
En dag med smerteutdanning i fokus 
Program 
10.00   Styrking og samkjøring av alle smerteutdanningene. Professor, lege Petter Borchgrevink 
10.25   "Global year for excellence in pain education”. Professor og lege Per Hansson 
10.50   Diskusjon og pause 
11.10   Krasj-kurs i smertefysiologi. Hva nytt må lærerne kunne? Professor og lege Arne Tjølsen 
11.55   Diskusjon 
12.00   Hvordan få en nivåheving 24/7? Professor og sykepleier Tone Rustøen 
12.25   Diskusjon 
12.30   Lunch 
13.30   Helsetjenesten trenger økt satsing på helsepsykologi. Psykolog-spesialist Borrik Schjødt 
13.55   Diskusjon 
14.00   Betydning av økt aktivitet og funksjon ved langvarig smerte  
             Førsteamanuensis og fysioterapeut Astrid Woodhouse 
14.25   Diskusjon 
14.30   Hva skal til for at vi kan forbedre oss? Professor og lege Audun Stubhaug 
14.55   Diskusjon og avrunding 
15.00   Slutt 
 
Arrangert av Norsk smerteforening med støtte fra det HOD-definerte og -finaniserte  
”Pilotprosjekt for felles tverrfaglige diagnosesentre/poliklinikker for pasienter med  
langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak” 



En av Norsk smerteforenings 

strategiske mål: 

 

Nivåhevning og samordning av 

smerteundervisning i Norge 

2013 -> Norsk smerteforenings utdanningsutvalg. 5. store møte på Gardermoen  

 

Gro Killi Haugstad, førsteamanuensis, fysioterapeut, OsloMet  

Karin Torvik, førsteamanuensis, spesialsykepleier, Nor Universitet  

Svein Bergvik, førsteamanuensis, psykolog, UiT 

Petter Borchgrevink, professor, lege, NTNU 
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Hvorfor er NOSFs utdanningsutvalgs 

hovedmål å:  

Utarbeide/ samkjøre læringsutbytteforslag  

for smerteundervisning for stud. med.(4),- 

sykpleie (38?), -fysio (4).- og stud. Psyk.(4) 
 

 
1. Smerteundervisningen i grunnutdanningene for dårlig. 

Kfr. utallige interpellasjoner. F.eks. 
Olaug V. Bollestad (KrF) 12.08.14: Hva vil statsråden gjøre for at 

smertelindring og kunnskap omkring smertebehandling blir en 

større del av medisinerutdanningen?  
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NOSFs utdanningsutvalgs hovedmål:  

Utarbeide/ samkjørte læringsutbytteforslag  

for smerteundervisning for  

stud. med.,- sykpleie, -fysio.- og stud. psyk. 

Hvorfor: 

1. Smerteundervisningen i grunnutdanning for dårlig 

2. “Samundervise” de som skal jobbe sammen. St.m. 13 

3. Bidrag fra flere prof. nødvendig 

4. Smertefagområdet nytt 

5. Rask forskningsbasert endring 

6. Mye feilbehandling  

f.eks. akutt smertebehandling til 

pasienter med langvarig smerte 
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Læringsutbytter for å lære studentene å 

skille mellom ulike behandlinger til 

forskjellige smertetilstander 

 (Med.)-”Studenten har kunnskap om betydning av ulik type 

smerte og komorbiditet”  

 

(Sykepl., fysio og psyk.)-”Studenten har kunnskap om 

grunnleggende forskjell og sammenheng mellom akutt, 

langvarig ikke malign og malign smerte”  

  



6 

 

Kjennetegn 

Akutt smerte  vs.              Langvarig smerte    

                         vs. 

Kreftrelatert 

smerte 

 

Varighet 

 

Timer, dager, uker 

 

Over et halvt år 

 

Uforutsigbar hvis 

helbredelse 

Patologisk grunnlag Tilstede Oftest ikke 

påvisbart 

Tilstede 

Prognose Forutsigbar Uforutsigbar Økende smerte i 

sykdomsforløpet 

Assosierte problm. Uvanlig Depresjon, 

angst++++ 

Mange og uttalte 

Verdi for 

diagnostikk 

Høy Lav eller ikke 

tilstede 

Av verdi for 

diagnostikk 

Sosiale effekter Få Omfattende Som regel 

omfattende  

Smertebehandling Analgetika Mental og fysisk 

mestring + (evt. 

Analgetika) 

Analgetika. 

Behandling mot 

tumorsykdommen 
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Hvordan klassifisere langvarige smerter? 

• Nociseptive smerter.  Smerte-reseptorer aktiveres av  
      vevsskade eller truende vevsskade  
• Nevropatiske smerter. 
      Smerte som er initiert av skade eller sykdom i nervevev 
• Vanskelig forklarbare (idiopatiske) langvarige smerter 
 
       Hvordan er fordelingen? 

