
Psykologisk 
smertebehandling



Hvorfor arbeide med tanker og følelser?

Tankevirksomhet angår forståelse

Forståelse er en del av oppfattelse

Forståelse påvirker dermed opplevelse

Dette påvirker videre deg i «smerteatferd»

Og:

Tanker og følelser påvirker hvor sterk du er, og også hvordan du er opp mot ditt 
sosiale nettverk.

LØSNING: «Bio-psyko-sosialt sammensatt» =  

Angripe problemet fra flere vinkler







Hjernen

Har en hypotese om kroppen

registrerer, filtrerer, fokuserer og fortolker hele tida

En skanning og en «trusselvurdering» pågår når en har smerter, hjernen fortolker 
betydning av «input», og tanker og følelser er en del av dette. (automatikk)

Hjernen styrer og regulerer nervesystemet (trolig) ut fra dens antakelser om situasjonen en 
er i, det gjelder også smertenerver («top-down»).

Dessverre kan også negative tanker oppstå når en ikke klarer å løse et problem, hjernen 
analyserer fortid for å angripe fremtid. Dette kan bli tilleggsbelastning (konsekvenser)





Frykt for smerter

(til en viss grad normalreaksjon)



ordbruk

Pain related fear (frykt knyttet opp mot smerter)

Pain-withdrawal (smerte-tilbaketrekning)

Pain beliefs (antakelser om smerter)

Pain behaviour (smerteatferd)

Fear Avoidance (frykt-unngåelse)

Fear of reinjury (frykt for å slå opp skaden)

Pain catastrophizing (angår frykt for smerter)



Fear-avoidance

Frykt skaper unngåelse

Ond sirkel (det baller på seg)

Man får en situasjon hvor en er hypervigilant





eksponering

Utfordre bevegelser man unngår fordi en frykter at det gjør vondt

Desensitisering (minsker emosjonell respons på fryktet stimuli)



PCS (pain catastrophizing scale)

Et skjema som tenkes egnet til å vurdere hvordan en har det med frykt for 
smerter

Angår:

(magnification) 

Forstørrelse/tunnelsyn 

(helplessness)

Manglende kontroll - oppleves som trussel på ens autonomi 

(rumination)

Bekymring 



Stresseraksjoner

Negative Forventninger knyttet opp mot smerteproblemet

Knyttet opp mot variasjon i smerter

Knyttet opp mot muskelspenninger



stress

Forventer smerter (bekymre seg for fremtidige smerter)

Grue seg (er i beredskap)

Stress oppstår når en føler en ikke har kontroll og en blir på alerten og 
på vakt – og anspent. 

Anspendthet er involvert i variasjon i smerter hos mange 
smertepasienter (nakke, skuldre, hodepine m.m.)



ANTAKELSER



Antakelser om smerter
(«pain beliefs»)

«En må stoppe når en har det vondt»

«Smerte betyr at noe er skadet»

«En skal ikke ha vondt»

«En kan dø av smerte»

«Smertene må bort»

«Pass på ryggen»

«Husk at vi er i en familie med dårlige knær, så ikke overanstreng deg»

«Folk syns jeg er rar når jeg ikke klarer å skjule at det gjør vondt bedre»

«smerter er som regel kreft»

«jeg går i stykker hvis jeg får mer smerter om kveldene»

«jeg må ikke presse meg hvis jeg får vondt»

«hvis jeg får vondt så har jeg ødelagt noe»

Kilder til innhold: Andre, egen erfaring, aviser, behandlere osv.



Ellis A-B-C

• Et redskap for å bevisstgjøre en om ens antakelser (B for beliefs)



Ellis

ACTIVATING EVENT

Jente møter 
mobber i skolegård

BELIEFS

Hun kommer for å 
ta meg (igjen)

CONSEQENCE

Løper hjem



Ellis

ACTIVATING EVENT

Bakken opp til Lifjell

BELIEFS

Jeg kommer til å få 
vondt i flere dager

CONSEQENCE

retrett



Ellis

ACTIVATING EVENT

Konfirmasjon i 
morgen, er invitert

BELIEFS

Jeg tror ikke jeg 
klarer det for 
smertene er så ille 
når en sitter så 
lenge

CONSEQENCE

avlyser



Ellis

ACTIVATING EVENT

Beskjed om å sitte 
inntil ryggen på 
stolen (bilkjøring)

BELIEFS

Skruene i ryggen vil 
komme til å skjære 
seg inn ved 
belastningen

CONSEQENCE

Nekter



Ellis – tør du?

