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Nociception

SMERTE OPLEVELSE
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Nociception

SMERTE OPLEVELSE
Adapteret fra David Hume (1748)
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Smerte og skade?
Skade = smerte

 i samarbejde med videnomsmerter.dk

Skade er ikke nødvendig eller 
afgørende for om vi oplever smerte!

Smerte ≠ skade



Nociception og smerte
๏ Nociception gør ikke ondt ‘per se’ 
๏ Sensoriske stimuli konkurrer med øvrige stimuli om 

at blive ‘bevidstgjorte’ Legrain et al. Clin Neurophysiology (2012) 
๏ fokus ‘på’ nociceptive stimuli medfører i udgangspunktet flere 

smerter, mens fokus ‘væk fra’ gør det modsatte  
๏ Risiko for ‘nociceptive smerter’ stiger når der er Legrain et al. 

Clin Neurophysiology (2012) 
๏ Nyhedsværdi (eng. Novelty) 
๏ Prominens (eng. Salience) i den akutelle kontekst 
๏ Relevans i den akutelle kontekst

Smertemekanismer
Hvor simpelt kan det gøres?

Morten Høgh PT DipMT RISPT MSc Pain 
Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi 

Specialist i Idrætsfysioterapi

Hvorfor smertemekanisme?

Nociception

Smerte

Basale principper for sensorisk stimuli

LT
stimulus

LT/HT
Neuron

Neutral
DH

No Pain

HT
stimulus

HT
Neuron

Neutral
DH

“Normal”
Pain (1:1)

LT
stimulus

LT
Neuron

Sensitised
DH

Allodynia

HT
stimulus

Sensitised
HT neuron

Neutral
DH

Primary
hyperalgesia

HT
stimulus

HT
Neuron

Sensitised
DH

Secondary
hyperalgesia

Modified from Costigan, Scholz,
and Woolf (2009)



Skematisk oversigt over perifer sensibilisering

2nd messenger

Protein Kinase

Phophorylation af receptorer 
og andre proteiner

Perifer 
sensibiliseringReceptor
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Reduceret grænse 
for aktivering

Sovende nociceptorer aktiveres
(mekanisk allodyni)

Primær hyperalgesia
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Pragmatisk brug af mekanismer i 
smertebehandling

• Nociceptive smerter

‣ Stimulus-afhængigt = fjern stimulus (noci-generator)

• Inflammatoriske smerter

‣ Stimulus-afhængigt + sensibilisering = kontroller smerten og forvent 
reversibilitet = hurtig forbedring (dage)

• Perifære Neurogene smerter

‣ Stimulus uafhængig + patologisk = behandl symptom og kontroller 
smerterne = fokus på QoL

• Dysfunktionelle smerter

‣ Stimulus uafhængig, non-patologisk = behandl symptom og kontroller 
smerterne = fokus på QoL

Sensibilisering i praksis

- Neurogen inflammation

- Vævsskade

- Lokal og reproducérbar 
hyperalgesi

- Reproducérbar effekt af NaV-
antagonister

- Bedring af hvile/aflastning

Inkludér perifer sensibilisering Inkludér central sensibilisering

- Vævsskader er helet

- Smerte lokalisation upræcis/
udvisket

- Ingen effekt af lokalbedøvelse og 
(lokal) aflastning af vævet

- Smerte og truame/historie 
passer ikke sammen (f.eks. WSP)

- Ingen ‘mekanisk’ sammenhæng 
mellem smerte og belastning

- Kuldehyperalgesi og allodyni

- Nedsat grænse for temporal 
summation

Smerte & Lidelse
Patientperspektivet: Hvordan opleves kroniske smerter

Eva Hauge PT MSA DipMDT 
Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi



Hvorfor er kroniske smerter så 
komplekse? 

 
Hverdagslivet med kroniske smerter  

Patientperspektiv

Danske Fysioterapeuters Fagkongres marts 2015!

Eva Hauge !
MSA, DipMDT, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

  Sundhedsantropologi

”Sundhedsantropologi!er!et!antropologisk!fagområde!
der!bl.a.!belyser!sociale!og!kulturelle!dimensioner!af!
sygdom!og!sundhed!i!en!global!verden”!

• Komparation!og!kontekstualisering!

• Humanistisk!–!samfundsvidenskabeligt!udgangspunkt

Sundhedens!Veje!!

