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L
a oss si at du blir gitt en 
oppgave, som for eksempel 
å pusle et puslespill. 
Oppgaven ville normalt ta 
deg ti minutter, men 
underveis blir du gitt små 

elektriske støt. Det gjør det vanskeli-
gere, ikke sant? 

Vel, for noen mennesker er det 
slik. Mens for andre virker konsen-
trasjonen om puslespillet slik at de 
knapt registrerer smerten. Det ser til 
og med ut at de løser oppgaven 
raskere enn om de ikke hadde fått 
elektriske støt. Smerten hjelper dem 
å konsentrere seg. 

Hvordan er det mulig? 
Illustrasjonen viser at mennesker 

responderer forskjellig på smerte. 
Kunnskapen om dette kan være 
avgjørende for å hjelpe de over én 

million norske menn og kvinner som 
sliter med kronisk vondt i kroppen. 
Og den er nyttig for folk som Andre-
as Mellbye. Han leverte nylig sin 
doktorgrad ved NTNU, der han 
forsker på bruk av medisiner hos 
personer med langvarige smertetil-
stander. 

– 30 prosent av den norske befolk-
ningen rapporterer om kroniske 
smerter. Tilsvarende tall er 18 
prosent i Sverige og 16 prosent i 
Danmark. Vi vet ikke hvorfor Norge 
ligger så mye høyere. Trolig er det 
flere årsaker, sier han. 

Vi tåler smerte ulikt
Du legger hånden på en varm 
kokeplate. Om kort tid vil du oppleve 
smerte, definert som en ubehagelig 
sensorisk og følelsesmessig opple-

velse som er forbundet med faktisk 
eller mulig vevsskade. Og det skal du 
være glad for. I ekstremt sjeldne 
tilfeller blir det født mennesker med 
en genfeil som gjør dem ute av stand 
til å kjenne smerte. Ingen av dem har 
overlevd særlig lenge; smerte er 
kroppens viktigste mulighet til å 
beskytte seg selv fra fare. Men hvor 
fininnstilt mekanismen er, varierer. 
Toleransen for smerte, altså hvilket 
minste stimuli som oppleves smerte-
fullt, er ikke den samme for alle 
mennesker. Derfor kan man like 
gjerne hevde at smerte er det den 
som opplever den, sier at den er. 

– Vi ser at kvinner har litt lavere 
smertetoleranse enn menn, eldre 
lavere enn yngre. Det er også med-
fødte, genetiske forskjeller mellom 
individer, sier Mellbye. 

Hånden ligger fortsatt på kokepla-
ten. Nervecellene i håndflaten 
sender umiddelbart signaler oppover 
armen, via ryggmargen og opp til 
hjernen, hvor såkalte nevrotransmit-
tere vil motta informasjonen og sette 

Nordmenn har dobbelt så mye kroniske 
smerter som danskene. Ingen vet 

 hvorfor. Men historien til en britisk 
 bygningsarbeider gir noen svar.

TeksT: krisTine Hovda
Au! Den britiske karikaturtegneren George Cruikshanks illustrasjon av hodepine fra 1830.              Forskning har avdekket store ulikheter i hvordan vi opplever smerte.
 kilde: Thomas Fisher rare Book liBrary

eksperiment: Nevrologen Duchenne 
de Boulogne påfører en mann smerte. 
Bildet inngår i Charles Darwins bok 
«Følelsesuttrykk hos mennesker og 
dyr» fra 1872. 
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Vond, 
vondere, 
vondest

«Forventning 
om smerte 
kan være en 
direkte årsak 
til smertefø-
lelse»
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i gang to parallelle prosesser: 
Hjernen vil be hånden trekke seg 
unna kokeplaten, og den vil frigjøre 
endorfiner, som virker smertedem-
pende. Det er det samme som skjer 
ved hard fysisk trening; kroppen 
belønner seg selv for å distrahere 
bort smerten. 