ACTIVATING EVENT BELIEFS CONSEQENCE



Så: Endre forventninger og beliefs?

Nja, vent nå litt. Ikke blindt aksepter innholdet, prøv å 
registrer hva du tror/forventer, spør deg selv:

-hva er sannsynligheten for at det vil skje?

-finnes andre måter å se det på?

-kan jeg ta feil?

Men; Ofte er smertepasientens erfaringer kilden til 
mange forventninger, og da kan det jo godt stemme det 
en tror/ser for seg skjer.

Løsning: Bestemmer dine forventninger for mye? Er det 
så ille som du frykter hvis det inntreffer?



Tanker og følelsesmessige reaksjoner



BEKYMRINGER

Bensin for stress-motoren

Bekymringer gjør en på alerten (bekymringer skrur på følelse av frykt).

Smertefortolkning er ofte koblet til bekymringer. Bekymrer seg om konsekvensene av smertene. Bekymrer seg for det fremtidige smertenivået osv.

Ulike gjengangere: 

- Helserelaterte bekymringer (f.eks. om diagnose)

- Bekymringer om dagsform i fremtid

- Bekymringer om vennskap, økonomi, familie osv. osv. 

- Bekymringer om hvor sterk en er psykisk 

Den tidkrevende tilleggsjobben: 

- Aksepter bekymringer: La de bare være der, men registrer disse som går igjen og igjen. F.eks: Trenger jeg dem? Kan jeg tenke meg frem til noe nytt? 

- Har jeg ikke en god strategi? Del opp bekymringer: Det du kan gjøre noe med og det du ikke kan gjøre noe med. Velg gode løsninger og etabler mental strategi: «Jeg har gjort det 
jeg kan med dette», «jeg har tålt det før», «jeg må ta det som det kommer», «jeg trenger ikke bekymre meg for dette her», «andre smertepasienter har slitt med det samme» 
osv. (selvinstrukskjoner)

- Hvis det har helt overhånd, er plagsomt hele tida, etabler «kontortid» (det skal jeg ikke  tenke på i dag, men torsdag kl…., da kan jeg gruble inngående på dette).



Tanker utfordring 
(en følelse gjemmes inni):
«Jeg er da ikke redd smertene»

Ja – vel. Ikke i det hele tatt? Ingen bekymringer?

«Hvordan skal jeg klare meg…»

«Vil det bare bli verre og verre?»



• Vi sier «hot cognition» (følelsesladet tenkning)
• Enkelte tankerekker/forestillinger trigger sterke følelser. 

Skremmer vettet av en, eller drar en ned i tristhet. Disse 
må vi jobbe med!

• Hvordan går det med økonomien i fremtiden
• Tenk hvis jeg aldri mer får til å gå
• Tenk hvis kona går ifra meg fordi jeg ikke fungerer lengre
• Hvordan vil det gå med smertenivået mitt i kveld på 

konsert
• Hvordan vil det gå med smertenivåaet mitt i morgen
• Vil jeg klare en dag med intense smerter igjen



Mer om frykt- og angstreaksjoner



KATASTROFETENKNING

Tenk hvis smertene betyr at jeg er alvorlig syk

Tenk hvis jeg får akutt rygg av denne øvelsen

Tenk hvis jeg får migrene i selskapet

Tenk hvis jeg river over musklene når jeg gjør tunge øvelser

Tenk hvis hovedpulsåren plutselig sprekker 

Tenk hvis jeg ikke kan stå i jobben og ikke kan beholde huset

Tenk hvis kona ikke vil være mer med meg nå når jeg har så vondt

Tenk hvis smertene er oppblomstring av kreften

Tenk hvis operasjonssåret ikke er grodd skikkelig

Tenk hvis det bare blir verre og verre og verre 

Tenk hvis det klikker for meg en dag

m.m.