 

 
 

 
    



Studenten har kunnskap om 

smerteepidemiologi 
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63% av de med langvarige smerter  
anga en smertetilstand av ukjent  
årsak som sin mest smertefulle 
 
 

28.5% av nordmenn har  
langvarige smerter. Gjennom- 
snittlig 2.9 smertetilstander  
 

 



Studenten har kunnskap om at 

vanedannende legemidler har en svært 

begrenset plass i behandling av 

langvarig smerter  
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 Den amerikanske opioid-krisen: 

 Time Magazine: Addiction By Prescription 

• h 

  27.000 unintended death in 2007. 5% chronic prescription opioid use 

   Denmark 3%.               Norway 1%. About 150? death in 2017.  

Problemer: 

Virker ikke over tid 

Avhengighetssyndrom 

Respirasjonsprobl. 

 (overdose) 
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Among the remedies which it 
has pleased almighty God to 
give to man to relieve his 
sufferings, none is so universal 
and so efficacious as opium. 

 
- Sir Thomas Sydenham (1680) 

 

Opioider må brukes der indisert, 

men ikke ikke universelt  

 

                 Vi må lære studentene at opioider må brukes 
                svært aktivt ved postop. og kreftrelatert smerte  
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To a carpenter with a 
hammer, every problem 
looks like a nail 

To a doctor not mastering 
non-pharmalogical pain 
treatment… 



“Studenten har   

kunnskap om ikke-medikamentell 

behandlings-tilnærminger som for 

eksempel fysisk aktivitet, psykologisk 

mestringsorientert behandling”  

 

“ 
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Behandle forsterkende faktorer 
 

• Inaktivitet/dekondisjonering 

 

• Verstefallstenkning  

• Helseangst 

• Frykt og unngåelse 

• Søvnproblemer 

• Fatigue / utmattelse 

• Grubling 

 

• Depresjon 

• Angst 
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Oversikt over psykologisk 

smertebehandling (Heidi Trydal)  

Basert på oversiktsartikkel av Kerns, Sellinger & Goodin, (2011) og Mark 
Jensen (2011) 

 
– Tilnærminger basert på selvregulering 

• Biofeedback 
• Avspenningsøvelser 
• Hypnoterapi 
• Mindfulness 

– Atferdsterapeutisk og kognitiv tilnærming 
• Operant betinging 
• Fear avoidance 
• Graded exposure in vivo 

– ACT (acceptance and commitment therapy) 
– Motiverende intervju 
 ------------------------------------------------------------------------- 
 

– I tillegg ISTDP, intensiv psykodynamisk korttidsterapi 
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Hva kan en allmennlege gjøre? 

(Heidi Trydal) 

 

• Støtte / forklare 

–  validering / psykoedukasjon 

• Fokus på aktivisering 

• Motivering 

• Fokus på pasientens verdier 

 



VERDIER. Aksept basert modell 

Åndelig 

het 

 

Pers. 

vekst 

 

Yrke/ 

utd 

Fritid 

Samf. 

borger 

Helse 

Sosial 

relasjon 

For 

eldre 

skap 

 

 

 

Familie 

Forhold

 

 

 

  

Intim 

forhold 
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Om å forklare: Abmisiøst læringsutbytte til 

alle fire utdanninger om å forklare smerte 

• “Studenten kan kommunisere tydelig og enkelt med 

pasienten om relevante smertemekanismer-/ modeller 

og teorier som bidrar til forståelse og mestring”  

     

Burde stått: Ikke komme med vidløftige, spekulative 

forklaringer. Si minst mulig når du ikke vet   

 

 

 

Hvordan forklare pasienter smerte vi ikke skjønner selv? 

 

 

 

 



Her kjenner du  

at det gjør vondt 

Her skjer det en 

aktivitet i hjernen  

som gjør at det kjennes 

vondt 

Her skjer det noe som 

påvirker signalet nedover 

Den grønne pila kan øke  

eller redusere signalene 

til hjernen 

Hvordan kan vi påvirke 

den grønne pila? 

 fokus på verdier 

Her går 

signalene  

opp til 

hjernen 

Selv om vi er forsiktige kan det for enkelte pas. bli feil: 

Tegning av mekanismer (Arnstein Finset) 

Arnstein Finset 
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Apropos vidløftige forklaringer: 

Et læringsutbytte for alle 4 til ettertanke 

 

• “Studenten kan reflektere kritisk over “kunnskapstrender” 

om smertemekanismer og behandlingsmetoder” 

Være forsiktig med bastante forklaringer. Unngå uenigheter 
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Nytt møte for “smertelærere” i 2018? 

"Global year for excellence in pain 

education”? 
• Kritisk gjennomgang av “kunnskapstrender” om 

smertemekanismer og behandlingsmetoder 

• Hvordan samtale med pasienter med langvarige smerter 

om det vi ikke forstår selv? 
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Mange gode grunner: 

NOSFs utdanningsutvalgs hovedmål:  

Utarbeide/ samkjørte læringsutbytteforslag  

for smerteundervisning for  

stud. med.,- sykpleie, -fysio.- og stud. psyk. 

 
1. Smerteundervisningen i grunnutdanning for dårlig 

2. “Samundervise” de som skal jobbe sammen 

3. Bidrag fra flere profe. nødvendig 

4. Smertefagområdet nytt 

5. Rask forskningsbasert endring 

6. Mye feilbehandling  

 


