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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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Smag er ikke en sans, 
men en oplevelse

Smerte er ikke en sans, 
men en oplevelse



Smerte opstår ved  
påvirkninger (X) af 
smertenerver

Smerte 

Smerte 
forsvinder 

når X forsvinder

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
Kausation

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”

Relation til smerte
๏ Smerte er ikke kausalt forbundet til nociception 

๏ fordi du kan have smerte uden nociception 

๏ Nociception er ikke ensbetydende med smerte 
๏ fordi du kan have en skade uden at opleve smerte 

๏ Smerte korrelerer med nociception 
๏ eksperimentelle smerter afhænger af denne korrelation  

๏ Mønstre er teorier/hypoteser, der forklarer mulige 
sammenhængen mellem smerte og nociception 
๏ f.eks. ‘sensibilisering’ og ‘imprecision-hypothesis’

Hvad kendetegner 
smerte?

Smerte vil for det meste
๏ kræve din opmærksomhed 
๏ føles modbydelig eller ubehagelig 
๏ være i kroppen (ikke udenfor eller i en andens krop) 
๏ motivere dig så du  

๏ lærer af situationen (finde mønstre og forudsige fremtidige risici) 
๏ prioriterer adfærd, tanker og bevægelser, der forventes at være 

smertelindrende (søge bort fra smerten) 

๏ påvirke dit velbefindende, humør og kommunikation 
๏ være en reaktion på forandringer omkring dig som 

du skal være opmærksom på nu eller i fremtiden?
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Opmærksomhed

Gener

Immunforsvar

Kultur og opvækst

Forventninger

Placebo

Nocebo

Nociception

PERCEPTION

og meget mere…?

Venner, viden og 
Verdensbillede

Erfaringer

Kroniske 
smerter

Spørg dem!
Hvordan véd du om borgeren har ondt?

Hvorfor tror ‘man’ ikke  
altid på borgeren?

๏ Manglende viden om hvad smerter er?
➡ f.eks. ‘ingen skade, ingen smerte’ 
➡ prøv ‘hvad betyder det for dig, at du har ondt?’ 

๏ Man sammenligner med sig selv?
➡ f.eks. ‘jeg har også hovedpine nogle gange, men jeg 

kan godt gå på arbejde’ 
➡ prøv ‘jeg forstår ikke helt - kan du forklare det igen?’ 

๏ Tror, at alle smerter er lige
➡ f.eks. ‘du har ikke ondt nok til at få sociale ydelser’ 
➡ prøv ‘der er lige så mange forskellige måder at have 

kroniske smerter på, som der er patienter…’



Take-home messages
๏ Smerte og vævsskade er ikke to sider af samme sag 

๏ de eksisterer uafhængigt af hinanden, men de er begge vigtige for 
overlevelsen  

๏ Smerte er en oplevelse 
๏ og skal derfor beskrives, måles og vurderes af borgeren 

๏ Det er svært at sætte ord på smerte  
๏ men vores viden og forståelse er afgørende for at borgeren lærer 

det! 

๏ Smerte kan ikke forklares med patologi 
๏ så lad vær! Også når det er svært… 

๏ Få hjælp til at udelukke potentiel nociception (‘skade’) 
๏ vævsskade, patologi, virus, bakterie… 
๏ smerterne er reelle uanset om der findes en årsag eller ej!
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