Dine tanker og koblingen til dine følelser er det som er viktig her, ikke hva andre mener om det er skremmende tanker eller ikke



Sterk angst ved katastrofetenkning

Lær deg å jobbe med pust og selvberoligelse

Analyser skrekkscenarioet («formuler det for deg selv»)

Ikke vær redd for angstreaksjonen 





Selvberoligelse, skjerping/fokus/strategi

• Tannlegen vet vel hva han gjør

• Ingen dør av smerte

• Hvis jeg tar meg sammen klarer jeg litt til

• Jeg er nok den mest gjennomlyste personen i Rogaland

• Jeg har jo klart mye smerter før

• Jeg skal klare å mestre en kveld med en del vondt

• Jeg har bestemt meg for å ligge med ham, og jeg føler meg i grunnen trygg på ham, og på at jeg er 
sjefen i eget hus og skal kunne styre dette uten at jeg blir satt ut av smertene

• Jeg har jo ødelagt denne ankelen og smertene betyr jo ikke noe egentlig og de skal ikke hindre 
meg i å gjøre litt iallfall, selv om jeg ikke blir noen danseløve eller noe lengre

• NB! Må være noe du «stoler på»

• Diskuter (med deg selv og andre) hva det verste som kan skje er



Omformuleringer eksempel:

• «Jeg klarer jo ingenting uten smerter» vs. «Det klarte jeg godt»

• «Jeg får aldri en god dag» vs. «Det er en dårlig dag dette her, men jeg skal komme gjennom den, 
smertene går opp og ned vet jeg jo.»

• «Ingen dør av bare smerter»

• «Ingen dør av bare angst»

• «smertene er en del av meg, smertenervene prøver bare å gjøre jobben sin»

• «Det er jo bra da – at det gjør vondt før det er ødelagt» (eksempel gjelds øyesmerter)

• «andre har klart nervesmerter i fjeset før»

• «hjernen min vet hva den skal gjøre med akutt smerte, men mangler et program for hva den skal 
med langvarig smerte, så den gjør sikkert bare det samme om og om og om igjen når jeg har 
smerteøkning»

• «Jeg har sikkert bare en vond periode, så skal jeg klare å få det litt bedre igjen»

• «jeg får jo en fryktreaksjon fordi smertene er så vanskelige akkurat der og da, men frykten og 
smertene er jo egentlig «venner» og en del av meg som passer på meg.



Tankemønstre er koblet til

• Oppmerksomhet – vi kan trene på å holde smerter ut, distrahere oss, 
ta kontrollen osv.

• Handling – tror du at du klarer det, da kan det være du prøver.

• Følelser – først og fremst frykt, men hjernen kan bli opptatt av 
forandring og konsekvens, f.eks. etter en sykdom, ulykke osv., så 
andre følelser/reaksjoner gjør kanskje at hjernen «ikke kommer 
videre»



Andre følelser enn frykt/angst

- Andre følelser. Tristhet, bitterhet, sinne kan også gjøre at en føler at 
smerter er av betydning, det som er av betydning «legges ikke til 
sides» gjør at hjernen «ikke kommer videre».

Gjenganger på smerteklinikken:

Dårlig samvittighet (for seg selv, for andre osv.)

Bitterhet og sinne (klandre for en ulykke fx.)

Trist og oppgitt (for det å ha smerter er for hardt)



NEGATIVE TANKER

• Felles betegnelse på tanker som angår tristhet, depressivitet osv.

• Ikke en venn, oppstår/trigges når noe er vanskelig (over tid)

• Vi kan evaluere hva vi har gjort, men det kan gå galt når det ikke løses. Alle kan ha negative tanker. Vi har ulike tankefeller som 
kommer av vår «konstruksjon».

• Eksempler: Typisk meg, nå gjorde jeg det igjen, jeg duger ikke til noen ting, ingen liker meg, jeg har ingen verdi osv.

