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Hvad er smerter ikke?

Videnomsmerter.dk
Nociception

SMERTE OPLEVELSE?
Adapteret fra David Hume (1748)

?
Når smerte ikke svarer til nociception bliver 

vores kliniske modeller sat på en prøve
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Smerte er ikke en sans, 
men en oplevelse

Smerte opstår 
ved 
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Smertefysiologi
Anno Domino 1665

Smerte&er&en&“oplevelse”&
!"ikke"en"påvirkning"udefra

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..”

“The Explanatory Gap”

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

!"det"er"ikke"smerte!

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

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

er"stadig"ikke"smerte!

Hjernen"kan"reagere"på"signalerne"!"men"
hvordan"bliver"“smerteoplevelsen”"skabt?

videnomsmerter.dk



Komplekse smerter

Oplevet effekt af 
behandlingen

Evnen til at indgå i 
arbejdsrelationer
(lønnet/frivilligt)

Daglige funktioner

Humør

Sociale aktiviteter

Stress
Søvn

NRS (0-10)NRS (0-100)

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

Adapteret fra Moseley GL. (2007)



At tale om smerter
 ©  wulffmorgenthaler.dk

Smerte og vævsskade

Adapteret fra Butler/Moseley 2003 af Slagelse Genoptræning og videnomsmerter.dk

Skade ≠ smerte

Smerte og skade?
Skade = smerte

 i samarbejde med videnomsmerter.dk

Skade er ikke nødvendig eller 

afgørende for om vi oplever smerte!

Smerte ≠ skade



Alt det vi tror vi véd...

‣ Kroppen reagerer på det vi tror vi fejler

‣ Tanker er også nervebeskeder (ligesom advarsler)
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Adfærd og tanker

‣ ‘Smerten skal ikke bestemme over mig’

‣ ‘Når det gør ondt er det fordi jeg bliver værre’

‣ ‘Jeg giver det ikke tid nok til at hele’

‣ ‘Det er ikke sikkert for mig at være aktiv’

‣ Mine smerter bliver aldrig bedre

‣ Jeg har svært ved at nyde de ting jeg før kunne nyde

 i samarbejde med videnomsmerter.dk

Viden og forståelse

‣ Tanker påvirker smerten
‣ Tanke-virus og metaforer

‣ Katastrofetænkning

‣ Bekymringer, angst og depression

‣ Frygt for bevægelse

‣ Ved at ændre tankemønster og 
adfærd kan du ændre smerten!
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S m e r t e

At tage medicin hjælper, men 
kun i begrænset omfang.

Det er ofte de mere aktive tiltag, 
der er nødvendige for at gen-
træne hjernen.

'HW�HU�ÀQW�DW�EUXJH�PHGLFLQ��� LV U�
til at komme igang på. Men mange 
kan trappe ud og stoppe helt med 
medicinen efterhånden.

Nogle mener, at operation er svaret, 
men ved komplekse problemer som 
vedvarende smerter hjælper operation 
sjældent.

Hvis man overvejer operation, er det 
vigtigt at få en anden fagpersons vur-
dering, og husk at inddrage alle aspek-
ter af smerten.

Smerte påvirker livskvaliteten meget 
RJ�NDQ�KDYH�VWRU�LQGÁ\GHOVH�Sn�KXP¡U�
og stressniveau. Selvom tanker og fø-
lelser er hjerneskabte, kan du lære at 
reducere stress og ”skrue ned” for dit 
QHUYHV\VWHP��'HW�KM OSHU�GLJ�WLO�I¡OHO-
sesmæssigt velvære og kan desuden 
reducere smerten.

Måske er vores moderne livsstil ikke 
udelukkende god for os. Det vi spiser, 
og den måde vi lever på, kan bidrage til 
VHQVLELOLVHULQJ�DI�YRUHV�QHUYHV\VWHP�

$W� RYHUYHMH� U\JQLQJ�� DONRKROLQGWDJ�� HUQ ULQJ�
og aktivitetsniveau og om disse områder kan 
forbedres, er et vigtigt skridt på vejen til at re-
ducere smerter.

Der er ofte en sammenhæng 
PHOOHP�SHULRGHU�PDQJH�EHN\P-
ringer og forværring af smerter. 

$FFHSW� DI� G\EWOLJJHQGH� I¡OHOVHU�
kan for mange være en del af he-
lingsprocessen.

Fra et hjerneperspektiv er det bedst at 
EHY JH� VLJ�XGHQ�DW� IRUY UUH� V\PSWR-
PHU�� XGHQ� IU\JW� RJ� KYRU� KMHUQHQ� LNNH�
KHOH� WLGHQ� IRUV¡JHU� DW� EHVN\WWH� PRG�
smerte. Gradvist vil det medføre, at 
NURSSHQ�JHQRSE\JJHV�
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Behandling

‣ Medicin

‣ Viden og kognitiv træning

‣ Livsstilsændringer

‣ Adfærdsændringer

‣ Træning

‣ Andet
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Du er din egen bedste medicin...
‣ Hjernen kan øge eller dæmpe signaler fra kroppen

‣ Smertemedicin benytter denne viden
‣ Smertestillende
‣ Anti-epilepsi medicin
‣ Anti-depressiv medicin

‣ Akupunktur, ledmobilisering, massage og mange 
andre terapi-former benytter denne viden

‣ Viden, motion og kognitiv træning styrker denne 
viden
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EXPLAIN PAIN
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Tak for i dag!


