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Indhold
๏Hvordan forstår vi smerte i dag? 

๏Hvordan forklarer I smerte i 
morgen…

Del 1:  
Moderne Smertevidenskab

Videnomsmerter.dk
Nociception

SMERTE OPLEVELSE?
Adapteret fra David Hume (1748)
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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  

påvirkninger (X) 
af 

Smerte 

Smerte 
forsvinder 
når X 

Fjern X for at fjerne 
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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 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... 



Videnomsmerter.dk

Opmærksomhed

Gener

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)



Descenderende 
inhibering og facilitering

Del 2:  
Klinisk undervisning i 

smertevidenskab

Sproglige smerter…
๏ Brug altid de korrekte termer 

๏ Hyperalgesi eller sensibilisering? 
๏ Nociceptor eller smerte-recepter? 
๏ Nociception eller smertebeskeder? 
๏ Smerte eller vævsskade? 

๏ Vær specifik  
๏ Tester den studerende smerte eller væv? 
๏ Søger den studerende svar fra patient eller væv? 
๏ Anvendes pseudo-mål som f.eks. observationer ved smerte? 
๏ Vær bevidst om f.eks. validitet af måleredskaberne (f.eks. VAS) 

๏ Gå til kilden 
๏ Patienten er den eneste ressource ift at skabe mening med smerten 
๏ Patienten er den eneste, der kan vurdere effekten af smertelindring



Smerte som et output

Adapted from and in tribute to Gifford L  (1998)

The Fear-avoidance Model

Linton/Vlaeyen (1999)

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
Flyv under 

radar’n



Tillykke! Det blev en prolaps Generelle råd
๏ Aktivitet  

๏ må gerne gøre lige så ondt eller lindre (‘flyv under radar’n) 
๏ bør ikke medføre  

๏ smerter i led 
๏ smerter i områder uden patologi (f.eks. udstråling) 
๏ hævelser eller tegn på inflammation 

๏ målet er ikke altid smertelindring, men at genvinde funktion og begrænse 
risici ved immobilisering 

๏ Hvile 
๏ er fint i perioder når det lindrer 
๏ Men hvile i sig selv er ikke behandling 

๏ Passive behandlinger  
๏ virker ofte kortvarigt og i en begrænset periode (på smerte og bevægelse) 

๏ Aktive behandlingsformer  
๏ skal give patienten redskaber til ‘empowerment’

Sensibilisering i klinisk praksis

๏ tegn på vævsødelæggelse 

๏ tegn på lokal (neurogen)inflammation 

๏ lokal og reproducérbar hyperalgesi 

๏ signifikant og adækvat smertelindring 
gennem lokalbedøvelse 

๏ akut og kortvarig bedring ved hvile 
og immobilisering

overvej perifer

๏ ingen vævsskade  
๏ tidligere vævsskade er helet 
๏ smertelokalisation er upræcis eller 

spredt i hele kroppen 
๏ smerten svarer ikke til anamnesen 

hhv. traumet 
๏ ingen direkte effekt af lokalbedøvelse   
๏ ingen direkte effekt af immobilisering 
๏ ingen eller svag korrelation mellem 

bevægelse og smerte 
๏ kulde-hyperalgesia og/eller allodynia 
๏ reduceret grænse for temporal 

summation

overvej central

“husk at perifer og 
central sensibilisering 

kan forekomme 
samtidigt”

Appendix



Materialer til undervisning
๏ se www.videnomsmerter.dk (gratis materialer) 
๏ Explain Pain (bog/eBog) 
๏ ‘Grundbog i smerte’ (bog, forventet Q2/2015) 

!
๏ Kursus: 

๏ Grundkursus i smertevidenskab

Materialer til egen udvikling
๏ www.videnomsmerter.dk 
๏ Understanding pain (J. Cervero - MIT Press) 
๏ ‘Grundbog i smerte’ (bog, forventet Q2/2015) 
๏ Clinical Issues in Pain 1-5 (bog/eBog) 
๏ Moving (on) with Pain (SMOF symposier) 28/11-14 
๏ change-pain.dk (Grünental sponsoreret CME) 

!
๏ Videreuddannelse (jf IASP PT curriculum): 

๏ Grundkursus i smertevidenskab (+ smerteskole instruktør) 
๏ Neuroscience og smerte 
๏ Måling og undersøgelse af smerte inkl. neuropati 
๏ Behandling og smerte-syndromer

Taxonomi Crash Course
๏ Hyperalgesi eller sensibilisering 

๏ H: oplevelsen af overfølsomhed for f.eks. tryk eller berøring 
๏ S: fysiologisk proces f.eks. i forbindelse med vævsheling 

๏ Nociceptor eller smerte-recepter 
๏ Der findes ingen ‘smerte-receptor’ kun nociceptorer 

๏ Nociception eller smertebeskeder 
๏ N: aktionspotentialer foranledt af et højtærskel stimuli 

(nociception) 
๏ S: findes ikke! 

๏ Smerte eller vævsskade 
๏ S: en subjektiv oplevelse der ikke kræver eller svarer til nociception 
๏ V: celleødelæggelse (oftest efterfulgt at inflammation, celle-deling og 

modningsfaserne)


