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•

Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk
i den daglige virksomheten som privatpraktiserende
psykologer ?

•

Hvor hyppig bringes smerteproblematikk til torgs hos de
pasientene som oppsøker og henvises til dere?

•

Er smerte og behandling av smerte noe dere tenker dere kan
hjelpe til med, eller betrakter dere dette som et spesialfelt for
fagfolk med spisskompetanse?

•

Hva er det i så fall som hindrer dere i å behandle
smerteproblematikk som en del av symptombildet hos
pasienten?
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Hva kan jeg bidra med
Mitt utgangspunkt: Klinisk psykolog i arbeid med personer med
smerteproblematikk/smertetilstander, og personer med smerter som
en del av et større symptombilde
•

Dele mine erfaringer med behandling av smertetilstander, både
innenfor rammene av en smerteklinikk, men også innenfor
rammene av rushelsetjenesten.

•

Formidle noe av det forskning viser
- Om komorbiditet med andre symptomer og symptombilder.
- Om effekt av psykologisk behandling

•
•

Hva tenker dere det kan være nyttig at jeg fokuserer på?
Hva vil være relevant for dere i den kliniske hverdagen?
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Hva er smerte?
• Smerte er en kompleks, subjektiv og ubehagelig
opplevelse med sensoriske og emosjonelle
elementer, og forbundet med faktisk eller mulig
vevsødeleggelse (Merskey,1986).
• Smerte er det som den personen som opplever den,
sier at det er, og den eksisterer når den personen
som opplever den, sier at den gjør det.
International Association for the Study of Pain (IASP),
2009
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Å få anerkjennelse
• Å bli trodd på og få
anerkjennelse hos
helsepersonell og andre
hjelpeinstanser for at
man har smerte er en
forutsetning for at
behandlingen skal bli
vellykket.
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Inndeling av smerte
• Akutt smerte
• Kronisk smerte > mer
enn 3 mnds varighet
• Ikke-ondartet kronisk
smerte
• Ondartet kronisk
smerte
(f.eks. ved kreft)
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Ulike typer smerte:
• Nociseptiv smerte
-akutt
-kronisk (eks. ved artrose)

• Nevropatisk smerte
• Idiopatisk smerte
• Muskelsmerter og
myofascielle smerter

Forekomst av smerte
•

En av fire voksne personer i
Norge har kroniske smerter

•

Kroniske smerter mest utbredt
blant kvinner, eldre og personer
med

kronisk sykdom og lav
utdannelse
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Utbredelse
•

Nær halvparten av de som oppsøker lege, gjør det med
utgangspunkt i smerter.

•

Muskel- og skjelettsmerter, oftest lokalisert til rygg og
ekstremiteter, er hyppigst forekommende (Den norske
legeforening, 2004).

•

46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes
muskel-skjelettlidelser (Ihlebæk & Lærum, 2004).

•

Ihlebæk, C., & Lærum, E. (2004). Plager flest – koster mest. Muskel-skjelettlidelser i Norge. Nr.01/04.
Bergen: Nasjonalt ryggnettverk.
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Konsekvenser
Smerte påvirker livskvaliteten
• Nedstemthet, bekymring
• Nedsatt ADL funksjon
• Innvirkning på nære relasjoner
• Passivitet, isolasjon
• Tap av mening og innhold i hverdagen
• Søvnproblemer og svekket søvnkvalitet
• Økt medikamentforbruk og avhengighet
• Psykososiale belastninger predikerer kronifisering
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Smerteopplevelse
Port-teorien (Melzack & Wall,
1965)
•

Psykologiske signaler virker inn på
overføring av smerteimpulser på
ryggmargsnivå

•

Signalene sendes gjennom nervebaner
til det dorsale hornet i ryggmargen,
hvor det blir tolket og deretter sendt
videre langs oppadgående baner i
hjernen.

