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KURSREFERAT

Av Hanne Aanensen

Smerte
– behandling, mekanismer og forskning 

Smerter er en av de lidelsene mange akupunktører ser mye av i klinikk. I forlengelse av den årlige 
Smertekonferansen arrangert av Norsk smerteforening (NOSF) inviterte Akupunkturforeningen 
sine medlemmer til to dagers dypdykk i smertebehandling, mekanismene som forårsaker smerter, 
og forskning som er gjort på dette. 

F
lere av kursdeltakerne hadde deltatt på Smerte-
konferansen dagene i forkant, og brakte med seg 
mange interessante refleksjoner herfra. Dette ble 
et godt utgangspunkt for videre diskusjoner denne 
kurshelgen i januar. 

På fjorårets Smertekonferanse fikk vi forklart at 
«Smerte er en ubehagelig opplevelse som assosieres med 
ødeleggelse av vevet». Definisjonen er hentet fra Interna-
tional Association for the Study of Pain (iasp). Det ble 
også gitt flere forklaringer på smerte, bl.a. at smerte har 
en fysisk og en følelsesmessig del, og at det ofte er sosiale 
og eksistensielle forhold som virker inn på opplevelsen av 
smerte som skjer på to nivåer: 
a) Primær – selve smerteopplevelsen, «rådata».
b) Sekundær – alle tanker, følelser, tidlige minner som er 
assosiert med smerten; angst, stress og bekymringer.
Menneskers opplevelse av smerte er en blanding av disse 
to nivåene. 

Selv om akupunktur er mye brukt for kroniske smerter, 
er det fortsatt betydelig uenighet om dens effekt. Akupunk-
tur er en kompleks intervensjon og i Vesten kan de tradi-
sjonelle kinesisk medisinske, anatomiske og fysiologiske 
forklaringsmodellene oppleves som problematisk, noe som 
skaper utfordringer på flere områder. 

I 1971 da fire kjente amerikanske leger besøkte Kina for 
å studere den kinesiske akupunkturmetoden, skal den ene 
legen, Samuel Rosen, ha uttalt ved hjemkomsten: «Vi er 
idioter hvis vi ikke undersøker dette nærmere. Og idioter er 
vi ikke». Heldigvis er det flere med dem som i moderne tid 
har hatt interesse av å undersøke effekten av akupunktur 
og de grunnleggende fysiologiske mekanismene involvert. 

Vi ønsker oss en klar forklaring på hvorfor akupunktur 
virker og hvordan akupunktur skal praktiseres. 

Når det forskes på akupunktur blir som oftest ikke 
fagfeltets kompleksitet godt nok ivaretatt. En av årsakene 
til dette er at akupunktører ikke forsker i eget fagfelt, men 
at dette blir utført av andre yrkesgrupper med liten eller 
ingen kunnskap om akupunktur. 

Akupunktur har en rekke utfordringer når det gjelder 
å utarbeide en hensiktsmessig metode og design i aku-
punkturstudier. Resultatet av dette er at det som under-
søkes og konklusjonene som gis ofte ikke er representativ 
for virkeligheten i en akupunkturpraksis. Dette er utfor-
dringer forskerne møter på, men som de også forsøker 
å finne løsninger for. Et verktøy som er utarbeidet for å 
bedre kvaliteten på akupunkturstudier er Standards for 
reporting interventions in controlled trials of acupuncture 
- strica (2010). Briten Hugh MacPherson, har vært en 
foregangsmann i dette arbeidet og han foreleste for oss 
den første kursdagen.

Hugh MacPherson
Hugh MacPherson har mer enn 30 års erfaring som 
akupunktør, og er en av våre fremste forskere innen fag-
feltet. Han er seniorforsker ved Department of Health 
Sciences, University of York, og klinikkleder ved York 
Clinic for Integrated Healthcare. MacPherson grunnla 
i sin tid Northern College of Acupuncture, som ble den 
første britiske skolen med universitetsgrad for akupunk-
tører. Han står også bak tre bokutgivelser som omhandler 
akupunktur i praksis, forskningsstrategi og integrering av 
øst-asiatisk medisin i moderne helsevesen.

