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1kg vevsskade 1kg Smerte=

1 til 1 sammenheng mellom vevsskade og smerte?



“It’s funny,” 
Bethany 
says, “you 
would think 
having your 
arm bitten 
off would 
really hurt. 
But there 
was no pain 
at the time.” 

Near the edge of a cliff, the ground suddenly crumbled underneath her feet. She tumbled into space with nothing to catch her but a granite slab 60 feet (18 
m) below.
When Amy woke up, she waited for pain to overwhelm her. It didn’t. So she sat up and assessed her situation. Her hip was broken in two places, her right 
kneecap had shattered, and she noticed several other minor fractures, sprains, and dislocations.



Smerte - et komplekst 
alarmsystem? 



Funksjon: Smerte, slitenhet, kvalme, feber 
osv.   



Endorfiner (lukker smerteporten)



’placebo kan fungere som 
en slags tillatelse til å starte 
en selvhelbredelse 
mekanisme’ (Nicholas 
Humphrey 2011).



Smerte- Neuromatrix

Frykt/smertehukommelse

Autonome responser
Hypotalamus

lokalisering/intensitet

Affektiv komponent av smerte
Emosjon regulering
Oppdage feil og problem løsning
Sosial avvisning

Leddsans (proprioception)
Visual spatial orientering
Oppmerksomhet
Integrasjon kropp/sinn
koding av kroppsstatus
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Bekymring, helseangst, katastrofetenkning, frykt, 

angst, depresjon, håpløshet, negative forventninger, 
Negative assosiasjoner, NEGATIVE MENING, STRESS, 

omgivelsene, uforutsigbarhet, manglende 

kontroll, dårlig samvittighet, SKAM, 

urettferdighet. 

Psykologiske faktorer assosiert med kronisk smerte



Behandling/mestring
Kunnskap.

Regelmessig generelle fysisk aktivitet.

Spesifikk øvelsesprogram –styrketrening, tøyning, b alansetrening osv.

Energiøkonomisering (Pacing).

Søvnhygiene.

Avspenning

mindfulness

Medikamenter. 

Stressmestring.

Speilbehandling

Aksept og forpliktelsesterapi (ACT) eller CBT



Abdominal pusteøvelse Vagus nerven

Trekk pusten sakte inn med nesen, tell til 4. Legg merke til at 
magen hever seg.

Hold (normal pause).

Pust ut med munn, tell til 6. Legg merke til at magen senker 
seg.

Hold (normal pause).

Repeter sirkelen

10-15 minutter hver dag.



Progressiv muskelavspenning

Jacobsen; 1938, 



Oppmerksomt nærvær
¨Mindfulness¨

Oppmerksomt nærvær/Mindfulness





Mindfulness/ tilstedeværelse/  
oppmerksomt nærvær

Oppmerksomt nærvær eller «mindfulness» er en 
bestemt form for oppmerksomhet. Det handler om å 
være helt og fullt oppmerksom på det som skjer i 
øyeblikket – med en vennlig og aksepterende holdning. 
(John Kabat- Zinn).



Acceptance commitment Therapy ACT- Matrix

5 sans opplevelser
Syn, hørsel, smak, lukt, berøring, likevektssansen, kroppsfornemmelser 

leddsans (proprioception) osv.

Mentale opplevelser
Tenkning, følelser, impulser, minne, bilder, 

fantasi, osv.

Livets ønsket 
retning 
(grunnleggende
verdier)
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Lær mindfulness/oppmerksomt nærvær med mindfulness appen (nor). 

 

https://itunes.apple.com/no/app/mindfulness-appen-nor/id582572343?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.lichtenstein.mind.no 

 

Eller for litt mer generelle informasjon om mindfulness. 

http://nfon.no/ 

https://www.ted.com/talks/andy_puddicombe_all_it_takes_is_10_mindful_minutes?language=nb 

 

 

Sitt riktig på do! 

 http://www.nrk.no/livsstil/--sitt-riktig-pa-do_-1.7520630 

https://www.youtube.com/watch?v=szp6mFMX5w0 



Hvordan å sitte riktig på do



Takk for oppmerksomheten