•

Et inhibitorisk system hemmer
smerteimpulser direkte i det dorsale
hornet eller ved nedadgående baner
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Fordyces` modell
• Basert på prinsipper fra operant betinging
Smerteatferd

Funksjonell atferd

Bruk av medisiner for å
kontrollere smerten

Redusert inntak av
smertestillende medikamenter

Verbale smerteuttrykk som
Mindre klaging og verbale uttrykk
sukking, oppgitthet og formidling for smerte
av smerteintensitet
Nonverbal avvergingsatferd som Normalt bevegelsesmønster
halting, bruk av stokk, grimaser,
forsiktige bevegelser, samt
berøring eller massering av
smerteområdet
Generelt lavt aktivitetsnivå preget Økt fysisk aktivitet
av å gå sakte, hyppig hvile og
sitting
Hentet fra ; Wright , D & Stiles , T. (2011). Psykologisk ryggsmertebehandling. En
utredningsguide. Tapir akademisk forlag.
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• Diatese-stress (sårbarhet)
modellen for kronisk smerte
Gatchel, R.J, & Weisberg, J.N. (Eds). (2000). Personality characteristic of patients with
pain. Washington
DC.US: American Psychological Association

• The Attachment-Diathesis Model of
Chronic Pain
•

Meredith, P., Ownsworth, T., Strong, J. (2008). A review of the evidence linking adult
attachment theory and chronic pain: Presenting a conceptual model. Clinical Psychology
Review, 28, 407-429.
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• «Korsrygger bedre av mindre frykt og
ny bevegelse»

• http://www.forskning.no/artikler/2013/september/
366925
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Faktorer som opprettholder smerte

Iatrogen=påført av helsevesenet, litigation= rettsforfølgelse
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«Langvarige smertetilstander er vanligvis
sammensatte og kompliserte, og det er
derfor nødvendig med en tverrfaglig
tilnærming og en blanding av ulike
behandlingsstrategier».
Retningslinjer for smertelindring. Den norske legeforening, 2004, 2009
http://legeforeningen.no/info/Sok/?query=Retningslinjer+for+smertebehandling
+i+Norge
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Hva kjennetegner eldre kroniske
smertepasienter ved en smerteklinikk ?
•

Materiale og metode Journaldata til alle smertepasienter som var 60 år eller
eldre (N = 48), utredet ved Smerteklinikken ved Haukeland
Universitetssykehus i 2004, ble gjennomgått ut fra demografiske, somatiske
og psyko- sosiale faktorer.

•

Resultater Ulike typer ryggsmerter og smerter i ekstremiteter var de hyppigst
rapporterte plagene. Forekomsten av somatisk og psykisk komorbiditet,
herunder søvnproblemer, var høy. Mange hadde betydelige psykososiale
tilleggs- belastninger.

•

Konklusjon Resultatene bekrefter funn fra studier om sentrale kjennetegn ved
kroniske smertetilstander hos eldre. Det er viktig å vektlegge betydningen av
psykososiale faktorer i møte med den eldre pasienten med kroniske smerter
Lunde, L-H., Nordhus, IH., Pallesen, S., Bell, RF. (2008). Den eldre pasienten med kroniske smerter. Tidsskrift for Den
norske legeforening, 128, 1841-1842.
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Angst, depresjon og kronisk
smerte
• Kroniske smertepasienter har to-fire ganger
høyere forekomst av angst og depresjon og
dobbelt så stor forekomst av selvmord som
befolkningen for øvrig

Folkehelseinstituttet: Fakta og helsestatistikk om kroniske smerter; http://
www.fhi.no/
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Komorbiditet angst og kronisk smerte

Psykisk
lidelse

Artrose

Panikk angst

11,2%

Generalisert
angst

5,6%

Ikke artrose Migrene Ikke
RyggIkke
migrene smerter ryggsmerte
r
5,8 %
17.4%
5,5%
13,0%
5,3
2,7%

9.1%

2,5%

6,2%

2,5

McWilliams LA, Goodwin RD, Cox BJ. Depression and anxiety associated with three pain conditions: results
from a nationally representative sample. Pain 2004;111:77-83.
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Komorbiditet depresjon og kronisk
smerte
Psykisk
lidelse