– Smertefølelsen trenger heller 
ikke skyldes en vevsskade. Den kan 
også være basert på det man tror er 
en smertefull stimuli, sier Mellbye. 

Melbye forteller historien om den 
britiske bygningsarbeideren som falt 
ned fra en stige og landet med foten 
på en stor spiker. Mannen hylte av 
smerte og ble kjørt rett på sykehus, 
ble gitt sterke smertestillende 
medisiner uten at de hadde noen 
effekt. Til slutt var det noen som 
dristet seg til å lirke skoen av 

mannens fot. Alle ble overrasket da 
de så at spikeren slett ikke hadde 
truffet foten, men gått mellom to tær. 
Skoen var ødelagt, men foten var like 
hel. 

– Dette kan høres rart ut, men 

mannen hadde en reell smerteopple-
velse. Historien viser at forventnin-
gen om smerte kan være en direkte 
årsak til smertefølelse. 

– Betyr det igjen at man kan skade 
seg uten å legge merke til det, dersom 
man er veldig fokusert på noe? 

– Ja, det kan det bety. Men det er 
ikke slik at man alltid klarer det. Får 
man en spiker gjennom foten, vil nok 
kroppen si fra. Men mange idretts-
utøvere har det slik. De klarer å 
prestere på tross av smerte fordi de 
har trent på å rette oppmerksomhe-
ten mot det de skal gjøre, og også 
fordi kroppen pumpes full av 
adrenalin og endorfiner. Det virker 
også smertedempende. 

smertemanipulasjon
Ti prosent av dem som blir friske fra 
kreft, infeksjoner eller andre lidelser, 
opplever at selv om årsaken til 
smerten er borte, blir smerten 
værende. Noen ganger varer den i 
måneder og år. Hvordan kurerer man 
smerter når lidelsen ikke lenger 
finnes? 

De fleste mennesker med langva-
rige smertetilstander har ikke noen 
diagnose, og legene klarer ikke å 
finne en direkte årsak til smerten. 
Behandlingsmetoden går ut på å 
lindre smerten ved hjelp av medisi-
ner og fysioterapi. Samtidig trenger 
pasienten tett oppfølging, omsorg og 
psykoterapi for å lære seg å håndtere 
smerten. Det viser seg nemlig at 
psyken er avgjørende for hvor mye 
smerte vi opplever. Tidligere erfarin-
ger med fysisk smerte kan gjøre at vi 
blir mer sårbar for smerte senere. 
Harde psykiske påkjenninger kan 
også forverre den fysiske smerten. 
Motsatt kan psykisk oppfølging, 
medfølelse og omsorg dempe 
smerteopplevelsen. Det samme 
gjelder om pasienten har en følelse 
av mestring og kontroll på smerten: 
Om man skjønner hva smerten 
handler om, om den oppleves 
meningsfull (som for eksempel ved 
en fødsel eller trening), og om den 
går over. Den såkalte portteorien kan 
kanskje forklare hvorfor.  

I 1965 revolusjonerte forskerne 
Ronald Melzack og Patrick Wall 
smerteforskningen ved å forklare 
hvordan smertesignalene går fra det 
skadde området og opp til hjernen. 
Tidligere antok man at det var et én 
til én-forhold mellom skade og 
opplevd smerte, men forskerne viste 
at det ikke er tilfelle. Smerteopple-
velsen kan manipuleres. Portteorien 
sier at signaler fra nerver som sender 
smertesignaler – nociseptive fibre 
– kan forstyrres ved aktivering av 
nerver som ikke sender smertesigna-
ler. Lett berøring, for eksempel, et 
stryk over kinnet, en god klem, 
konkurrerer om oppmerksomheten 
med smertesignalene. Også støt-
tende omsorg demper smertesigna-
lene. Smerteopplevelsen er avhengig 
av at vi retter oppmerksomheten mot 
smerten. Det betyr at personer som 
forventer smerte og er redd for å ha 
vondt, vil ha økt risiko for å få vondt. 
Smertene de får, vil være verre enn 
om de ikke hadde vært så redde. 

