fra IASP Press om
syndromer, der kendetegnes ved smerte
(f.eks. irriteret tyktarm, fibromyalgi,
vulvudyni, krigstraumer, frygt, stress,
allergier og kronisk træthedssyndrom).

Mechanisms and Management of Pain
for the Physical Therapist er redigeret
af professor Kathleen Sluka, der selv er
fysioterapeut. Læs anmeldelse af bogen
på www.smof.dk
Købes på www.iasp-pain.org

Bogen er skrevet i et let tilgængeligt
fagsprog, og kan anbefales til klinikere,
der arbejder med patienter, der falder
indenfor kategorien “Funktionelle
Lidelser” eller “Bodily Distress
Disorder” (samt alle andre med interesse
for smerte).
Købes på www.iasp-pain.org

Bøger

B

Textbook of Pain blev først redigeret af
Melzack/Wall, der opfandt den
moderne smertevidenskab. Bogen anses
for at være grundbogen i moderne
smertevidenskab, og bliver i dag
redigeret af to professorer fra hhv King´s
College London og University College
London, der regnes for nogle af Verdens
bedste universiteter indenfor
smertevidenskab.
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Principles of Neural Science er en
anden klassiker. Den er bl.a. redigeret af
nobelprismodtageren Eric Kandel.
Bogen er trods dens skræmmende
størrelse nem og logisk at læse.
Bogen anbefales til alle faggrupper, der
har grundlæggende viden om smerte og
om neuroscience.

Rang and Dale´s Pharmacology er
grundbog i farmakologi. Den giver
mange gode beskrivelser af, hvordan
farmakoterapi skal virke og anbefales til
professionelle med et stort kendskab til
smerte- og neuroscience.
Kan købes på Amazon.co.uk

Kan købes på Amazon.co.uk

Rygterne vil vide at 6. udgave er lige på
trapperne!
5. udgave koster godt DKK 2.000 på
Amazon.co.uk

HjerneForum´s årsbøger er et scoop,
hvis man køber hele pakken på een
gang. Det er letlæste, men grundige
bøger om hjernen. Den er ikke smertespecifik (endnu), men samtlige bøger i
serien er tiden og pengene værd, hvis
man er neuroscience interesseret, og ikke
ønsker at læse engelsk litteratur.
Bogen udgives af HjerneForum og kan
bestilles på hjerneforum@mail.tele.dk
Prisen for alle (ikke-udsolgte) bøger er
DKK 510,00 + porto, men de sælges også
enkelvist. Læs evt. mere på
www.hjerneforum.dk

Bøger

Fundamentals of Musculoskeltal Pain
er redigeret af professor Thomas
Graven-Nielsen fra Aalborg Universitet.
Graven-Nielsen og hans kolleger er de
førende i Verden indenfor forskning i
muskuloskeletale smerter.

Lippincott´s Illustrated Neuroscience
er netop udkommet i en ny udgave. Den
er let læst og bygget meget logisk op.
Bogen egner sig rigtig godt som lærebog
for studerende og andre, der skal forstå
grundlæggende neuroscience.

Blandt de mange fremtrædende
bidragsydere til bogen er professor Paul
Hodges (“mr. Transversus Abdominus”)

Bogen er udgivet af LWW, og der findes
en række andre illustrative bøger i
samme serie (bl.a. biokemi, farmakologi
Bogen er udgivet af IASP Press, men kan og patofysiologi) som er relevante for
studerende på universitetsniveau.
købes på Amazon.co.uk.
Kan købes på nettet. Pris endnu ukendt.

