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Begrepsavklaring – hva mener vi med ordet smerte? 

§ Smerte er en følelse (opplevelse) som en person har
§ Selv om hjernen er nødvendig for smerteopplevelse, 

”sitter” ikke smerten i hjernen (eller i hodet – med 
unntak av hodepine)

§ Smerte kan ikke være innbilt eller «feil» – men hva 
årsaken er kan man ha feilaktig oppfatning av
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Homøostatiske alarmer: Smerte, frykt og tretthet

§ Livsviktige ”varslere” av trusler mot vår fysiske og mentale integritet
§ Ubehag, uro, lidelse…
§ Tvinger frem endret atferd
§ Mål: overlevelse
§ Noen ganger bedre overlevelse ved å hemme varslere
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Hvorfor går alarmsystemene så lett i ”vranglås”?

§ Sensitivitet > Spesifisitet
§ Høy plastisitet: et tveegget sverd
§ Individuelle forskjeller
• genetisk (mange genvarianter med assosiasjon til 

vedvarende smerter)
• miljø: læring fra tidlig barnealder

4Per Brodal 2019



Nevrobiologisk grunnlag for smerteopplevelse
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Nociseptor
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�Nakent�
akson

Schwanncelle

Er nociseptor en 
dekkende og 

hensiktsmessig 
betegnelse?

FRI NERVEENDINGER
�Bader� i vevsvæsken. Overvåker 

sammensetningen av vevsvæsken og 
mekanisk påvirkning av vevene 

Vi har ikke forstått 
et fenomen bare 

fordi vi har funnet 
et ord for det



”Homøoseptor” heller enn nociseptor?

§ Varsler trusler mot homøostasen
§ Nociseptoraktivitet fører ikke nødvendigvis til smerteopplevelse
§ Behov for bevisste tiltak: smerteopplevelse 
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De fleste signaler fra 
nociseptorer går 
«under radaren»



Hjerneaktivering ved opplevelse av smerte

Per Brodal 2019 8

InsulaGyrus cinguli

Synkronisert, oscillerende elektrisk aktivitet 
i nettverket              smerteopplevelse?

SAMME MØNSTER SEES 
ENTEN SMERTEN SKYLDES
• nociseptoraktivering
• hypnotisk suggesjon
• forventning om smertefull 

prosedyre

Letzen et al. Pain 2016:
VAS-skår bedre korrelert 
med stimulusintensitet 
enn skanningfunnene



Smerteopplevelse ved hypnotisk suggesjon

P. Brodal 2019 9

Oakley & Halligan 2009. 
Hypnotic suggestion and 
cognitive neuroscience. 
Trends Cogn. Neurosci. 
13(6):264-270

Varmesonde  
(48 grader)

Suggesjon: 
Varmesonde 48 
grader (men ikke i 
virkeligheten)  

”Forestill deg 
smerten du 
kjente”

PLACEBO OG NOCEBO: 
svar på suggesjoner 



Ulik hjerneaktivering ved akutte og langvarige smerter

Hashmi, J.A. et al. Shape shifiting pain: chronification of back 
pain shifts brain representation from nociceptive to emotional 
circuits. Brain 136:2751-2768, 2013

§ Kortvarige (< 3 mnd): typisk aktivering av
“smertenettverket”

§ Langvarige (år): aktivering “meningsnettverk” 
(mediale deler av prefrontalkorteks, 
amygdala,…)
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Smerte som tolkning av kroppens tilstand
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Pain is an opinion on the organism’s state of health rather 
than a mere reflexive response to an injury 

Ramachandran & Blakeslee 1998



Opplevelse og tolkning av virkeligheten –

smerte uten nociseptoraktivering

§ Bygningsarbeider med 15 cm. spiker gjennom foten Brit Med J. 310, 1995

§ Slakteriarbeideren som ble hengende på en krok

§ Tverrsnittsskadede med nevropatisk smerte og forestilte bevegelser av foten Gustin et al. 
Pain 148, 2010

§ Lorimer Moseley: slangebitt – eller? https://www.youtube.com/watch?v=gwd-wLdIHjs&t=71s
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Selvsuggesjon?



Smertens mening

Benedetti et al. Pain 154, 2013:
§ Iskemisk armsmerte (frivillige forsøkspersoner)
• En gruppe ble fortalt det vanlige negative om smerte
• En annen gruppe ble fortalt at iskemien var gunstig for 

musklene
§ Signifikant høyere smertetoleranse (holdt ut lenger) i

den andre gruppen
• Effekten blokkert av naltrekson (opioid-antagonist) og

rimonabant (cannabinoid-antagonist)
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Beecher JAMA 161, 1956:
§ Sammenlignet smerteopplevelse og analgetikabehov hos soldater og sivile

§ “The intensity of suffering is largely determined by what the pain means to the 
patient”



Nedstigende kontroll – smerte i kontekst 
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Hypothalamus

Amygdala

PAG
Rostrale ventromediale 
medulla (inkl. Raphe 
magnus)

Gyrus cinguli

Ryggmargens 
dorsalhorn

Insula

Strukturer som gyrus
cinguli, amygdala og 

hypothalamus formidler 
kommandoer til PAG 

avhengig av individets 
sinnstilstand, grad av 

angst, forventninger osv. 



Nettverksforstyrrelser vanlig etter skader?
§ Oliver Sacks: Trick into action (A leg to stand on, Touchstone Books 1998)

• tilsvarende for slagpasienter, korsbåndsskader, ortopediske inngrep..?
• uoverensstemmelse motorisk kommando og sensorisk tilbakemelding?

§ Kortvarig eksperimentell smerte – vedvarende endring av 
bevegelsesmønster (Henriksen et al. J. Appl. Physiol. 103:132, 2007; Moseley and Hodges 
Behav. Neurosci. 120:474, 2007) 

§ Vedvarende svimmelhet og balanseproblemer etter forbigående 
vestibulær forstyrrelse (Cousins et al. PLOS one 2014)

15P. Brodal 2019

Relatert til endret kroppsbilde/ 
kroppsskjema? 

Fellestrekk: feiloppfatning av 
kroppen?

Opptrer også ved nevrologiske 
lidelser som MS og Parkinson



Hva kan ”drive” smertenettverkene?
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Smertenettverk

Nociseptorer

Oppmerksomhet, 
minner, tolkning
forventninger

Amygdala

Andre nettverk
i hjernebarken

Frykt, angst,  
assosiasjoner, 

depresjon..

Via ryggmargen
og thalamus



Hva kan ”drive” alarmnettverkene?
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Alarmnettverk

Signaler fra kroppen

Oppmerksomhet, 
minner, tolkning
forventninger

Amygdala

Andre nettverk
i hjernebarken

Frykt, angst,  
assosiasjoner, 

depresjon..

MENING

Hvorfor skjer dette?
Hva betyr det for meg nå og fremover?
Hva må jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre?



Hvorfor får noen langvarige somatiske plager uten 
påviselig somatisk sykdom? 
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TOLKNING:
forståelig 

kontrollerbar 
tidsbegrenset

= ufarlig

Vedvarende 
symptomer →lidelse 

(suffering)

DISPONERENDE FAKTORER:
• Genetikk (reseptorer)
• Tidligere erfaringer – spesielt tidlig 

barndom (epigenetikk)
• Personlighet – katastrofetenkning
• Midlertidig nedsatt mestringsevne

Traume, 
hendelse, 

livssituasjon

TOLKNING (MENING):
uforståelig

ukontrollerbar
”kronisk”

= farlig

Indre modeller 
forstyrres –

”termostaten” henger 
seg opp