Etter mange år som terapeut begynte MacPherson å 
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forske – som en hobby. Han opplevde å se at resultatene 
fra klinikk ikke samsvarte med forskningsresultatene. 
Det var heller ikke gjort nok forskning og siden han 
hadde engasjementet på plass ville han gjøre noe med 
dette. Interessen hans er svært variert og innebærer både 
forskning på effekt, bivirkninger og virkningsmekanismer. 
Han har også gjort undersøkelser rundt pasientsikker-
het og økonomiske fordeler ved bruk av akupunktur, 
både for pasient og samfunn. I tillegg har han vært opp-
tatt av forskningsmetodikk. Han startet Foundation for 
Traditional Chinese Medicine og Acupuncture Research 
Resource Centre på 90-tallet, og har som nevnt vært svært 
sentral i utarbeidelsen av de såkalte strica-anbefalingene.

I tillegg til å undersøke om akupunktur virker begynte 
MacPherson etter hvert også å interessere seg for hva som 
foregår i hjernen når man mottar akupunkturbehandling. 
Dette førte til en liten studie sammen med kolleger ved et 
nevrologisk senter i York, hvor 17 friske personer fikk aku-
punktur mens de lå i en mr-scanner. Målet var å utforske 
forandringer i hjernen ved nåling av Hegu-li4. Forskerne 
så etter endringer i området av hjernen som er assosiert 
med smerte. De oppdaget at dette området ble «slått av» i 
forbindelse med akupunkturbehandlingen. Scanneren målte 
Bold-respons (blodoksygennivå) i hjernen og det som så 
ut til å skje var at akupunktur minsket blodstrømmen, og 
dermed reduserte aktiviteten i disse områdene av hjernen 
– «pasienten» følte seg mer avslappet. Dette viser ikke 
akkurat hvordan akupunktur virker, men det er med på 
å vise effekt utover placebo, mener MacPherson.

Om akupunktur er placebo eller har virkelig effekt var 
et tema MacPherson brukte mye tid på å belyse denne kurs-
dagen. For mange pasienter er det ikke så viktig om det er 

akupunktur som virker eller om det er placebo, fortalte han, 
så lenge de får hjelp med sin smertetilstand. For andre er det 
viktig å få fakta på bordet og undersøke om behandlingen 
virkelig virker. - Utover smertestillende medikamenter, som 
både kan ha alvorlige bivirkninger og være vanedannende, 
er det som regel ikke behandling å tilby denne pasient-
gruppen. Derfor er det stadig flere i Storbritannia som går 
til akupunktører med sine smerter, istedenfor til fastlegen, 
fortalte han. - Leger har begrensede metoder for å behandle 
smerte. Men man ser at akupunktur kan ha effekt og det 
er årsaken til den store aksepten for bruk av akupunktur.

Evidence-based medicine
Evidence-based medicine (ebm) handler om å sørge for 
at beslutninger som fattes når det gjelder valg av omsorg/
behandling er tatt på grunnlag av de mest up-to-date, 
solide, pålitelige, vitenskapelige bevis – «…. integrating 
individual clinical expertise with the best available exter-
nal clinical evidence from systematic research», dette 
mener MacPherson er en stor utfordring.

De beste bevisene som gis gjennom forskningsstudier 
følger et hierarki, med systematiske oversikter/metaanalyser 
på topp, videre følger randomiserte kontrollerte studier 
(rct), Cohort-studier og deretter case-studier. 

 Ifølge MacPherson defineres akupunktur på to måter 
som står i kontrast til hverandre: 
−  Simple intervention: innstikk av nål (man ser bare på  
 hva nålen gjør isolert – ikke hele «omsorgspakken»).
−  Complex intervention: Hele «omsorgspakken» (det  
 er bedre å se på de langvarige skadene: Hva kan  
 pasienten selv gjøre videre. En mer fundamental for- 
 andring for pasienten). 