• Man sier Negative – automatiske – tanker (de ruller og går av seg selv, og de forsterker seg selv) 

Vær sjefen i eget hus:

• Ikke gi oppmerksomhet (la dø ut)

• Skifte spor (minn deg om mestring og behov for velvære)

• Vær djevelens advokat og ta deg selv i forsvar

• Spør deg selv om du trenger negative tanker i tillegg til utfordringen du er i (om det er til hjelp med de tankene)

• Test om du vil si det du tenker om deg selv til andre!

• Hvis du har noen mønstre om deg selv dypt i tankene dine, jobb med de (eks: «jeg får ikke til noen ting, ingen bryr seg om meg, jeg 
er bare en belastning, jeg fortjener ikke bedre, jeg har jo ingen egen verdi» osv.)



Padeskys (hot cross bun)

• På norsk den «kognitive diamant»

• Dissekere og angripe problemet fra flere vinkler (bevisstgjøring)
• Se på hva en tenker og på hvordan en tenker

• Se på hvordan en føler og hvorfor

• Prøve å ta bevisst styring over mental stil som påvirker kroppslige reaksjoner

• Se på hva en gjør og hvorfor

• Prøve å gjøre noen justeringer 



PADESKY «Hot cross» 

ATFERD

FØLELSER

FYSIOLOGISK

SITUATION

TANKER/FOKUS

Plutselige 
smerter i 
hodet

Intenst 
ubehag

Ringer 
ambulanse

Redd
Trist

Nå dør jeg

Depressiv 
mann, 
bedriftseier, 
stor familie, 
self-made, 
mange 
venner, 
aktiv, er 
blitt alvorlig 
kreftsyk

«De må 
ikke få se 
meg sånn 
her»

Overmannende 
tretthet og
uro

Trist
Oppgitthet

Går i seng
Holder seg 
for seg 
selv



Padesky

SITUASJON

Prøver å holde ut 
smertene (i 
Sofaen)
Har anspendte
muskler i nakken 
og litt hodepine

TANKE

Det blir bare 
verre og verre 
og værre

FØLELSE

redd

HANDLING

Prøver 
desperat å 
finne 
avlastende 
stilling

KROPPSLIG 
REAKSJON

Mer anspent



Padesky

SITUASJON

Går ut i 
etterlengtet 
basseng
Nevropati-
smertene trigges

TANKE

Typisk – om og 
om igjen
Hvorfor alltid 
meg
Jeg holder det 
ikke ut

FØLELSE

Redd og sint og 
trist

HANDLING

avbryter

KROPPSLIG 
REAKSJON

Urolig og følsom



Padesky

SITUASJON

Skal bøye seg for å 
plukke opp 
gjenstand på 
gulvet

TANKE

Jeg må passe på 
så ikke hvirvlene 
skraper for mye 
borti hverandre, 
så lite 
slagdemping det 
er i min rygg

FØLELSE

Redd

HANDLING

Bruker ekstra 
lang tid

KROPPSLIG 
REAKSJON

Urolig og følsom



Padesky – tør du?

SITUASJON

TANKE

FØLELSE

HANDLING

KROPPSLIG 
REAKSJON



Konsekvens: SØVN

Innsovning

Oppvåkning

Tretthet



Søvnarkitektur!

(se link fra denne til dokument fra St-Olavs) Søvn: 
https://www.kognitiv.no/hjelp-til-deg/selvhjelp/sovnproblemer/

Jobb med døgnrytme og ta utgangspunkt i søvnråd!

Jobb med hva du gjør når du ikke får sovne etter oppvåkning

Normale søvnråd, ikke med normale ambisjoner

Tren på mindfulnessøvelser og selvberoligelse (falle til ro med smerter, 
ikke stresse mer enn nødvendig med å finne avlastning, god 
liggestilling, osv. for mye når en våkner).

https://www.kognitiv.no/hjelp-til-deg/selvhjelp/sovnproblemer/


Padesky

SITUASJON

Ligger i senga
Får ikke sove
smerteplaget

TANKE

«Jeg får aldri 
sove»
«Hvordan skal 
det gå med 
meg» 
«Det skulle 
ikke vært slik»

FØLELSE

Irritert (sint)
trist
redd

HANDLING

Står opp
Røyker

KROPPSLIG 
REAKSJON

Uro (mer 
aktivert)

Alternativ:
Ikke alle sover 
like lenge

Alternativ:
Jeg sovner nok 
til slutt
Jeg klarer det 
fint i morgen

Alternativ:
Jeg har klart å 
være søvnløs 
før jeg



Oppvåkning (har drømt)

Positiv tanke: Åh! Der har 
jeg drømt, 
som jo betyr 
at jeg har 
sovet!!!!