Artros Ikke
Migrene Ikke
Rygg- Ikke
e
artrose
migrene smerte ryggr
smerter

Depresjo 18,2%
n

13,1%

28,5%

12,3%

21,0%

12,4%

McWilliams LA, Goodwin RD, Cox BJ. Depression and anxiety associated with three pain conditions:
results from a nationally representative sample. Pain 2004;111:77-83.
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Søvn og kroniske smerter
• Ca 90 prosent av pasienter henvist til smerteklinikker
opplever søvnproblemer i varierende grad (McCracken og
Iverson, 2002).
• Søvnproblemene gir seg ofte utslag i;
•
-problemer med innsovning,
•
-hyppige oppvåkninger om natten
•
-relativt kort varighet av søvn
•
- dårlig fungering på dagtid
• Ca 50 % av pasienter definert som insomnikere har en kronisk
smertetilstand, og tilsvarende ca 50 % av de som har en
kronisk smertetilstand viser seg å ha insomni (Taylor et al.,
2007)
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Mulige forklaringer
• Kronisk smerte kan føre til funksjonelle endringer i de
systemene som regulerer både smerte og søvn.
• Kronisk smerte øker risikoen for depressive symptomer, og
søvnproblemer kan utvikle seg som et symptom på depresjon
hos noen pasienter.
• Søvnproblemer, depressive symptomer og smerte påvirker
hverandre gjensidig.
• Uhensiktsmessige mestringsstrategier kan bidra til å
vedlikeholde søvnproblemene (redusert aktivitetsnivå, hyppig
hvile/blunding på dagtid, gjentatt kopling av soveromsmiljø
med en tilstand av økt aktivering )
2004

Smith & Haythornthwaite,

Smith MT, Haythornthwaite JA. How do sleep disturbance and chronic pain inter-relate? Insights from the longitudinal
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Egenskaper ved søvn og søvnforstyrrelser hos eldre
med kroniske smertetilstander – en studie
Mål: Å undersøke ved hjelp av objektive og subjektive mål, søvn hos eldre med
kroniske smerter, sammenlignet med eldre som ikke har smerter.
Metode: 43 eldre personer (60-81 år) med kroniske smerter og 29 personer (55-85 år)
uten
opplevde søvnvansker og kroniske smerter deltok. Søvnmålene bestod av 14 dagers
søvndagbok, Pittsburgh Sleep Quality Index, Epworth Sleepiness Scale og
aktigrafimålinger.
Resultater: Deltakerne med kroniske smerter rapporterte signifikant dårligere
søvnkvalitet, flere
symptomer på forstyrret søvn, og dårligere dagtidsfungering enn
sammenligningsgruppen.
Aktigrafimålingene og søvndagbøkene viste at deltakerne med kroniske smerter tilbrakte
signifikant lengre tid i sengen og hadde lavere søvneffektivitet enn deltakerne i
sammenligningsgruppen. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt varighet
av
søvn, og søvnighet på dagtid.
Konklusjon: Søvnplager og svekket fungering på dagtid som en konsekvens er utbredt
hos
eldre med kroniske smerter. Søvn og søvnplager hos denne pasientgruppen bør få økt
fokus.
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Medikamentavhengighet og kronisk
smerte
•

Skadelig bruk og avhengighet av smertestillende legemidler er
et underforsket tema i Norge.