Foto: Istockphoto
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Disse to intervensjonene har ulike mekanismer som 
fører til at det er ulike måter å forske på (se skjema). 

For å analysere om akupunktur er effektivt gjør man 
en pragmatisk studie. Man sammenlikner en intervensjon 
med en annen (ikke med en placebo). Dette er det både 
fordeler og ulemper ved, mener MacPherson. 

Fordeler:
−  Evalueringen er av den samlede effekten – det  
 vil si det som interesserer pasient og terapeut.
−  Akupunktur er basert på rutinemessig praksis 
 – inkluderer råd og livsstilsendringer.
−  Kan inkludere kostnadseffektiv analyse.
−  Relevant for politikere og beslutningstakere.

Ulemper:
−  Ingen måter å skille spesifikk fra ikke-spesifikk  
 («placebo») effekter.
−  Mindre klarhet om hvilke komponenter av aku- 
 punktur som er effektive og hvilke som ikke er det.
−  Større utvalgsstørrelser kan være nødvendig.

Ifølge MacPherson er det litt vanskelig å få publisert 
slike studier, men verdt å forsøke. Han forteller at det er 
en ny trend mot mer pragmatiske studier, og sier at encam 
har uttalt at de ikke ønsker å se flere sham-kontrollerte 
studier i akupunktur. Dette er et skifte i riktig retning.

Placebo eller virkelig effekt?
Det er nå en betydelig mengde bevis på at akupunktur 
har effekt utover placebo, og MacPherson trekker selvsagt 
frem Vickers et al. studien «Acupuncture for chronic pain: 
individual patient data meta-analysis», som han selv har 
deltatt i. Studien ble finansiert av US National Institutes for 
Health og UK National Institute for Health Research, og 
inkluderer 29 randomiserte kontrollerte studier med data 
fra 17.922 pasienter. Resultatene viser at akupunktur er 
bedre enn vanlig pleie og bedre enn sham for behandling 
av rygg- og nakkesmerter, slitasjegikt og kronisk hodepine.

Til tross for de positive resultatene har det vært rettet 
en del kritikk mot studien. Kritikken går blant annet ut på 
at akupunktur ble funnet å være av liten nytte. Andre har 
stilt spørsmål ved om den kliniske effekten av akupunk-
tur er så god at det er verdt å bruke klinisk. Dette mener 
MacPherson er i strid med hva studien viser, nemlig at 

akupunktur var statistisk overlegen både sham-kontroll og 
ingen akupunktur (standard behandling), for alle smerte- 

typene som ble undersøkt. Alle med p (sannsynlighet) 
verdier mindre enn 0.001 (én sjanse av tjue (p-verdi 0.05) 
er alt det som behøves for å etablere statistisk signifi-
kans). Han fortalte at nsaids, som er den mest vanlige 
farmakologiske behandlingen for kroniske smerter, kontra 
placebo for smertereduksjon har effektstørrelse 0.23 (0.15 
to 0.31) (Bjordal et al bmj 2004) – dette er nesten likt 
akupunktur (0,2). nsaids har også dårlige resultater når 
det kommer til trygg behandling. Bare i Storbritannia dør 
2,000 pr år av å ta Nsaids i mer enn to måneder (Tramer 
et al Pain, 2000).

The Acupuncture Triallist Collaborations (atc), som 
MacPherson er en del av, mener det er viktig å finne 
svarene på om akupunktur er bedre enn placebo (sham), 
og om akupunktur er bedre enn ikke-akupunktur kon-
troll (standard behandling osv). Sekundære spørsmål 
som de også mener vi trenger svar på er hvilke aspekt 
ved akupunktur er bedre/dårligere? Og hvordan påvirker 
valg av kontrollgruppe effektutfallet? Både akupunktur 
og sham-kontrollen (nål, ikke-nål basert, penetrering av 
nål, ikke-penetrerende nål, på akupunkturpunkt, på ikke-
akupunkturpunkt) varierer mellom studiene. Dette gjør 
det vanskeligere å sammenligne resultatene og finne signifi-
kante forskjeller. Det samme gjelder for om akupunktur er 
bedre enn ikke-akupunktur kontroll (standard behandling 
osv), dette varierer også mellom studiene. 

