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• Bonica – Tacoma 1946 – smerteklinikk

• 1960: University of Washington (klinikk mandag, tverrfaglig møte fredag)

• 1959 – Fordyce, rehab.med.

• 1973 - Bonica symposium Issaquah

• 1974 – IASP

• 1975 – PAIN

• 1983 Bonica � Loeser + Fordyce = MPC

• Vekst antall smerteklinikker, USA spesielt

• Turk & Meichenbaum - CBT
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1. angst, depresjon, kognitiv stil



Smerte og psykiske plager

Data fra 17 land, Amerika, Europa, Asia, Midt-østen, Japan, Kina, New 
Zealand – totalt 85.088 personer

Sjanse for stemningslidelser og angst øker med antall smerte-
lokalisasjoner:

• 0 � 1 smertelokalisasjon: Stemningslidelse x 1,8 

Angst x 1,9

• 0 � flere smertelokal.: Stemningslidelse x 3,7 

Angst x 3,6
Gureje O, Von Knorff M et al. The relation between multiple pains and mental disorders: results from the World 

mental Health Surveys. Pain 2008; 135: 82-91 



Frykt, smerte og funksjon

• ”Fear is a more important predictor of pain -
related disability than pain itself.” 
(Cook, Brawer, Vowles, Pain 2006, 121; 195-206)



Smerte

Depresjon

37% (5-85%) 65% (15-100%)

Bair MJ, Robinson RL, Katon W & Kroenke K. Depression and pain comorbidity, a litterature review. Arch intern med. 
2003; 163: 2433-2445.

Ekskl. spesifikke sykdomsprosesser 
(perifer nevropati, kreftsmerte, artritt), 
eller symptom-syndromer (fibromyalgi, 
irritabel tarm, migrene)



Verstefallstenking

• Catastrophizing ”during painful stimulation
contributes to more intense pain and increased
emotional distress ” (Sullivan et al, Clin J Pain, 2001,17;52-64)



2. Traumer, overgrep, omsorgs-

svikt



• 44% journalført alvorlige overgrep eller traumer:
• 23% var utsatt for seksuelle og/eller fysiske overgrep,
• 21% for alvorlige livstraumer (for eksempel alkoholiserte foreldre)



3. Mestringsstil, forventninger, 

akseptering



- Kognitive faktorer

• Mestring (Lazarus & Folkman, 1984). Prosessorientert, 
kontekstuelt, deskriptivt (ikke «god» eller «dårlig»). 
Problemfokusert, emosjonelt fokusert.

• Smertemestring : aktiv (målrettet instrumentell handling) og 
passiv (tilbaketrekking)

• Mestringstro (self-efficacy): (Bandura 1977). Vurdering av 
ens evne til å gjennomføre en spesifikk atferd 

• Verstefallstenking (Ellis 1962) anta stadig verre utkomme av 
en spesifikk bekymring

• Forventninger
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Mestringsstrategier …

• Avledning/distraksjon
• Avspenning/mindfulness (oppmerksomt nærvær)
• Stressmestring

– Å forholde seg til mange oppgaver/forventninger

• Aktivitet – til tross for smerter
• Sosialt – delta, ikke unngå
• Organisering av oppgaver/hverdagen



Smertens betydning

Benedetti F, Thoen W, Blanchard C, Vighetti S, Arduino C. Pain as a reward: Changing the meaning of pain from negative to 
positive co-activates opioid and cannabinoid systems. Pain 2013; 154: 361-7



FORVENTNINGER

PLACEBO
• Endring i symptomer eller en tilstand etter  administrering 

av en i utgangspunktet uvirksom behandling.



Placebo: Kognitive faktorer

• Forventninger
– Tro på og ønske om effekt � større effekt
– Positive forventninger � endogene opioider + cannabinoider

• Somatisk fokus
– Fokus på bedring � bedring
– Fokus på bivirkninger � bivirkninger



Nocebo

• Forverring av symptomer eller en tilstand etter  
administrering av en i utgangspunktet uvirksom 
behandling.

• Migrene – systematic review: placebo-arm - høy 
forekomst av bivirkninger.

Mitsikostas DC, Nocebo in Headaches: … Curr Neurol Neurosci Rep, (2012) 12:132-137. Viser til 
systematic meta-review: nocebo reduserer studiepopulasjonen med 10%!



Acceptance Commitment Therapy

• Aksepter situasjonen
• Etabler viktige mål
• Handling for å nå målene

• Fokus vekk fra plage, og
• Mot viktige verdier eller mål



TILTAK/ 
INTERVENSJONER



• Kartlegge – mer enn symptomet.
– Forutsetter god relasjon

• Trygghet = en forståelse som kan gi opphav til målrettet 
handling

• Oppmuntre til og følge opp mestringsferdigheter
– Aktivitet (nesten) alltid viktig

• Eventuelt sikre nødvendig hjelp til andre vansker
– Tidligere traumer
– Økonomi, Arbeidsplass, NAV osv.



Vurdering, diagnostisering og behandling av personer med 
langvarige smerter må omfatte biologiske, psykologiske og 
sosiale forhold.

Smerte er ikke bare nocisepsjon!