I lys av dette har psykologer blitt 
viktige for kroniske smertepasienter. 
Kognitiv atferdsterapi har vist seg å 

være en effektiv behandlingsme-
tode. Da prøver man ikke å finne 
årsaken til smerten, men å kartlegge 
tanker og følelser rundt tilstanden 
slik at man kan dempe stress- og 
angstnivået. Når pasienten får hjelp 
til dette, går smertetoleransen opp, 
og lidelsen blir mindre. 

plutselig oppmerksomhet
Langvarige smertetilstander er 
vanligere blant minoritetsbefolknin-
gen enn i befolkningen ellers. 43 
prosent av utenlandsfødte i Oslo er 
rammet av muskel- og skjelettplager, 
mot 33 prosent blant norskfødte. 
Folkehelseinstituttet gir på sine 
nettsider noen forslag til årsaker: 
sosioøkonomiske og kulturelle 
forskjeller, forskjeller i arbeidsbelast-

ning og genetiske forskjeller. En av 
dem som har gjort undersøkelser på 
feltet, er sosialantropolog Farida 
Ahmadi. I 2008 utga hun boka «Tause 
skrik», med utgangspunkt i sin 
masteroppgave ved Universitetet i 
Oslo. Boka handler om minoritets-
kvinners helse og gir en forklaring 
på hvorfor disse kvinnene oftere 
oppsøker lege for udefinerbare 
smerter og lidelser. Et sentralt poeng 
er at smertene er knyttet til deres 
totale livssituasjon.

– Vi vet fra forskning at folk som er 
utsatt for fattigdom, hardt arbeid og 
sosial ekskludering har lavere 
smertetoleranse enn andre. Ofte når 
en pasient kommer til legen og blir 
undersøkt for smerter, finner legen 
ingen fysisk årsak. Da blir pasienten 
sendt til psykiater. Men kanskje er 
det helt andre ting vedkommende 
trenger: hjelp til integrering, hjelp til 
å komme ut i jobb. I stedet blir 
pasienten en kasteball mellom ulike 
spesialister og utredere, ofte privat-
praktiserende behandlere som tjener 
penger på at folk fortsetter å være 
syke, sier hun. 

Ahmadi mener situasjonen ikke 
bare er svært kostbar for pasienten. 
Den bidrar også til å opprettholde 
smertene. 

– Fra å være arbeidsløs og oversett 
blir personen med smerter gjenstand 
for masse oppmerksomhet. Det blir 
en fulltidsjobb å være syk. Da vil 
kroppen gjerne fortsette å være syk, 
slik at man slipper å gå tilbake til sin 
gamle, ensomme og uvirksomme 
tilværelse. Er man i jobb, har venner 
og et sosialt liv uten økonomiske 
bekymringer, tåler man mer smerter. 
Jeg mener ikke at folk later som de 
har vondt, smertene er reelle. Men 
det er ikke sikkert det alltid er 
behandling for smertene folk 
trenger. Kanskje er trening vel så bra 
som medisinering, sier Ahmadi.
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«Hvordan 
kurerer man 
smerter når 
lidelsen ikke 
lenger 
finnes?»

fakta
n Smerte er en ubehagelig opplevelse som 
forbindes med skade, eller noe som oppfattes 
som skade, i en del av kroppen.
n Smerteopplevelsen avhenger imidlertid 
ikke bare av en smerteutløsende årsak, men 
også av egenskaper ved personen som 
oppfatter smerten.
n Det er store forskjeller på hvor mye smerte 
vi opplever fra land til land og mellom 
kjønnene.

32 Schizofrene 
har vansker 

med å avgjøre 
hvorvidt andres 
blikk er rettet mot 
dem eller ikke.

de nære ting

34 «Jeg ofte tatt 
for å være 

morsommere enn 
det jeg er. Folk ler 
også når jeg sier 
noe helt vanlig»

are kalvø, livet


