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• Hvor mange oppsøker/blir henvist til 

fysioterapeut pga smerter?? 

 

 

 

• Hva slags smerter?? 

nov. 2017 



Muskel- og skjelettsmerter, 

plager flest og koster mest 

• vanligste årsaker til sykefravær og uførhet 
     Folkehelserapporten 2014 

» 60–80 % vil være plaget av ryggsmerter ila 

livet       Lærum 2013 

 

» nakkesmerter nesten like vanlig    

           Lærum/Ihlebæk 2013 

 

» bekkenleddsmerter: hver 5.gravide kvinne, 7%     

betydelige funksjonsbegrensninger 

 
nov. 2017 



Muskel- og skjelettsmerter 

• Rygg, m/u radiculopati 

• Nakke, m/u radiculopati 

• Hodepine 

• Fibromyalgi, generaliserte smerter 

• Bekkensmerter 

• Magesmerter  

• CRPS 
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Forskjeller 

     - Middelaldrende og eldre 

– Kvinner > menn 

– Rygg: kvinner = menn 

– Nakke: Kvinner > menn 

– Kvinner 70% av 9000 hoftebrudd pr år 

(Omsland 2012) 

– Sosioøkonomiske forskjeller  (Dahl 2014) 

– Utenlandsfødte > norskfødte 
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Risikofaktorer 
• Muskel-/skjelettsmerter i barnealder øker risiko 

for smerter som voksen 

• Arbeidsmiljø (trivsel – mistrivsel) 

• Skader i muskel/skjelett 

• Gener, overvekt, røyking 

• Tungt arbeid, ensformig gjentakelser (STAMI 

2014) 

• Arbeid med armene over skulderhøyde 

• Inaktivitet korrelerer med langvarig smerte, særlig 

hos eldre         Landmark 2012 

• Kinesiofobi 
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TILTAK 

 ” Ved behandling av personer med langvarige 

smerter er økt fysisk aktivitet en avgjørende 

faktor for å forbedre prognosen og redusere 

lidelsene.” 

     Aktivitetshåndboken, Helsedirektoratet 2009  



HUNT 

• 20 – 64 år: fysisk aktivitet 2 – 3 x pr uke 

Smerter:  10% lavere forekomst hos kvinner 

  12% hos menn 

 

• Over 64 år: ca 25% lavere forekomst av langvarige 
smerter 

 

• Økning i varighet og intensitet er assosiert med 
reduksjon i forekomst av langvarige smerter 
uavhengig av alder og kjønn. 
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Anbefalte tiltak 

• Rygg: Normal fysisk aktivitet 

• Osteoporose: vektbærende aktiviteter 

• Nakke: styrketrening   

• Knesmerter: styrketrening  

• Muskelsmerter: trening, kognitiv terapi, 

TENS, avspenning 

• Nevropatiske smerter: trening, TENS 

• Nakkesleng: øvelser 

• «Normalisering» 
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Best Practice des. 2016 

• Myofascielle smerter: Øvelser/trening 

• Muskel - /skjelettsmerter: Fysisk aktivitet 

• Nevropatiske smerter: trening, tøyning 

• Fibromyalgi: kardiovaskulær trening: 

reduserer smerter,  høyere terskel for 

aktivering av ømme punkter, øker 

aerobisk ytelse 
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Uspesifikke ryggsmerter m/u 

nerverotaffeksjon (FORMI) 

Normalisere   

Redusere engstelse   -godt dok. 

 

Mest mulig aktivitet    

Veiledet øvelser/trening  -sterkt anbefalt 

Systematisk trening over tid 

 

Øv./trening: bedrer funksjon     -meget godt dok. 
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Hva preger pasientene ved SeSP? 

• Smerter  

• Redusert fysisk aktivitet/funksjon 

• Høyt medikamentforbruk 

• Nedstemthet/depresjon 

• Ute av arbeid 

• Redusert sosialt liv 

• Bevegelsesangst 

• Dårlig søvn 

• Fått mengder med fysioterapi o.a. 
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Fysioterapiundersøkelsen 

• Generell funksjon (gange, reise seg, sette 

seg, trappegang, plukkopptest, huksitting, 

ADL) 

• Daglig aktivitet 

• Bevegelsesangst (Tampa) 

• Kroppslige ressurser 

• Spesifikke problemer (nevrop.) 
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Kroppsundersøkelse 

Kan gi grunnlag for tiltak:  
• Holdningsendringer 

• Høyt spenningsnivå (avspenningsevne, 

tanngnissing, pust, muskulatur) 

• Generell stivhet, nedsatt fleksibilitet 

• Nedsatt beveglighet/bevegelse 

• Gangfunksjon/-mønster 
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Mål - dosering – langvarige smerter 

• Lage realistiske målsettinger (pasienten 

bestemmer) 

• Begynne lavdosert, obs 

• Ved økende smerter, endre målsetting(?) 