•

Tall fra Reseptregisteret viser at ca 10 prosent av befolkningen
årlig får utskrevet resept på smertestillende medikamenter

•

En pågående studie som gjennomføres ved NTNU viser at ca 1
prosent av befolkningen bruker vanedannende smertestillende
medikamenter som Paralgin forte og Pinex forte fast http://
www.forskning.no/artikler/2012/juni/324670

•

Salget av reseptfrie legemidler mot smerte har økt de seinere
år
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Kartlegging av smerte
Spør etter
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensitet—hvilket nummer på
skalaen?
Kvalitet—oppleves smerten
verkende, brennende,
trykkende eller stikkende?
Debut—når startet
symptomene?
Varighet-hvor lenge varer
smertene
Variasjon—varierer smertene?
Smerteutrykk—gråt,, stønning
grimasering eller annen
smerteatferd
Hva forsterker smertene?
Hva demper smertene?
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Numeric Rating Scale

Kartlegging av vedlikeholdende faktorer
•
•
•
•
•
•

Frykt og unngåelsesatferd
Aktivitetsnivå (fysisk og sosialt)
Komorbiditet (inkl søvn)
Familiesituasjon/familiedynamikk
Jobb og økonomiske forhold
Medikamentbruk
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NORSK SMERTEFORENINGS
• Utviklet for bruk ved smerteklinikker
• Kartlegger:
- smertelokalisering
- smerteintensitet
- helserelatert livskvalitet
- mental helse
- fysisk funksjon
- mestringsstrategier og katastrofetanker
- økonomisk situasjon og uavklarte trygdesaker og
erstatningskrav
http://www.norsksmerteforening.no/
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Behandling
• Såkalt multidisiplinær eller tverrfaglig behandling er
førstevalg ved kroniske smertetilstander
(Retningslinjer for smertelindring i Norge, Den Norske
Legeforening, 2004,2009)

• Smertelege, fysioterapeut og psykolog bidrar i et
tverrfaglig behandlingsopplegg for kroniske
smerter.
• Kognitiv atferdsterapi og Aksept og
forpliktelsesterapi er to tilnærminger som har fått
stor gjennomslagskraft på smertefeltet
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Hva viser forskning om effekt av
psykologisk behandling ved kroniske
smertetilstander?
Konklusjoner kunnskapsoppsummering, 2012:
•
•
•
•
•

Psykologisk behandling viser en liten, men positiv effekt på smerte
etter endt behandling og ved oppfølging i inntil ett år.
Psykologisk behandling viser en liten, men positiv effekt på
funksjonsnivå etter endt behandling og ved oppfølging i inntil ett
år.
Psykologisk behandling som en del av tverrfaglig behandling viser
en liten, men positiv effekt på smerte etter endt behandling og ved
oppfølging i inntil ett år.
Det er usikkert om psykologisk behandling gir en raskere
tilbakeføring til arbeid.
Psykologisk behandling har større effekt for personer med kroniske
ryggsmerter og andre kroniske smertetilstander enn for personer
med fibromyalgi/generaliserte smerter.

Psykologisk behandling ved kroniske smertetilstander. Systematisk oversikt. Nasjonalt
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• Morley, S., Williams, A. & Eccleston, C. (2013).
Examining the evidence about psychological
treatment for chronic pain: time for a paradigm
shift? Pain, 154 (10), 1929-1931.
• Eccleston, C., Morley, S.J., Williams A. (2013).
Psychological approaches to chronic pain
management: evidence and challenges. British
Journal of Anaesthesia, 111, 59-63.
”Psykologisk behandling ved kroniske
smertetilstander
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Psykologisk behandling av kroniske
smertetilstander hos eldre
•

Lunde, L-H., Nordhus, I.H., Pallesen, S. (2009). The
effectiveness of cognitive and behavioral treatment of chronic
pain in the elderly: A quantitative review. Journal of Clinical
Psychology in Medical Settings, 16, 254-262.

Resultater: Kognitiv og atferdsterapeutiske
behandlingstilnærminger var effektive i forhold til
selvrapportert smerte, med en samlet effektstørrelse
(Cohens d) på 0.47. Det var ingen signifikant effekt
av behandlingen på depresjonssymptomer , fysisk
fungering eller medikamentbruk.
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KASUISTIKKER
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«Ove», 21 år- bevegelsesangst
•

Problemstilling: Kroniske smerter etter
hofteskade. Økende grad av
funksjonsnedsettelse. Henvist
smerteklinikk av fastlege

•

Gjennomgått operativt inngrep - ingen
bedring av smerter etter operasjon

•

Annen behandling: Smertestillende
medikamenter, inkludert opiater,
fysikalsk behandling. Ingen varig
effekt på smertene.

