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Fysisk aktivitet og smerte
Hvordan formidler vi dette til pasienten?

Hvorfor er dette feil spørsmål?



Smertepasienten

• Vondt og lavt aktivitetsnivå
• Nedstemt og engstelig
• Trett/fatigue
• Redusert søvnkvalitet
• Grublende
• Lavt funksjonsnivå og trygdet
• Svært dårlig livskvalitet









Helseeffekter av fysisk aktivitet

https://www.fhi.no/ml/aktivitet/helseeffekter-av-fysisk-aktivitet/
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Graphical Abstract 



Kan det likevel være relevant å 
snakke om smerte og fysisk aktivitet?

Og hvorfor?



     Kierkegaards premiss for å kunne hjelpe den andre

“Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen 
til et bestemt sted,
må man først og fremst passe på å finne ham der
hvor han er, og begynne der.”



Hva er pasientens 
forklaringsmodell?



Grunnleggende evolusjonsbiologi

• Vi trenger en forklaringsmodell slik at verden fremstår som 
meningsfull for oss. Dette gjør at vi føler vi har kontroll over 
situasjonen. Om forklaringen er sann er underordnet.

• Effekt ved ukontrollert hypertensjon (Bokhour et al. 2012)



Negative forventninger blokkerte effekten av et 
potent opioid (Remifentanil)

Placebo

Nocebo

Bingel 2011
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Hva vet pasienten om smertefysiologi?

• Eller smertesignal dersom vi tar på noe med for høy temperatur eller 
som på annen måte kan skade oss.

• Vi kan sette oss inn i andres situasjon bare ved å observere dem, og vi 
kan delvis oppleve det en annen opplever av smerte og glede. Kanskje 
har du sett et barn falle av sykkelen og opplever umiddelbart en form 
for fysisk smerte selv? I så fall har du empatiske evner.

• Vi har kjent til de tradisjonelle sansene smak, lukt, syn, hørsel og 
berøring i mange år. Forskere sier nå at vi har flere sanser, slik som 
reseptorer i huden som sanser varme og kulde, (…) og reseptorer i 
ulike organ som sanser smerte. (…) Disse "ekstra" sansene må være 
nyttige, ellers ville de ikke ha utvikla seg slik de har gjort.



Hva har pasienten fått med seg fra andre?

• Begrenset basiskunnskap
• Dette skal suppleres med hjelp fra venner, familie, kolleger og 

internett
• Begrenset hva man får med seg i normale læringssituasjoner (10 %)

• Stresset situasjon hos klinikeren forringer læring (normalfysiologi)

• MEN den viktigste kilden til informasjon er helsepersonell! (Darlow et al. 
2013)

• Uten en forklaringsmodell prater vi for mye! (KORT = VANSKELIG)

• Øker sjansen for at pasienten sitter igjen med gal informasjon i sin 
egen forklaringsmodell! (Illusion of truth)



Klinikerens forklaringsmodell

• Vi har ingen dokumentert gode modeller
• Vi er ikke enige om antallet modeller vi trenger
• Vi har ikke god nok kunnskap om mekanismene/hva som skjer for å 

lage modeller (PÅSTAND)

• Skissere hva jeg tror er viktige momenter for å konstruere en 
forklaringsmodell for klinisk praksis (ALTERNATIVT, BRUK EN EKSISTERENDE 
MODELL)



Utgangspunkt

• Alle modeller er forenklinger, men vi liker det og glemmer det, 
spesielt med tanke på at pasientene tar det mer bokstavelig!

• Kortfattet fremstilling av det essensielle i forståelsen vår. 
• Men hva er det vi egentlig vet, og hva innbiller vi oss at vi vet?
• Om pasienten ikke kan gjenfortelle den til de hjemme har DU feilet!





Pain matrix

• En samling regioner eller nettverk som er spesifikk for smerte
• Lik aktivering hos de født uten smertesans
• Lyser opp ved skarpt lys, høy lyd, kraftig ikke-smertefull berøring (fast 

håndtrykk) og sosial avvisning (Iannetti m.fl.)

• Matteangst (Beilock m.fl.)
• Hva får skarpt lys til å føles annerledes enn smerte?



«Plastisitet»

We observed that brain activity for back pain in the early, acute/subacute back pain group is limited to 
regions involved in acute pain, whereas in the chronic back pain group, activity is confined to emotion-
related circuitry. Reward circuitry was equally represented in both groups.



The brain changes in CLBP groups were mainly observed in areas and networks important 
in emotion and cognition, rather than those typically associated with nociception. This 
supports the understanding that emotional and cognitive processes may be the core 
contributor to the CLBP experience.



Er dette generiske funn?

• «Shape shifting pain» ved andre tilstander også?
• Relasjon til diskrepansen mellom radiologiske funn og klinikk ved OA?
• Er det likevel ikke relevant hva som er inngangsporten til smerten?
• Eller hvor mye det er igjen av den originale komponenten?
• Tilstrekkelig med en overordnet modell likevel?
• Hvorfor er ikke smerte bare en vane?
• Hva er viktigst for å hjelpe med fysisk aktivitet? Diagnose eller 

funksjon/atferd?



En forklaringsmodell for langvarige 
smertetilstander må være…
• Kort, konsis og konkret

• Sann, forklarende/prediktiv 
(sykehistorie og fremtiden)

• Målrettet, individuell

• Gjenfortelles og 
internaliseres

• Bekreftes i hverdagen og 
ved aktivitet/trening

• Peke på tiltak og hvordan 
sikre fremgang



Dette krever at vi tør å utfordre oss selv.
Fordi smertebehandlingen har ikke kommet veldig langt 
de årene den har eksistert.

• Vi må våge å drive vår kliniske praksis med evidensbasert dristighet
•  Hva vet vi/vet vi ikke?
• Deretter prøve og feile strukturert og med nådeløs og ærlig 

selvrefleksjon 
• Feile tidlig og feile ofte for å komme frem til noe bra og bedre enn før 
• Erfaringens platåeffekt kommer allerede etter 3-5 år uten mentor (til 

nød kun kritisk selvrefleksjon) 



Fokuset vårt bør sannsynligvis være på

• Aktiv endring av atferd 
• Protese vs fysisk aktivitet
• Kreves handling for feedback og 

påfølgende endring/nylæring
• Veien blir til hvis du går!
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3 trinn for behandling (av smerte med FA)

1.Forklaringsmodell
2.Symptomdemping
3.Rehab og holde i hånden



Konkrete tips til fysisk aktivitet (som gir 
hjernebelønning med bl.a. dopamin og endorfiner)

1. Velg en aktivitet du liker. Samme hva, så lenge den gjør at du blir litt 
andpusten og svett på ryggen. Gir også bedre utbytte kognitivt.

2. Tren sammen med noen. Eksterne avtaler forplikter.
3. Hold på lenge nok til at fysisk aktivitet blir en vane. 
4. Start forsiktig/realistiske ambisjoner. Sett delmål som er relevante. 

Minimum- og bonusøkter? Krav til progresjon. 
5. Gjør en avtale med deg selv. Men gi deg selv en retrettmulighet.
6. Hold i hånden og sørg for å innløse gevinster på kort sikt
Dette gir forutsigbarhet, kontroll og mestring - nøyaktig hva hjernen søker


