
Hvad er smerte (ikke)?
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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

Smag er ikke en sans, 
men en oplevelse



Smerte opstår 
ved  

påvirkninger (X) 
af 

Smerte 

Smerte 
forsvinder 
når X 

Fjern X for at fjerne 

⇓

⇓

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

Hvad betyder dette ift 
træning og smerter?

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
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Immunforsvar

Kultur og opvækst

Forventninger

Placebo

Nocebo

Nociception

PERCEPTION

og meget mere…?

Venner, viden og 
Verdensbillede

Erfaringer

Adapteret fra Moseley GL. (2007)

Basale principper i 
smertefysiologien

Perifer sensibilisering

Har	  du	  oplevet	  hvor	  svært	  
det	  er	  at	  synke	  når	  du	  har	  

‘ondt	  i	  halsen’?

Eller	  et	  varmt	  bad	  efter	  
du	  er	  blevet	  rød	  af	  den	  
første	  sommersol?

Eller	  smerterne	  ved	  en	  
blærebetændelse...Og	  har	  du	  fundet	  en	  bums	  ved	  

berøring	  som	  du	  (endnu)	  ikke	  
kunne	  se	  i	  spejlet?



Central sensibilisering

• Kendetegn 

• Øget synaptisk effektivitet (pre- og postsynaptisk)	


• Reduceret inhibering	


• Øget membran exitabilitet	


• Kliniske fund 

• Smerteudbredelse til områder uden patologi (sekundær 
hyperalgesi)	


• Eftersensation	


• Nedsat grænse for temporal summation	


• Lav-frekvent stimuli er nok til at vedligeholde smerten

E r  n o r m a l t  r e v e r s i b e l t

Woolf CJ, Pain (2010)



Hvad betyder dette ift 
træning og smerter?

Descenderende 
inhibering og facilitering

Ko-morbiditeter og 
kompleksitet hos 

patienter med smerter



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)

Andre gener

Overlap mellem diagnoser Træning, sundhed og smerte
• Træning og fysisk aktivitet er ikke et mirakel-middel mod 

kroniske smertetilstande 
- men det er blandt de meste relevante tiltag vi har! 

• Træning og fysisk aktivitet er afgørende for sundheden 
og har positiv indflydelse på borgerens selvforståelse og 
humør 

• Træning er en aktiv intervention, der giver borgeren et 
ansvar 
- derfor er træning et tilbud, ikke en løsning 

• Tag ikke mere ansvar for borgerens udfordringer end de 
selv gør…



Sociokulturelle faktorer

OK
Penge  
(Japan)

Nul 
Bøsse 

(Brazil)

http://en.wikipedia.org/wiki/A-ok

Kultur og smerte
• Etnicitet er sandsynligvis ikke svaret! 

• Kulturelle forskelle kan være svære at gennemskue 
• Apparatfejl vs. person-centreret 
• Træning eller søvn? 
• Autoriteter eller samarbejde? 

• Tidligere erfaringer samt aktuelle forventninger 
spiller en afgørende rolle for placebo 

• Husk at smerte IKKE er et udtryk for vævsskade!

‘andre’

         Sundhedsfaglige

Patient-rapportering
Objektive mål

Subjektive vurderinger

Familie

Nære venner

Kolleger, venner, naboer m.fl.

Chef/ansatte

1. person

Smertens mange ansigter 1. Observationer

• Grimasser	


• Adfærd	


• Verbalisering/lyde



Bemærk musklerne omkring øjne, øjenbryn og næsen

• Suk	


• Støn	


• ‘Knurre’	


• Grynte	


• Råb	


• Højlydt vejrtrækning	


• Henvender sig om 
hjælp til...	


• Agressiv ordbrug	


• Rigiditet	


• Anspændt	


• Beskyttende	


• Rokkende	


• Nedsat ROM	


• Ændret mobilitet

Verbalisering & adfærd 2. Sensoriske test



3. Paraklinik

• Blodprøver	


• Elektrofysiologi	


• Billeddiagnostik

Smer%e  er  altid  en  personlig  oplevelse.   
Regist4ering  af  smer%er  giver  derfor  kun  mening  når  det  

bliver  set  i  borgeren’s  sociale  og  kult<relle  kontekst!


