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SMERTE

Ingen vanlig 

sansekvalitet



SMERTE

• En ubehagelig  OPPLEVELSE
av truende eller pågående vevskade –

• en følelse av at kroppen 

trues av - eller utsettes 

for skade eller sykdom



Smerte er livsviktig.

Uten smertesans ville vi 

ikke ha noen mulighet til å 

overleve



Smerten skal være vår 

venn og beskytter -

Derfor må den kunne 

utkonkurrere andre 

sanseinntrykk

Smerten kan ikke hviske 

eller bruke innestemme !



Smerte
Påvirker 

våre

Tanker

Følelser

Handlinger og opplevelser

Hele  LIVET  



SMERTETo be in pain



Smerte -

klassifisering

1. Nociceptiv – pga vevsskade

2. Nevropatisk - pga sykdom 

eller skade i nervesystemet

3. Psykogen - pga alvorlig sinnslidelse



Smerte er en opplevelse

Der finnes ingen 

blodprøver eller 

røntgenundersøkelser 

undersøkelser som kan 

sier oss noe sikkert om 

smerte



Vi opplever ikke alltid det som skjer. 

Vi opplever de signalene som kommer 

til hjernen. 

Hjernen blir lurt 

av falske 

smertesignaler.



Smerte -

klassifisering

Akutt Smerte  Forbigående, forståelig, 

meningsfull, ”en venn og beskytter” 

Kronisk smerte vedvarende, kan ha startet 

som akutt smerte eller har utviklet seg gradvis

meningsløs, ofte uklar årsak, invalidiserende. 



Smertemåleren
• Hvor sterke er 

smertene dine?



Smerte i ro

Smerte ved bevegelse



For ordinære sansekvaliteter vil 

vedvarene eller repetert 

stimulering gi svekket respons:  

ADAPTASJON

For smerte gjelder det 

motsatte



smerte

skaper

SMERTE



Våre naturlige nedarvede 

smertereaksjoner
• Å holde seg i ro – inaktivitet

• Angst, Depresjon og en rekke andre 

negative følelsesmessige reaksjoner

• Søvnvansker, mentale, fysiske og 

sosiale funksjonshemninger

Reaksjoner som virker 

smerteforsterkende og 

invalidiserende



Det smertefulle  PARADOKSET

• Vedvarende smerte som ikke 

lenger varsler om truende 

sykdom eller skade er 

meningsløs og invalidiserende.

• Smerten som skal beskytte oss 

mot sykdom blir selv en sykdom 

– vår viktigste venn kan bli vår 

verste fiende



Smerte – og 

konsekvensene    av 

smerte skal forhindres 

og behandles !

Smerte er skadelig



Smerte –

Hypokondri

Felles: Fokusering på smerter gir 

redusert livskvalitet

Ulikt: Tolkning av smertenes betydning



Kan vi selv gjøre noe for å 

bekjempe smerte?

JA – VI KAN !



”Vondt skal vondt 

fordrive” ?

NEI !
Godt skal vondt  fordrive



Finnes der gode medikamenter 

mot kronisk smerte? 

• Paracet og NSAIDs (ibux, voltaren, naprosyn, 
brexidol m.fl.)

• Antidepressiva (trisykliske) kan dempe 
smerte, spesielt av nevropatisk type 
(Sarotex, Noritren, Anafranil, Cymbalta, 
Remeron)

• Epilepsimedisiner kan også lindre noe, spes. 
ved nevropatisk smerte (Neurontin, Lyrica, 
Tegretol/karbamazepin, Orfiril, Lamictal).

Bob, bob –

ikke alltid av særlig nytte



• Medisiner og andre former 

for behandling fungerer som 

krykker. 

• De virker bare dersom du 

bruker dem til noe.



Det overordnede målet
for all behandling er

Økt 

aktivitetsnivå



MORFIN ?



DET  NORSKE  HUS

Den norske folkemedisinen



Hva er problemet med sterke 

smertestillende    ….
• Avhengighet   - abstinens

– Fysisk (dependence) - overvurdert ?

– Psykisk (addiction) - undervurdert ?

– ”Pseudoaddiction” (bortfall av lindring) -
lite påaktet 

• Toleranse - ”Immunitet” 
medikamentene mister effekt, risiko for stadig 
doseøkning og farlige langtidsbivirkninger

AVHENGIGHET AV NOE SOM IKKE VIRKER !
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Permanent Blokade ?

•There`s  no 

such thing  !



Kirurgi ?

Ingen smerte er så 

uutholdelig at den 

ikke kan bli verre 

gjennom et operativt 

inngrep



NEUROMODULASJON

• TENS. Høyfrekvent stimulering med elektroder 

i nærheten av smertefullt område (normal 

sensibilitet) 30-45 min. 2-6 ggr. daglig.

• RYGGMARGSTIMULERING (SCS, DCS) 

Implantert stimulator, epidural elektrode. God 

dokumentasjon. (Angina Pectoris, perifer 

karsykdom, nevrogen smerte). 

Ressurskrevende.

• KRYOBEHANDLING Temporær nervedestruksjon

• RADIOFREKVENSBEHANDLING. Dårlig 

dokumentasjon.



Finnes der en god medisin eller annen 

lettvint løsning på dette ? 

NEI !



NY  TENKNING
• Leve i dag

• Kortsiktige mål

• Korte økter, hyppige pauser

• Gjøre mest mulig av det man får til

• Unngå det man ikke får til

• Akseptere situasjonen og 
justere mål og ambisjoner til 
et realistisk nivå !



I stedet for å tenke på å 

kunne skru tiden tilbake 

og bli frisk må man tenke 

på å skape seg et 

meningsfullt liv



Smerten vil prøver å 

overta den ledige plassen  

i hjernen  og bevisstheten  

Det gjelder å gjøre denne 

plassen så liten som 

mulig.



LIVSUTFOLDELSE 

er den beste 

smertestillende 

medisin





The correlation between 

impairment and 

disability is a poor one

Stephen Hawking



Jeg ville ikke sette 

livet mitt i en rullestol. 

I stedet valgte jeg å ta 

rullestolen med inn i 

livet.

Birgit Skarstein 

Europamester i roing

I livet er det bedre å 

være rytteren enn å 

være hesten.

Sigmund Freud



Stor funksjonshemning –

Høyt funksjonsnivå









HUSKE  

SEIRENE !

Glemme nederlagene


