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Kausation
når…

Smerte
så…

Korrelation

Hypotese, teori, mønster

når…

når…

så…

så…

SMERTE OPLEVELSE ?

“Når to fænomener optræder på samme
tid eller samme sted har vi medfødt en
tendens til at tro, at de er kausale”
adapteret fra ‘An Enquiry Concerning Human Understanding’
af David Hume (1748)

Nociception

Adapteret fra David Hume (1748)

Relation til smerte

Smerte vil for det meste

Smerte betyder ikke skade

Derfor kan smerte ikke være kausalt
forbundet til oplevelsen ‘ondt’

Kausalitet

Årsagen til smerte er ukendt

men teorier mv hjælper os til at
undgå forværring og skabe lindring

Kan du
huske
forskellen?

•

kræve din opmærksomhed

•

føles modbydelig eller ubehagelig

•

være i kroppen (ikke udenfor eller i en andens krop)

•

motivere dig så du

Smerte korrelerer med nociception

Korrelation

Eksperimentelle smerter
(forskning) afhænger af det!

Nociception er ikke en følelse

- du kan have nociception
uden at opleve smerte

Forventninger
Placebo
Nocebo
Venner, viden og
Verdensbillede

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?

Kausalitet

PERCEPTION
Opmærksomhed
Erfaringer
Gener
Immunforsvar
Kultur og opvækst
og meget mere…?

Nociception
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•
Mønster

Adapteret fra Moseley GL. (2007)

Generaliserede
smerter

Vigtig for overlevelse

Maladaptivt og unuanceret respons

Oftest let at relatere til en årsag

Involvere stillingtagen til ‘hvem jeg er’

Salient’ og motiverende

Komplekst (mange faktorer i spil)

‘Afslutning’ er ofte forudsigelig

Ingen vished om smerternes udvikling

Livskvalitet kun midlertidigt påvirket

Øget risiko for trusler mod ‘tidligere liv’

Oftest let at få social anerkendelse

Øget behov for revision af fremtidsplaner

(Intermitterende) Kortvarige episoder

Påvirker funktionsniveau 24/7

Lindrende behandling er ofte effektiv

Medicinsk behandling er ikke sufficient
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Langvarige smerter
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Akutte smerter

UDREDNING OG BEHANDLING AF
PATIENTER MED GENERALISEREDE
SMERTER I BEVÆGEAPPARATET

UDREDNING OG BEHANDLING AF
PATIENTER MED GENERALISEREDE
SMERTER I BEVÆGEAPPARATET

Symptomer og klinik
‣

Det drejer sig om omtrent hver 10. patient i almen praksis
‣

‣

‣

mange ‘risiko faktorer’ men ingen kendt ætiologi

Udgør et sværhedskontinuum
‣

Hovedparten af patienterne bør behandles i almen praksis

‣

Nogle få skal have omfattende (multimodulær) behandling

‣

Store direkte og indirekte samfundsøkonomiske omkostninger

‣

Prognostisk usikkerhed, men
‣

Der synes ikke at være signifikant forøget mortalitet

‣

Obs pro ko-morbiditeter

‣

Søvnforstyrrelser, hukommelses- og koncentrationsbesvær

‣

Nedsættelse af funktionsevnen
‣

‣

Betragtes som en (usynlig) kronisk lidelse

‣

Smerterne medfører ofte

‣
Brødtekst, niveau et

FMS ADL < leddegigt, knæartrose, apopleksi og hjertesygdomme!

Øvrige symptomer
‣

‘Fibrofog’

‣

Føler sig ikke udhvilet efter søvn (75%)

‣

Humørsvingninger og depression/angst (75%)

‣

Sexuelle dysfunktioner (97%)

‣

Overlap med PTSD, IBS, migræne, menstruationssmerter,
urinvejsinfektioner, myofascielle smerter og TMD

Sociale konsekvenser
Brødtekst, niveau et

‣

‣

Anamnese!!!
‣

Hvem er mennesket foran mig?

‣

Hvilke erfaringer, tanker, meninger etc. har hun/
han?

Differentialdiagnostik
‣

‣

Funktionsundersøgelse/specifikke undersøgelser

Undersøgelse

‣

‣

“Der er aktuelt ikke konsensus om, hvilken
diagnosebetegnelse der skal anvendes til patienter med
generaliserede smerter i bevægeapparatet. Der
anvendes derfor forskellige diagnoser afhængigt af
speciale, forskningstradition og den enkelte læges
præferencer. Det er vigtigt at understrege, at disse
diagnosebetegnelser i vid udstrækning dækker over det
samme fænomen.”

Kan smerterne være patologiske?

‣

Hvilke væsentlige begrænsninger giver lidelsen?

‣

Hvad kan patienten vinde ved at ændre dem?

‣

Hvad kræver det at ændre dem? Er der ‘lettere’
løsninger?

Sociale ressourcer (familie, venner, fritid…)
‣

Hvad mangler patienten for at have et godt netværk
(i egne øjne)?

‣

Hvordan styrkes/fastholdes netværket?

Det er vigtigt at understrege, at arbejdsgruppen, på
trods af denne usikkerhed om diagnosebegreber, er enig om, at
generaliserede smerter i bevægeapparatet er en reel sygdom.

Hvad tænker/ønsker/vil patienten?

‣

Fibromyalgi, DM797

‣

Andre kroniske smerter, DR522

‣

Kroniske smerter UNS, DR522A

‣

Simple langvarige eller kroniske ikke-maligne smerter, DR522D

‣

Komplekse langvarige eller kroniske ikke-maligne smerter, DR522E

‣

Somatoform smertetilstand, DF454

‣

Udifferentieret somatoform tilstand, DF451

‣

Somatoform tilstand, DF450

‣

Smerter, A01

‣

Somatoform forstyrrelse, P75

‣

Bodily Distress Syndrome, muskuloskeletal type

Behandling
‣

Målet med behandling/rehabilitering, at
‣

hjælpe patienten til en egenhåndtering

‣

at bedre funktionsevnen

‣

Husk at lave [SMART] mål og effekt
mål

‣

Opfølgning, udvikling og ændringer
følger patientens behov

Brødtekst, niveau et