Variasjoner i effekt avhenger av hvilken metode du 
bruker, fortalte MacPherson. Du har så mange variabler 
derfor blir akupunktur vanskeligere å undersøke enn medi-
siner. For å finne små forskjeller må du ha store utvalgsstør-
relser. Bare svært store studier bør brukes til å undersøke 
størrelsen på «placebo» komponent (effektstørrelse på 0,2 
krever ~ 1000 pasienter). Ved f.eks å sammenlikne ulike 
akupunkturstiler vil man trenge enda større studier (effekt-
størrelse på 0,1 krever ~ 4000 pasienter).  

Det vil også bli en høyere effekt av akupunktur der-
som kontroll har en mindre fysiologisk effektiv kontroll, 
fordi kontrollen du bruker har en enorm effekt på hvilke 
resultat du får, forklarte han. Forskningsresultater har 
vist at sham-akupunktur er altfor fysiologisk aktiv til at 
det kan fungere som kontroll. Ved effektstudier mener 
MacPherson at man bør bruke andre kontrollmetoder, 
eksempelvis kontrollere mot andre behandlingsformer. 

Simple interventions:  Complex intervention: 

Spørsmål om effekt utover placebo  Spørsmål om sammenliknbar effekt 

Er akupunktur bedre enn sham?  Er akupunktur generelt gunstig? 

Metode: Forklarende RCT  Metode: Pragmatisk RCT 

Passiv pasient  Aktiv pasient 

Sammenlikning med sham Sammenlikning med standard behandling

Relevant for å identifisere en «spesifikk»  Relevant for kostnadseffektivitet og 
effekt av nålingen beslutningsprosesser
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Det er bedre å sammenlikne med standard medisinsk 
behandling enn en intensiv kontroll. Samtidig mener han 
at det må tas hensyn til at akupunkturbehandling er langt 
mer enn nåling. En placebokontroll for alle komponenter 
spesifikk til akupunktur er derfor ikke mulig. Løsningen 
er å prioritere såkalte «pragmatiske» rct-studier. 

Andre forskningsspørsmål atc ønsker svar på er:
−  Responderer noen pasienter bedre enn andre, og i så  
 fall hva er deres kjennetegn?
−  Er det en undergruppe av pasienter som er «super- 
 responders» til akupunktur?
−  Hva er tidsforløpet av akupunktureffekter? Hvor  
 lenge opprettholdes effekten?
−  Hvor mye variasjon i utfallet er det mellom utøvere?

Atc/Vickers et al. oppdaterer meta-analysen og tar med 
nye studier som vil bli publisert senere i år. Resultatene 
vil være de samme eller bedre. - «The skeptics run out of 
steam!», mener MacPherson. Har du gode argumenter og 
fakta så kan de ikke argumentere mot.

Videre utover kursdagen gjennomgikk MacPherson 
fire andre studier han har deltatt i. Det var interessant og 
lærerikt å høre hvilke erfaringer forskerne hadde gjort seg 
underveis i studiene, og hvilke resultater disse ga. Studiene 
han gjennomgikk var:
−  Acupuncture vs. other physical treatments for  
 osteoarthritis (oa) of knee: a network meta-analysis. 
−  Acupuncture for chronic neck pain: impact of  
 diagnosis and treatment.
−  Acupuncture for irritable bowel syndrome:  
 a pragmatic randomised controlled trial.
−  Acupuncture for depression with or without  
 comorbid pain. 

MacPherson mener han nå har noen av svarene – han 
forstår blant annet hvorfor mange studier er så svake og 
oppfordrer terapeutene selv til å forske, fordi de vet hva 
som bør gjøres.