•

Psykososial situasjon: Bor hjemme hos
foreldrene, uten jobb. Ikke fullført
videregående

•

Tidligere problemer i skolesituasjon
(atferd, lese og skrivevansker)
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Kartlegging
• Svekket funksjonsnivå og mobilitet
• Sitter i rullestol ved første møte
• Rapporterer mye smerte, viser mye smerteatferd
(grimasering, verbale smerteutrykk)
• Er mye inne på dagtid, ligger i sengen store deler av
formiddagen
• Familiære forhold (overbeskyttende mor)
• Angst for smertene, angst for å bevege seg
• Gir uttrykk for mye sinne og frustrasjon
• Skeptisk til hjelpeapparatet- har tidligere blitt gitt løfter
om smertefrihet som ikke er innfridd
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Kasusformulering
• Undersøkelse ved fysioterapeut viser at
«Ove» har svært anspent muskulatur i store
deler av kroppen
• «Ove» beskriver angst for de fleste
bevegelser som innebærer vridning, løfting
og belastning av den venstre hoften og foten
• Uavklart bo-og arbeidssituasjon forsterker
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Hvordan kan vi forstå «Oves» angst for å
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«Oves» vonde sirkel
Smerter
etter skade i
hoften

Økende
passivitet og
isolasjon

Nedstemthet,
bekymring for
fremtiden,
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Anspenthet,
økte smerter

Angst for å
bevege seg,
angst for økt
smerte

Behandlingsforløp
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Psykolog og fysioterapeut jobbet sammen med Ove
Regelmessige møter på psykologens kontor og i treningsrommet til
fysioterapeut – i starten stort fokus på alliansebygging
Psykoedukasjon om den bio-psyko-sosiale smertemodellen
-hva forsterker og vedlikeholder Oves vonde sirkel, og hva kan bryte
dette?
Sette opp angsthierarki, og starte gradvis eksponering
Eksponering starter i treningsrommet til fysioterapeut
Bruk av speil og video i treningsrommet
Bruk av whiteboard og hyppige oppsummeringer på psykologens
kontor
Ove klarer å fullføre eksponering, og stå uten støtte av krykker i løpet
av en periode på ca tre måneder.
Viderehenvises til lokal fysioterapeut som skal følge opp
treningsopplegget.
Viderehenvises til privatpraktiserende psykolog for oppfølging av
symptomer på depresjon og avklaring av øvrig livssituasjon.
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«Oves» angsthierarki
1.Løfte
foten
frem
2. Vri foten
utover

3. Bøye
knærne
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4.

Stå med
støtte av
en krykke

5.

Stå uten
støtte av
krykke

Generelt om behandling av
bevegelsesangst
• Behandling av bevegelsesangst er en spesialist oppgave, og
bør gjennomføres ved en tverrfaglig smerteklinikk.
• Kognitiv atferdsterapi – tverrfaglig samarbeid psykolog/
fysioterapeut/lege
• Grundig informasjon om de medisinske fakta og forhold,
gjerne belyst ved hjelp av røntgenbilder. Denne
informasjonen bør gis av lege.
• Gradvis eksponering for det som er angstprovoserende,
samtidig som negative tankemønstre knyttet til angsten
identifiseres og utfordres.
• Utfordring av forestillinger pasienten har om å skade seg
eller slå opp igjen skaden gjennom aktivitet og bevegelse.
• Viktig å få pasienten til å forstå sammenhengen mellom
angst for å bevege seg, inaktivitet, svekkelse av muskel/
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«Astrid», 70 år - kronisk hodepine
•