5

B

The Absent Body er skrevet at læge og
filosof Drew Leder. Bogen tager
udgangspunkt i fænomenologien og
beskriver således første-personperspektiver i relation til bl.a. smerte.
Bogen kan læses alene, men suppleres
rigtig godt af Drew Leder´s artikler om
samme emne.
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The Lived Body er en bog om bl.a.
smerte. Forfatterne, Williams/Bendelow,
formår på en fornem måde, at
introducere læseren for sociologiske
aspekter af lidelse og smerte.
Bogen anbefales til alle faggrupper.
Kan købes på Amazon.co.uk

Bogen anbefales til alle faggrupper, og
den kan købes på Amazon.co.uk

Consciousness - Confessions of a
Romantic Reductionist er nøjagtigt
hvad den siger; forfatterens oplevelser
og ideer gennem et liv med inspiration
fra bl.a. Francis Krick (ham med DNAhelix...). Forfatteren til bogen er den
kontroversielle tysk-amerikanske
professor fra Caltech, Christof Koch.
Det er en let læst og til tider inspirerende
bog, der bl.a. beskriver René Descartes
dualisme mere nuanceret end mange
andre bøger.
Kan købes på Amazon.co.uk

Tavris & Aronson´s bog Mistakes were
made - but not by me er ikke en bog om
smerte per se. Men bogen tager fat i et
emne, der er helt afgørende alle, der
arbejder med mennesker:
Kommunikation!

Science of Pain er redigeret af
professorerne Allan Basbaum og
Chaterine Bushnell.

Den indeholder kapitler om
grundlæggende neurofysiologi,
kønsforskelle, arv/miljø, specifikke
Den grundlæggende idé i bogen er en
receptor-baserede lidelser og andet godt.
teori om hvad der sker når vi træffer
Den er ikke en “erstatning” til Textbook
valg (og især de fravalg det medfører).
of Pain, men kan på mange måder
Denne bog beskriver med humor og
supplere. Den største forskel er, at
indsigt hvordan “kognitiv dissonans”
Science of Pain beskriver videnskaben
kan betyde, at fibromyalgi-patienten
bag en række enkeltstående fænomener
bliver ét med sin diagnose og hvorfor
(f.eks. DNIC) mere end den fremstår
ex-rygeren bliver den største anti-ryger... som en komplet lærebog.
Kan købes på Amazon.co.uk

6

Bogen kan købes på Amazon.co.uk

Forfatteren til succes-bogen Descartes´
Mistake, Antonio Damasio, har udgivet
Self comes to Mind, som er en meget
kompakt bog.
Jeg synes, at han med bogen forsøger at
reducerer bevidsthed til neurale
aktionspotentialer. Men det skal ikke
afholde andre fra at læse bogen, der er
fyldt med komplekse teorier og ideer
omkring hvad “mind”, “bevidsthed” og
“oplevelse” er.
Bogen er ikke let læst, og passer nok
bedst som rejsefælle på en lang og
ensom togtur over Ruslands åbne
stepper...

Nullam arcu leo, facilisis ut
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Videnskab til masserne
Bøger om videnskab skrevet til lægfolk - nemt og bekvemt!

The Other Brain er en bog jeg varmt kan anbefale
enhver fagperson med interesse indenfor smerte.
Jeg vil især mene, at personer med indsigt i
grundprincipperne for neurobiologi kan få meget
ny og inspirerende viden fra denne bog.
Som de fleste andre bøger på denne side findes
bogen både som “normal” bog og som lydbog. De
fleste af bøgerne har desuden en hjemmeside, man
kan læse mere på.

Professor Robert Sapolsky´s udødelige klassiker,
Why Zebras Don´t Get Ulcers beskriver, hvad der
sker i kroppen, når vi bliver udsat for stress. Ud
over svaret på hvorfor zebraer aldrig får mavesår,
giver bogen en god forståelse for, hvad hormoner
er, og hvordan kroppen reagerer på bl.a. stress.
Uanset hvem du er - så bør du læse denne bog!