Per Brodal
Etter en interessant forelesning fra MacPherson fulgte 
en ny lærerik dag med Per Brodal. Brodal er professor 
emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Han 
har drevet eksperimentell hjerneforskning i mer enn 30 
år og har i tillegg omfattende undervisningserfaring for 
ulike grupper helseprofesjoner på grunn- og spesialist-
nivå. Han har også skrevet flere lærebøker, blant annet 
klassikeren Sentralnervesystemet (Universitetsforlaget, 
5. utgave 2013). 

Brodal hadde også holdt foredrag under Smertekon-
gressen hvor tema var: En nevrobiologs forsøk på å for-
klare langvarige smertetilstander: Hvorfor går systemet så 
lett i vranglås? For oss foreleste han om smertemekanismer. 

Smerte i et nevrobiologisk perspektiv
«The whole problem with the world is that fools and 
fanatics are so certain of themselves, and wiser people so 
full of doubts», Bertrand Russel

Sannheten er den at man ikke kan hjelpe alle med 
kroniske smerter, forklarte Brodal. Behandlingen må indi-

vidualiseres og er en form for eksperiment hver gang. Det 
gjelder for alle terapeuter/leger, mener han. Vedvarende 
smerte er alltid kompleks, og består av mange komponenter 
som sammen utgjør et stort smertebyggverk. Han fortalte 
at dette stiller klinikeren overfor helt andre problemer enn 
de fysiologen møter som studerer smerte eksperimentelt.

Ifølge Brodal får forskere mye kritikk for hvordan de 
bruker begreper (ikke fordi forskningen er dårlig). Til tross 
for den siste eksplosjonen av kunnskap om de nevrobiolo-
giske prosessene som ligger bak smerte, er det et enormt 
gap i oversettelsen av denne informasjonen til smertebe-
handling. I dag gir selv de mest avanserte smertebehand-
lingsformer moderat til god smertelindring for mindre 
enn 30% av pasientene med kronisk ikke-ondartede typer 
smerte (T.S. Jensen. Nature Rev Neurosci.6:505, 2005)

«The subject of pain is the person that manifests it, 
not his mind or brain. The location of the cause of a pain 
must be distinguished from the location of the pain itself» 
(Bennett & Hacker: Philosophical Foundations of Neuro- 
science. Blackwell 2003). Smerten sitter ikke i hjernen. 
Opplevelsen av smerte er akkurat der den er og må tas 
på alvor – men det er rom for å forklare pasienten hvor 
den kommer fra og årsak, mener Brodal.

«A person who has phantom pain does not seem 
to have a pain in his foot, for there is no such thing as 
seeming to have a pain» (Bennett & Hacker: Philosophical 
Foundations of Neuroscience. Blackwell 2003). Refererte 
smerter er ikke smerter som pasienten feilaktig mener 
er der han peker og opplever den, men er smerter som 
oppleves på andre steder enn der skaden, infeksjonen osv. 
sitter. En innbilning av smerte er reell.

Smerter, angst og tretthet er livsviktige varslere – det 
er varsler om «trussel». Det er ikke meningen at denne 
alarmen skal kunne ignoreres. De gir ubehag, uro og 
lidelser, og gir signaler om å endre atferd. Målet er over-
levelse – og noen ganger bedre overlevelse ved å hemme 
smerte, angst og tretthet. Brodal ga et eksempel på dette: 
F.eks i en krigssituasjon vil fortsatt aktivitet være nød-
vendig for å redde livet (evt. med tap av kroppsdeler). 
Dersom lemmer blir skutt av så oppleves ikke smerten 
før man er i trygghet. Biologisk har vi effektive mekanis-
mer, vi handler på autopilot – angsten kommer etterpå 
og kan ta deg helt.