Vibeke!Steffen!(red)!2007
Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge

Projektidé - Baggrund

• Interesse for emnet smerte fra egen hverdagspraksis!

• Sundhedspolitisk fokus på egenomsorg og 
empowerment!

• Kronisk smerte omgivet af stor kompleksitet!

• Ønske om at sætte fokus på ”patientens” perspektiv!
 !
• Hvad har betydning for handlemuligheder hos de 

personer, der lever med kronisk smerte?

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge

Masterprojekt i Sundhedsantropolog 
Institut for    Antropologi 
Københavns Universitet 
  At leve med kroniske smerter   

- en antropologisk analyse af agency  hos personer, der lever med kroniske smerter 
  
  
  
  

Udarbejdet af Eva Hauge     
Vejleder Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d.  

Temaer fra masterprojekt  
”At leve med kroniske smerter”

      Hverdagslivet 
• Energikontoen!
• kognitive udfordringer!
• smerteforståelse!

   Sociale relationer!
• Mistro / tillid!
• Identitet / eksklusion/ anerkendelse!

Liminalitet 
• Ingenmandsland!

Accept!
• fremtid

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge



Sociale relationer

• Sårbarhed!

• Isolation / eksklusion !

• Stigmatisering!

• Tab af social position / social kapital 

! !
! ! ! ! ! ! (Goffmann, Bourdieu, Jenkins)

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge

Sociale relationer  

• ”Identitet er vores egen forståelse af, hvem 
vi er, og hvem andre mennesker 
er….Identitet er ikke givet på forhånd, men 
er et produkt af enighed og uenighed og 
står altid til forhandling”  

    (Socialantropolog R. Jenkins 2009) 

• Tillid væsentlig for at kunne udnytte ressourcer 
• Identitet beror bl.a. på anerkendelse fra andre

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge

! ! !  ”Social Pain”  
! ! !An experimental study of shared sensitivity to physical pain and 

social rejection 
Naomi Eisenberger et al, PAIN 2006 

Testede 2 hypoteser: 
 1) baseline sensitivity to physical pain will predict sensitivity to 
social rejection 
 2) experiences that heighten social distress will heighten 
sensitivity to physical pain 

! ! Et fælles neuralt alarm system for fysisk og social smerte 

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge

            Liminalitet  
 ”Ingenmandsland”

Rituelt perspektiv 

• Separation!
• Liminalfase 
• Reintegration!
   !
Formål med (overgangs)ritual: give personen ny status eller    

    anerkendelse!

! ! ! ! ! (Arnold van Gennep, Victor Turner)

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge



Liminalitet

• ”Betwixt and Between” 

”At være midt imellem eller være hverken eller” 

Liminalfasen giver mulighed for refleksion – potientiale 
til bearbejdning og forandring 

! ! ! ! ! ! ! (Antropolog Victor Turner)

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge

Liminalitet

Flere antropologiske studier af  
ritualer – fokus på liminalfasen 

”Mennesker i liminalfasen er uden klar status – deres 
gamle position er ”ophørt” og de er endnu ikke givet en 
ny. De er suspenderet i et socialt rum uden klar identitet 
eller rolle” 

      (Robert Murphy, antropolog, 1988)

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge

Liminalitet  
  Fastholdelse

Kronisk smerte – dilemmaer:!

   Sygdom:  syg > < rask!
     diagnose > < manglende diagnose!
     synlig > < usynlig lidelse!

  Behandlingsformål: akut > < kronisk tilstand!

  Afklaring:  social afklaring> < behandling!

  Identitet:   ”arbejdsidentitet” > < ny 
identitet!

     ny identitet >< accept af ny identitet!
 !
! ! !

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge

Sammenfatning 

Hverdagslivet kompleksitet:!

 Struktur mulig!

 Viden om smerte og håndtering er gode redskaber!

Sociale relationer:!

 Stor udfordring som kan begrænse handlemuligheder!

Liminalitet:!

 Muligheder og udfordringer!

Accept:!

 Vendepunkt!

! Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge



Klinisk praksis
• Øget opmærksomhed og viden om smerte generelt  
 - involvere netværk 
  
• Optimere betydningen af den bio-psyko-sociale forståelsesramme 

• Behandling bør tilgodese et ”overgangsritual” for patienter med kroniske 
smerter 

Forskningsfokus: 
• Mere viden om patientperspektiv / egenomsorg i forebyggelse og 

behandling af kroniske smerter 
• Partnerskaber – nye alliancer mellem videnstraditioner

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
Eva Hauge

 
Tak

for!jeres!opmærksomhed

Og hvad så?
Kan vi måle flere dimensioner af smerten?

Morten Høgh PT DipMT RISPT MSc Pain 
Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi 

Specialist i Idrætsfysioterapi

Fine ord og smarte 
begreber hjælper 

ikke i praksis

katastroficering

depression
kinesiofobi

Fear-avoidance

depression

Bodily distress

sensitivering

dysfunktionpsykogenicitet



Komplekse smerter

NRS (0-100)

Videnomsmerter.dk

Opmærksomhed
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Kultur og opvækst

Forventninger

Placebo

Nocebo

Nociception

PERCEPTION

og meget mere…?

Venner, viden og 
Verdensbillede

Erfaringer

Adapteret fra Moseley GL. (2007)

Irritanter

๏ Forventninger 
๏ Humør 
๏ Søvn 
๏ Social støtte 
๏ Accept/forståelse 
๏ Sundhedsvæsenet 
๏ Terapeutens holdninger… 
๏ Genetik?

๏ Vævsskade 
๏ Sensorisk stimuli 
๏ Sensibilisering 
๏ Genetik

Smerte Nociception Forventninger

๏ Forventning til effekt øger smertelindring Vase et al. Pain 2013 

๏ Forventning og smerte afspejles i hjernens aktivitet 
Atlas et al. Neuroscience Letters 2012 

๏ Forventninger til smertefulde stimuli spiller en 
afgørende rolle for den oplevede smerte Handley et al. Int Journal of Behav 
Med 2011 http://sd.keepcalm-o-matic.co.uk/i/improve-reality-or-lower-expectation-2.png



➡ Forventninger har patienten 24/7
➡ Findes der en Pygmalion effekt 

indenfor smerteområdet?
➡ Patient drevet
➡ Terapeut drevet

➡ Forventningsterapi??

Kliniske implikationer
Søvn og CLBP

Søvn
๏ Patienter med smerter har generelt dårlig søvn Menefee et al. 

Pain Medicine 2000, Parmelee et al. Arthritis Care & Reserch 2015 
๏ Patienter med søvnproblemer har generelt større 

risiko for at udvikle kroniske smerter Menefee et al. Pain Medicine 2000 
๏ Langvarige søvnforstyrrelser medfører nedsat 

funktion af CPM og øger spontante smerter i raske 
kvinder Smith et al. Sleep 2007 

๏ Adskillige funktioner påvirkes negativt af 
søvnforstyrrelser hos patienter med 
lænderygsmerter Kerry et al. Clin J Pain 2011 

๏ Humør påvirker smerte-søvn problemet Parmelee et al. Arthritis Care & 
Reserch 2015

Hvordan?
๏ Søvnhygiene  
๏ PSQI 
๏ Afdækning? 

๏ ‘Det tager mere end 30 min at falde i søvn fra jeg slukker lyset’ 
๏ ‘Jeg vågner ofte midt om natten eller meget tidligt om morgnen’ 
๏ ‘Jeg har smerter, der vækker mig’ 
๏ ‘jeg er ofte ekstremt træt om dagen uden nogen særlig grund’ 
๏ ‘Min sengepartner fortæller, at jeg har underlige søvnvaner’ 

๏ Husk at træt/uudhvilet er en normalitet…



➡ Kan fysioterapi forbedre søvn?
➡ Skal søvn være et parameter i 

vores anamnese?
➡ Hvilken rolle skal søvn spille i 

vores planlægning af behandling 
og hjemmeøvelser?

Kliniske implikationer Andre områder

๏ Humør 
๏ Stress 
๏ Sociale relationer og -aktiviteter 
๏ Arbejdsmarkedstilknytning 
๏ Genetik 
๏ Uddannelsesniveau? 
๏ Ægtestatus?

➡ Der er meget vi ikke véd 
➡ Der er meget vi ikke kan undersøge
➡ Vi må holde fokus på om 

➡ patienten opnår selvoplevet effekt
➡ du holder din prognose
➡ der er tegn på, at patienten forværres

Kliniske implikationer
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