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Nociception

SMERTE OPLEVELSE?
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Smerte er ikke en sans, 
men en oplevelse

Smag er ikke en sans, 
men en oplevelse

Smerte opstår ved 

påvirkninger (X) af
smertenerver

Smerte skyldes X

Smerte forsvinder
når X forsvinder

Fjern X for at fjerne smerten

⇓
⇓

Smertefysiologi
Anno Domino 1665

Smerte&er&en&“oplevelse”&
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Smerte&påvirkes&af&mange&faktorer"
!"ikke"kun"nociception

Smerte&og&nociception&er&
dynamiske&fænomener
!"nervesystemet"ændrer"sig"ved"
længerevarende"nociception"

!"smerte"bliver"en"del"af"lidelsen"hos"
patienter"med"vedvarende"smerter

Nociception&er&ikke&smerte
Sammenhængen"mellem"nociception"og"
smerte"bliver"mindre"forudsigelig"desto"

længere"tid"smerten"har"stået"på

i"dag



Descartes lever stadig...

Se også Bogduk, N., Aprill, C., & Derby, R. (2013). Lumbar Discogenic Pain: State-of-the-Art Review. Pain medicine

Fysiske smerter har 
en vævsbetinget årsag
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perifer sensibilisering

central sensibilisering

Kortical 
bearbejdning

Transduktion og transmission 
af det nociceptive signal



Adapteret fra ‘Pain Mechanisms’, McMahon/Bennett (Nature)

Modulation af det 
nociceptive signal

Adapteret fra ‘Pain Mechanisms’, McMahon/Bennett (Nature) Adapteret fra ‘Pain Mechanisms’, McMahon/Bennett (Nature)



Adapteret fra ‘Pain Mechanisms’, McMahon/Bennett (Nature) Adapteret fra Change Pain e-læringsmodul Adapteret fra ‘Pain Mechanisms’, McMahon/Bennett (Nature)

(Central Sensibilisering)

Kortical bearbejdning 
af sansestimuli

Legrain, V., Iannetti, G. D., Plaghki, L., & Mouraux, A. (2011). The pain matrix reloaded: a salience detection system for the body. Progress in Neurobiology, 93(1)



Smerte

“The Explanatory Gap”

?
Her,sker,transduktionen,af,ydre,stimuli,,til,nerven,

4,det,er,ikke,smerte!

Aktionspotentialet,transmitteres,langs,nerven,
(nociception),4,men,det,er,ikke,smerte!

Undervejs,4,og,især,i,rygmarven,4,kan,signalet,
forstærkes,eller,svækkes,(modulation).,Men,det,

er,stadig,ikke,smerte!

Hjernen,kan,reagere,på,signalerne,4,men,
hvordan,bliver,“smerteoplevelsen”,skabt?
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?
Når smerte ikke svarer til nociception bliver 

vores kliniske modeller sat på en prøve Vores fortolkning

Hyperalgesi
Perifer sensibilisering
Central sensibilisering
…?

Allodyni
Central sensibilisering
Neuropati
…?

Katastrofe-tanker Kognitive begrænsninger
…?

i en mekanismebaseret forklaringsmodel



PRINCIPIEL OVERSIGT OVER SMERTEMEKANISMER (modificeret fra C. Woolf, Textbook of Pain, 5th edition)
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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... 

Konceptuel model for 
forståelse af smerte
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Opmærksomhed

Gener

Immunforsvar

Kultur og opvækst

Forventninger

Placebo

Nocebo

Nociception

PERCEPTION

og meget mere…?

Venner, viden og 
Verdensbillede

Erfaringer



Konsekvenser for undersøgelse 
og behandling af smerter

Hvordan behandler man langvarige 
smerter på Sygehus Vendsyssel?

Kom med eksempler og diskuter hvordan oplægget 
understøtter, supplerer eller udfordrer jeres regimer

Hvad undersøger vi?

Nociception Smerte

Palpation o.lign.

QST

Billeddiagnostik

Blodprøver m.fl.

Ligament-stress-test

“Smerteprovokationstest” 

Led-/muskeltest Adfærdsændringer

Re-test

Anamnese

Kommunikation

Tredje-person-fortolkning Første-person-beskrivelse

Spørgeskemaer om bl.a. 
Depression,

Angst,
Kinesiofobi,

Katastrofetanker og
ADL-funktioner



1. Kom med eksempler på hvordan 
man kan behandle nociception

2. Hvis nociception ikke er den 
primære årsag til smerten - hvilke 
andre interventioner findes der så?

Nervestimulation
Implanterede 

smertepumper
Kirurgi

Nerveoverskæring

Opioider
Neurolyse
Thermale 

procedurer

NSAID
TENS

Psykologiske 
terapier

Nerveblokader

Fysioterapi
Håndkøbs-

medicin

American Pain Foundation (painfoundation.org)

Diagnosis 1st Tier Pain 
Therapies

2nd Tier Pain 
Therapies

Advanced Pain 
Therapies

Behandlings-kontinuum 
for kroniske smerter?

Mekanismebaseret 
smertebehandling

Kompression?
Hvile?

Afspænding?
Massage? TENS?

“Counter Irritation”

Psykologiske 
interventioner

Tværfaglige enheder

• Medicin
• Træning
• Kognitiv terapi
• Socialrådgivning
• Familierådgivning

Ét samlet budskab skaber tryghed og ro for patienten!



Hvad er det, der får 
denne person til at 
opleve smerte i denne 
situation?