Perifere mekanismer
Selv om den kinesiske medisinen har en annen forkla-
ringsmodell enn den biologiske medisinen og den nevro-
vitenskapelige, er det nyttig å også forstå og kjenne til 
de nevrologiske prosessene som skjer i forbindelse med 
smertetilstander. Brodal forklarte dette på en lettfattelig 
og god måte. Nociseptorer er frie endeforgreninger av 
aksoner. De signaliserer mekaniske påkjenninger, sterke 
temperaturavvik, celleskade og inflammasjon, de reagerer 
på alt som ikke skal være der, vevsskade eller noe som 
vil føre til vevsskade. I ryggmargens dorsalhorn skjer det 
modulering av de innkommende signalene fra nocisepto-
rene, slik at signaltrafikken videre hemmes eller forsterkes. 
Et stort antall transmittere og reseptorer i dorsalhornet 
bidrar til komplekse synaptiske interaksjoner. Synaptisk 
plastisitet kan endre dorsalhornnevronenes eksitabilitet i 
timer til måneder (år?), og medvirker ved kroniske smerte- 
tilstander.
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At nedstigende forbindelser fra hjernestammen til rygg-
margen kan hemme ledningen av signaler fra nociseptorer 
har vært kjent siden 1960-tallet, fortalte Brodal. Seroto-
nin, noradrenalin og opioider med tilhørende spekter av 
reseptorer har særlig vært trukket frem. Han sa at vi nå 
likevel vet at mange flere signalstoffer og reseptorer deltar, 
i et nevronalt nettverk som strekker seg fra hjernebarken 
til ryggmargen. Videre fortalte han at kompleksiteten i 
systemet har vist seg å være mye større enn vi trodde for 
bare ti år siden. Ikke minst har nedstigende forbindel-
ser som forsterker formidlingen av nociseptive signaler 
fått økende oppmerksomhet. Han fortalte også at det 
er eksperimentelle holdepunkter for at nedstigende for-
sterkning (fasilitering) spiller en rolle for hyperalgesi ved 
inflammasjon og for utvikling av nevropatiske smertetil-
stander. Videre at dyreforsøk viser at en transmitter eller 
agonist kan ha motsatte effekter på smertemodulering 
avhengig av årsakene til smerten og situasjonen dyret er i.

Det er utført dyreforsøk som viser at kefalosporiner 
oppregulerer glutamattransportører (glt-1) i dorsalhornet 
ved eksperimentell smertetilstand (nevropatisk). Brodal ga 
et eksempel på medikamentell påvirkning i dorsalhornet, 
der en kvinne med komplekst regionalt smertesyndrom 
(etter traksjon av plexus brachialis), hadde slitt med 
smerter i over 6 år. «Alt» var forsøkt, uten effekt. Da 
hun etter et uhell fikk infeksjon i en finger ble det gitt anti-
biotika (kefalosporin). Som forventet hjalp dette på infek-
sjonen, men i tillegg opplevde hun en dramatisk effekt på 
smertene hun hadde. De testet derfor antibiotika on/off 
i tre år, for å se om dette hadde en vedvarende effekt på 
smertetilstanden hennes. Effekten gjorde at hun kunne 
leve et bedre liv. 

Aktivering av nociseptorer
Nociseptorer aktiveres av adenosintrifosfat (atp). Fordi 
Atp-konsentrasjonen normalt er uhyre lav ekstracellulært, 
er Atp et følsomt signal om celleskade. Binding av Atp til 
spesifikke reseptorer fremkaller depolarisering av nerve-
terminalen (reseptorpotensial). Hvis reseptorpotensialet 
når en kritisk størrelse, utløses et aksjonspotensial som 
ledes til sentralnervesystemet. 

Det finnes arvelige sykdommer som medfører opphe-
vet eller økt smerte. Brodal forklarte at for de som ikke 
har smertesans kan dette medføre store skader, brudd og 
infeksjoner som kan medføre reduserte leveutsikter. Andre 
mutasjoner, samme gen, gir abnormt sterke smerter, utløst 
av trivielle stimuli (erytermalgi). Årsaken til dette er at 
spenningsstyrte natriumkanaler har for lang åpningstid. 