Oppsummering:
• Se deg selv i fugleperspektiv! 

• Få hjelp av legen til å formulere en smerteforståelse hva diagnose, beskrivelse osv. (en innsikt) som du kan bruke når du har vondt (ha tanker klar om hva det er som skjer)

• Tenk om hva som skjer, bruk modellene for det de er verdt (smerteporten, sensitiseringsmodellene, biopsykososialt perspektiv)

• Ha tilgang på oppmuntring og trøst, fra omgivelser, fra deg selv (for å holde det ut)

• Ha kontroll på «verstefallstenkning»

• Finn gode løsninger slik at du kan være i balanse med smerteplagen

• Belønn deg selv (se etter området for mestring!!!!)

«der var jeg flink»

«det klarte jeg»

«jeg vet at jeg klarer mye smerte»

Ufarliggjør smertenivået («beroligende tanker»)

Eksponer deg mot unngåelse av enkeltbevegelser.

For noen: Øk aktivitetsnivået gradvis og langsomt hvis du er inaktiv p.g.a. smerter (fysioterapi m.m.)



Konsekvenser av smerter = kanskje viktig å 
finne gode løsninger

Er det noe rett og galt her egentlig?

Vi pleier:

Utfordre fryktreaksjoner rundt smerter (ikke la frykten bestemme begrense 
deg for mye)

Problematisere avhengighetsreaksjoner på enkelte smertestillende (ta det 
av)

Løsninger og prioriteringer må være «selvvalgt» – eller?

(value guided actions)



Acceptance and commitment therapy

«Jeg får sånn en ro når jeg vet jeg gjør det jeg kan, det riktige, når 
smertene ikke ødelegger for at jeg er et godt menneske mot de rundt 
meg»

Value-guided actions

Eks: «smertene må vekk» (du kjemper mot det), og prioriterer vekk 
andre viktige ting (kvalitetstid med barna t.eks.).

Akseptere smertene, finn ut av konsekvensene, definer en ny og 
meningsfull normal.





GATE CONTROL TO THE NEUROMATRIX 
(smerteporten)

MINDFULNESS



Kommentar mindfulness

• Bruke mindfulness og avspenning som et verktøy (bryte 
spenninger/senke garden, klare å finne roen med ubehag)

• Ikke bruke mindfulness og avspenning for å unngå angst

• Top – down

• Den indre roen kommer fra tanker/følelser



Positiv psykologi

«Hunt the good stuff» 

(mening, mestring, fellesskap)

Det er hardt å ha smerter, av og til kanskje for hardt. Vi må ta vare på 
oss selv.

Vær del av et fellesskap, ha mening i livet, ha noen mål – helt sentralt i 
å ha et visst velvære.

Erfaringen er at vi glemmer dette, er det ikke viktig ved smerter også?



• Selvhjelp-ved-smerter.pdf (kognitiv.no)

• https://www.kognitiv.no/wp-
content/uploads/2014/11/Angst-og-bekymring-ved-
sykdom.pdf

• https://www.kognitiv.no/wp-
content/uploads/2014/11/Angst-en-alarmreaksjon-
TB-21.06.pdf

• https://www.kognitiv.no/wp-
content/uploads/2014/11/Kontroll-over-vedvarende-
og-overdreven-bekymring.pdf

• https://www.kognitiv.no/wp-
content/uploads/2014/11/Mestring-av-depressiv-
tenkning.pdf

https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Selvhjelp-ved-smerter.pdf
https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Angst-og-bekymring-ved-sykdom.pdf
https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Angst-en-alarmreaksjon-TB-21.06.pdf
https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Kontroll-over-vedvarende-og-overdreven-bekymring.pdf
https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Mestring-av-depressiv-tenkning.pdf