•

•

•

Problemstilling: Kronisk
spenningshodepine etter operativt
inngrep med spinalanestesi. Økende
symptomer på nedstemthet, bekymring,
søvnproblemer, inaktivitet og isolasjon
Annen behandling: Har prøvd både
medikamentelle og ikkemedikamentelle tilnærminger
(fysioterapi, osteopati, healing). Kun
forbigående effekt på smertene
Psykososial situasjon: Bor samen med
sin ektefelle, tidligere jobbet som lærer,
har vært pensjonist i 6 år.
Ressurser: Har mange interesser, bla. a
turgåing og lesing. Trente på
treningssenter tidligere. God kontakt
med barn og barnebarn.
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Kartlegging
•

•
•
•
•
•

«Astrid» var deltaker i et forskningsprosjekt. Kartlagt med mål
på smerte, depresjon og søvnproblemer, i tillegg til et
spørreskjema om akseptering av smerte
Konstant bakgrunns smerte , gjennombruddssmerte ved stress
og anstrengelse (f.eks. fysisk aktivitet)
Lett overveldet av synsinntrykk og lyder- ubehag i sosiale
situasjoner
Unngåelsesatferd ( sosiale situasjoner, fysisk anstrengelse og
ellers alt som forsterker smertene)
Nedstemt, bekymret for fremtiden, grubling ved leggetid
Søvnproblemer ( insomni –innsovningsvansker, hyppige
oppvåkninger). Bruker regelmessig sovemedisin. Føler seg
uopplagt på dagtid
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Bakgrunnsopplysninger
•
•
•
•
•
•
•
•

Astrid var enebarn, distansert forhold til far som døde da hun
var 15 år
Platonisk ekteskap mellom foreldrene
Mor opptatt av fasade, slet med hodepine i perioder
Astrid beskriver seg selv som en som alltid har tatt seg
sammen, vært opptatt av å ha kontroll
Leveregel/grunnleggende antagelse - det å ha kontroll gjør
henne sterk, og vil til slutt ta bort ubehag og smerte
Astrid betrakter det å ha psykiske problemer som et
svakhetstegn
Astrid erkjenner at hun har tatt over noe av sin mors behov for
å holde fasade og ha kontroll over følelser.
Astrid erkjenner etter hvert at dette er en mestringsstrategi
som bidrar til å vedlikeholde hennes problemer
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Kasusformulering
•
•

•
•

•

Ved behandlingsstart gir Astrid uttrykk for at hun ønsker hjelp
til å bli kvitt smertene
Har satt livet på vent fordi hun frykter konsekvensene av det å
være en aktiv person. Sluttet å lese bøker (hennes
hovedinteresse).
Unngåelsesatferden har ført til økning i symptomer og
ytterligere svekkelse av funksjon – vond sirkel
Kampen mot smertene er det som vedlikeholder hennes
problemer, denne kampen har ledet henne vekk fra det som er
hennes verdier og mål i livet.
Astrids mestringsstrategier – å ta seg sammen, og prøve å ta
kontroll over tanker, følelser og kroppsfornemmelser,
forsterker hennes følelse av utilstrekkelighet og håpløshet.
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«Astrids» vonde sirkel
Hodepine etter
spinalanestesi

Unngåelse,
følelse av
håpløshet

Uopplagthet,
inaktivitet,
isolasjon
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Nedstemthet,
bekymring

søvnproblemer

Skårer på utfallsmål før, etter og 6 mnd.
etter behandling
Instrument

Før behandling

Etter behandling 6 mnds
oppfølging

SF-MPQ
total
sensorisk
affektiv
VAS
PPI

26
12
5
7
3

16
13
3
7
3

10
7
3
7
3

8

6

6

PSQI

13

6

13

CPAQ
total
activity engagement
pain willingness

65
37
28

77
47
30

68
45
23

BDI

SF-MPQ = Short Form McGill Pain Questionnaire; CPAQ = Chronic Pain Acceptance Questionnaire; PSQI = Pittsburgh Sleep Quality Index; BDI =Beck
Depression Inventory; VAS = visual analogue scale; PPI = present pain intensity.