Hva er grunnlaget for at vi opplever smerte? 
Det har med hjernebarken å gjøre, forklarte Brodal. 
Hjernens organisering omfatter utbredte, oppgavespe-
sifikke nettverk. Nettverkene overlapper og «deler» spe-
sifikke nevrongrupper. Nettverk for målrettede handlinger, 
for oppmerksomhet, for kroppsskjema og kroppsbilde 
for motivasjon/affekt/emosjoner og for smerte. Dette gir 
individuelle forskjeller på smerteopplevelse.

 Vi antar at subjektiv smerteopplevelse avhenger av 
samtidig – sannsynligvis synkronisert – aktivitet i et rela-
tivt konstant nettverk i hjernebarken, forklarte Brodal. 
Sentrale knutepunkter i nettverket er de sekundære og 
primære somatosensoriske områdene, insula og fremre 

gyrus cinguli. Selv om områdene har ulike oppgaver, kan 
ikke smerteopplevelsen lokaliseres til en enkelt del av 
nettverket. 

Smertehemming ved fysisk aktivitet 
Er meningen med smerte avgjørende for om hemning 
utløses eller ikke? Hvor farlig er det egentlig å få vondt? 
«The brain is constantly making hypotheses that pre-
pare for useful actions», J.Z Young. Forventninger styrer 
atferd. Brodal fortalte at det i forbindelse med akupunk-
tur ofte vil være en forventning om at dette kan hjelpe. 

Dersom pasienten har plager i f.eks en skulder, og får 
smerter ved heving av arm – er forventningen om at aku-
punktur virker nok til at pasienten kan gjøre bevegelser 
uten at det gjør vondt? Brodal forteller at det kan være en 
intensjon/programmering som ligger lagret i pasienten om 
at heving av arm gjør vondt (ikke i den enkelte muskel). 
Det som ligger lagret stopper, men man blir «tricked in to 
action». Dette er også relevant for hvorvidt fysisk aktivitet 
kan bedre eller forverre tilstanden ved f.eks me og fibro-
myalgia (Lannersten and Kosek Pain 151, 2010; Nijs et 
al. Pain Physician 15, 2012).

Smertehukommelse
Selv om smerte kan blekne fort, sitter det noen spor igjen 
i amygdala som kan føre til at man kan få en opplevelse 
av «ny» smerte på samme sted som «gammel», fantom-
smerter som er lik smerter som ble opplevd før amputasjo-
nen, eller at man får en reaktivering av «gammel» smerte 
ved situasjoner med sterkt psykisk stress.

Det går an å få kontroll, litt og litt – det er en lærings-
prosess, forklarte Brodal. Meningen med stimulus blir 
tolket til enhver tid. Han ga oss et eksempel på betinget 
frykt der dyr blir innlært med pip og påfølgende smerte. 
Og et eksempel på en stress-modell som utløser hjelpeløs-
het er rotter som utsettes for ubehagelig stimuli de verken 
kan forutse eller unngå. Det skjer endring av reseptorer og 
transmittere i flere deler av hjernen, forklarte Brodal. Rent 
psykiske påkjenninger gir endringer i hjernens struktur 
og biokjemi. Mangel på kontroll er avgjørende, og målet 
for behandling er å gi pasienten en opplevelse av kontroll 
som de ikke hadde før. 

Forstyrrelse av «indre modeller»
Hvorfor får noen langvarige smerter (mens de fleste 
ikke får det)? Brodal forklarte at ved et traume eller en 
hendelse forstyrres de indre modellene – «termostaten» 
henger seg opp og dette fører til en tolkning (mening). 
Når traume/hendelsen er uforståelig og ukontrollerbar 
(«kronisk»), tolkes dette som «farlig» og kan gi vedva-
rende symptomer og lidelse. Disponerende faktorer kan 
være genetikk (reseptorer), tidligere erfaringer – spesielt 
tidlig barndom (epigenetikk), personlighet – katastrofe-
tenkning, midlertidig nedsatt mestringsevne. Er traumet/
hendelsen forståelig og kontrollerbar tolkes dette som noe 
ufarlig og smerten blir ikke langvarig. 