John Ratey´s bog Spark (gnist) er et must for alle,
der mangler gnisten til at gå i gang med motion.
Den er desuden værdifuld for terapeuter og
personlige trænere, der vil vide lidt mere om,
hvordan træning påvirker vores hjerne.
Lad mig sige det på forhånd; bogen er ikke kritisk
overfor motion! Det er en fornøjelse at læse den,
og jeg anbefaler den varmt til enhver.

Samtlige bøger kan købes på Amazon.co.uk

The Brain That Changes Itself. Norman Doidge
er psykiater og har opsøgt en række forskere, der
har gjort banebrydende opdagelser indenfor
hjerneforskningen. Hans bog den plastiske hjerne
giver mange gode historier og stof til eftertanke ikke mindst for terapeuter, der arbejder med
mennesker med hjerneskade.

Nullam arcu leo, facilisis ut

The Body has a Mind of It´s Own er én af mange
skrevet af Sandra Blakeslee. Hun er journalist og
ikke fagperson. Hendes bøger tager
udgangspunkt i banebrydende forskning og er en
slags essay-samlinger.
Bogen anbefales til enhver, der tror, at
humonculus er den eneste repræsentation af vores
krop i hjernen.

Denne bog er lidt anderledes end de andre. Den er
skrevet af en forsker, der har sat sig for at forenkle
hjernens funktioner. Eller i det mindste gøre dem
mere enkle at forstå for andre. Hans bud er, at der
er 12 regler, vi bør kende for at forstå os selv og
andre meget bedre.
Brain Rules er et oplagt sted at starte for
underviseren eller den frustrede ægtemand...
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NYE BØGER OM SMERTER
Til dig, der ikke allerede har fået nok...

The Graded Motor Imagery Handbook er
udgivet af NOI Press og skrevet at Tim Beames,
Lorimer Moseley, David Butler og Tom Giles.
Bogen er en håndbog til alle, der arbejder med
“Graded Motor Imagery” (f.eks. spejlterapi). Den
lægger fint op ad NOI-kurset af samme navn
(GMI) som afholdes af den ene af forfatterne (Tim
Beames).
Læs mere om GMI på www.noigroup.com

Pain-related Fear er skrevet at de mest
prominente psykologer indenfor
smertevidenskaben: Johan Vlaeyen, Stephen
Morley, Steven Linton, Katja Boersma og Jeroen
de Jong.
Den er beskrevet som en håndbog til “exposurebased” behandling af kroniske smerter.

Pain Comorbidities er redigeret af professor
Troels Staehelin Jensen fra Aarhus Universitet og
Maria Adele Giamberardino (IT).
Bogen beskriver og lover “forståelse for og
behandling af den komplekse patient”.
Bogen er udgivet af IASP Press - se mere på
www.iasp-pain.org

Bogen er udgivet af IASP Press - se mere på
www.iasp-pain.org

Bøgerne på denne side har
jeg ikke læst endnu.

The Phenomenon of Pain af Serge Marchand fra
Canada er en ny-udgivelse på IASP Press, men
bogen har været udgivet på fransk siden 2009
under navnet Le Phenoméne de la douleur.
Jeg kender ikke forfatteren, men i forordet til
bogen skriver han, at “det ultimative mål for
denne bog er at fremme bedre forståelse for
smerte for at maksimere lindring og stoppe
kronicitet”.
8

Chronic Pain er skrevet af psykologerne Herta
Flor (DE) og Dennis C. Turk (US) og udgivet på
IASP-press i 2011. Den lover en “integreret
bioadfærds tilgang” til kroniske smerter, og
indeholder bl.a. en CD med en lang række
skemaer til at måle og registrere undersøgelse og
behandlingseffekter.

Hvis du har læst én eller flere
af dem og vil skrive en
anmeldelse på højest en A4side, kan du sende den til
mig. Så vil jeg lægge din
anmeldelse ud på
www.videnomsmerter.dk

Den er delt ind i tre afsnit; basal undersøgelse,
multiaxial undersøgelse og behandling.
Bøger til lægfolk om neuroscience