• Støtte, oppmuntring 

• Øke dose 
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Tilpasset fysisk aktivitet 

 

• Tilpasset fysisk aktivitet er definert som 
tiltak som  

• ”fremmer en aktiv, sunn livsstil ved å 
revurdere psykiske barrierer og motoriske 
begrensninger ved modifisering, justering 
eller tillemping i overensstemmelse med 
individet og omgivelsene”  

       Sherill 1998  
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Kasuistikk 
• Mann, 40 år. 

• Tverrfaglig vurdering  

• Henvisning: Sviende smerter i perineum. 

Vurdering hos urolog: nevropatiske smerter. 

• Med.: Lyrica 75 mg x2 

• Konsekvenser: Sykmeldt. Ligger for det meste. 

Sluttet å trene. Unngår sitting. Endret 

døgnmønster.  



Kasuistikk 

• Undersøkelse: flektert kroppsholdning, 

høycostal pust, generell anspenthet, spenninger 

i bukmuskulatur. 

• Ingen unormale funn i bekkenbunnen.  

• Stress og bekymring forsterker plagene.  

Passiv.  



• Forklaring 

• Øve på sitting, avspenning, generell trening 

 

• Dosering: 1.uken: 10 sek. x 3 

     2. uken: 15 sek. x 3 

     3. uken: 20 sek. x 4 

     4. uken: 30 sek. x 5 

Avspenning, økt fysisk aktivitet 

Etter 3 mnd: Normal sitting   
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Kasuistikk 

• Tiltak: gradvis økende sitting,  
avspenningsøvelser, gradvis økende aktivitet 
(fotball, styrketrening).  

• Samtale om stress, bekymringer, angst, 
mestringsstrategier (aksept), normalisering av 
døgnrytme, redusere Lyrica. 

• Et år etter: sitter opptil 1 ½ time om gangen, 
høyt aktivitetsnivå, sosial, ingen med., tilbake 
til jobb. 

• Kontroll over smertene. 

 



Trosser smerter og trener 
Bergensavisen ONSDAG 12. OKTOBER 2016 
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• 10 deltakere 

• 25 – 52 år 

• Forskjellige smertetilstander 

• 10 samlinger à 1,5 timer 

• Kondisjon: intervalltrening 

• Styrke: på benker, mot fjellvegger, trær 

• Balanse, kroppsbevissthet, avspenning 

• Tanker 

• Holdninger 

• Spørreskjemaer: beveg.angst, depr., funksjon 
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Kommentarer fra deltakerne: 

«kommer meg ut» 

«er i bedre form» 

«er i bedre humør» 

«bruker mindre medisiner» 

«mer aktiv resten av uka» 

«jeg har vært på Ulriken for første gang i livet» 

«noe fast å gå til» 

«legalt å gå ut å trene midt på dagen» 

«mindre nedstemt» 
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FYSISK AKTIVITET 

• smertemodulerende effekt (endogene 

opioider) 

• øker smertetoleransen? (J Sports Sci 1994) 

• forbedret prestasjonsevne (sterkere), bedre 

humør, redusert følsomhet for stress, bedre 

nattesøvn, positiv effekt på sykdom relatert 

til levevaner (diabetes, overvekt) (Tsatsoulis et al 2006, 

Georgiades et al 2000, King et al 1997) 
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FYSISK AKTIVITET, forts. 

• bedrer kroppsoppfatning (Charlton et al 1997) 

• styrker selvbildet (Duclos et al 2003) 

• reduserer sekundære muskelspenninger 

• positiv effekt på smertefølsomheten?(Anshel, Russell: 1994) 

• reduksjon av depresjon og angst (Sexton et al 1989, Byrne et al 1993) 

• «use it or loose it» ( Lorimer Moseley, Explain pain)  
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Tiltak 

Forutsetning: ferdig utredet 

• Trygghet: informere pasienten (”det er ikke 
farlig”) 

• Endre oppmerksomheten (fra smerter til 
funksjon) 

• Redusere spenningsnivået 

• Øke aktivitetsnivået, obs dosering 

• Mestringsstrategier 

• Finne pasientens ressurser 

• Akseptere situasjonen 
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Andre tiltak 

• Gruppebehandling, mestringsgruppe 

• Triggerpunktbehandling  

• TENS (nevropatiske smerter) 

• Behandling hos fysioterapeuter med kompetanse i 
smertebehandling 
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Behandlere 

• Når smertene øker?  (trygghet) 

• Når pasienten tror at det er et nytt prolaps? 

    (informere) 

• Når pasienten ikke tør gjøre øvelsene?  

       (støtte) 

• Når pasienten tror han kan skade seg? 

      (utfordre) 

• Når det er sannsynlig at smertene vil vedvare?

      (akseptere) 
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