Men «kroniske» tilstander kan også endres raskt. 
Fellestrekk er oppdatering/kalibrering av nettverk; en 
reaktivering av indre modeller.

Forventninger om effekt
Når pasienten blir bra er det en spesifikk virkning av 
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behandling. Uansett går kroniske lidelser i svingninger – 
men blir du bedre så er dette betinget, ifølge Brodal. Du 
har en god erfaring som du tar med deg videre i neste 
behandling – forventningseffekt (placebo). Samme sti-
mulus kan gi forskjellig respons avhengig av forventning. 
Oppfattet kontrollbarhet av smerte påvirker både smerte- 
opplevelsen og aktiveringen av det kortikale «smertenett-
verket».

Placebo er et ledd i vår evne til selvregulering, for-
klarte Brodal. Placeboresponser kan ses på som deler av 
et større repertoar av tiltak som vi har til rådighet når 
påkjenninger (stress) truer organismens eller vår følelses-
messige stabilitet. Placeboresponser omfatter emosjonell, 
kognitive og fysiologiske endringer.

Nytt smerteparadigme
I etterkant av Smertekurset avholdt Norsk fysioterapeut-
forbund sin Fysioterapikongress 2015, hvor blant annet 
manuellterapeut Sigurd Mikkelsen holdt foredraget «Fra 
moderne smertevitenskap til klinisk handling». Han 
formidlet også noe av det Brodal foreleste for oss, om 
hvordan langvarig smerte kan produseres av hjernen, uav-
hengig av vevsskader. Han la vekt på at det er en utfor-
dring å formidle dette til pasienten, uten å gi inntrykk av 
at pasienten innbiller seg smerten. 

Det er mange yrkesgrupper som jobber med smerte 
og vi gjør det på forskjellige måter, men vi fisker kunn-
skap i den samme sjøen, sa Mikkelsen i sin forelesning. 
I løpet av de siste 40 årene har det kommet en stor 
mengde ny kunnskap om smerte som utfordrer mange 
av de intuitive antakelsen om hva som forårsaker smerte, 
og hva smerte egentlig er som fenomen. Mikkelsen mener 

at konsekvensene denne kunnskapen har for ulike helse- 
personellgrupper innebærer en rekonseptualisering av 
egen rolle og oppdatering av forklaringsmodeller for 
hvorfor man velger å gjøre som man gjør, og hvorfor 
det som fungerer kan tenkes å fungere. En biomedisinsk 
og biomekanisk, patologisk vevsskade-modell dominerer 
fremdeles mange helserelaterte utdannelser, men denne 
modellen kommer til kort når personer opplever smerte 
uten vevsskader eller når smerte er fraværende til tross 
for vevsskade. Han fortalte at i løpet av de siste årene har 
flere oppfordret til å adoptere et nyere smerteparadigme 
med fokus på nervesystemets funksjon og rolle. Denne 
modellen ignorerer ikke biomekaniske og vevsrelaterte 
aspekt, men aksepterer at nocisepsjon assosiert med vevs-
skade er modifiserbar på perifert, spinalt og supraspinalt 
nivå. Slik vi også hørte det i Brodals forelesning. Det var 
også interessant å høre enkelte paralleller Brodal trakk 
mellom de nevrobiologiske- og kinesisk medisinske for-
klaringsmodellene.

For å oppsummere kursdagen trakk Brodal fram noen 
ord fra Trygve Braatøys bok Pasienten og lægen. Cap-
pelen, 1952: «En har samtidig erkjent at det ikke er noen 
motsetning mellom tekniske, anatomisk-fysiologiske 
detaljer og helhetsbetraktninger uttrykt i psykologiske 
vendinger. En har kanskje også fått en anelse om at den 
som samtidig kan se og påvirke detalj og helhet, har 
størst sjanse til å lykkes». 

Altså, den har størst sjanse til å lykkes som klar- 
legger alle mulige «innganger» hos den enkelte pasient, 
og behandler deretter, avsluttet Brodal. 5
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