Lunde, L-H., Nordhus, IH. (2009).Combining acceptance and commitment therapy and cognitive
behavioral therapy for the treatment of chronic pain in older adults. Clinical Case Studies, 8, 296-308.
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Kombinert CBT og ACT ved kroniske smertetilstanderpresentasjon av en behandlingsmanual
Sentrale tema/elementer i behandlingsmanualen:
1. Psykoedukasjon om smerte
1. Fokus på verdier og mål
3. Unngåelsesatferd/aksept
4. Fokus på kroppsbevissthet, bevegelse og fysisk aktivitet
5. Bevisstgjøring av negative automatiske tanker og kognitiv
“defusion»
6. Atferdseksperimenter/eksponering
7. Oppmerksomt nærvær/tilstedeværelse i øyeblikket
Basert på McCracken`s Contextual Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Pain (2005), og Dahl, Wilson,
Luciano, and Hayes` Acceptance and Commitment Therapy for Chronic Pain (2005).
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Eksempel på temainnhold
Psykoedukasjon om smerte
•

a) Å lære om forskjellen mellom
smerteopplevelse og skade/
sykdom, og smertens innvirkning på
humør, søvn og generelt
funksjonsnivå.

•

b) Å lære at bekymring og angst,
nedstemthet og depresjon, dårlig
søvn og smerte gjensidig påvirker
og forsterker hverandre og skaper
vonde sirkler.
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Unngåelsesatferd/aksept
•

a) Hjemmeoppgaver som innebærer
at pasienten skal reflektere over sin
kamp mot smertene. Hva som er
prøvd for å mestre smerten, og
kortsiktige og langsiktige resultater
av kampen mot smertene.

•

b) Å lære om hvordan
unngåelsesatferd vedlikeholder
symptomer og plager. Lære at det å
akseptere smerte er et alternativ til
det å unngå symptomer og ubehag.

Hjemmeoppgave til 3 sesjon
KAMPEN MOT SMERTENE
For mange kroniske smertepasienter er smertene og smerterelaterte symptomer blitt hindringer for hvordan
man ønsker å leve livet sitt. Som et resultat prøver man å redusere, kontrollere eller fjerne disse symptomene
for å kunne gå videre. Vi er interessert i å vite hva du lærer gjennom en prosess der du prøver å løse
problemer på denne måten. Det kan for eksempel være å hvile, å slutte å arbeide, å ta medisiner, å unngå
visse aktiviteter. Tenk igjennom det du har prøvd, og før dette opp i tabellen nedenfor.
Hva har du prøvd for å
redusere eller
kontrollere smerten og
andre symptomer som
har sammenheng med
smertene?
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Resultatene på kort sikt

Resultatene på lang sikt

Ble symptomene
redusert?

Kom du nærmere den
måten du ønsker å leve
livet ditt?

Hva forteller disse
erfaringene deg?

Astrids behandlingsforløp
•
•
•
•
•
•
•
•

8 ukers behandlingsforløp (gruppe), kombinasjon av kognitiv
atferdsterapi (CBT) og aksept og forpliktelsesterapi (ACT)
Avklaring av forventninger til behandling (utfordre Astrids
forventning om å bli kvitt smertene)
Introduksjon av den bio-psyko-sosiale smertemodellen og
hvordan vonde sirkler oppstår.
Introduksjon av mindfulness øvelse.
Hjemmeoppgave (til 2 sesjon): sette opp mål for
behandlingsforløpet.
Hjemmeoppgave (til 3 sesjon): «Kampen mot smertene»
Hjemmeoppgave: (til 4 sesjon) Eksponere seg gradvis for
fysisk aktivitet
Hjemmeoppgaver (5-8 sesjon): Registrere tanker og følelser
knyttet til situasjoner som vanligvis utløser smerte
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Hjemmeoppgave til 3 sesjon
KAMPEN MOT SMERTENE
Hva har du prøvd for å
redusere eller
kontrollere smerten og
andre symptomer som
har sammenheng med
smertene?

Resultatene på kort sikt

Resultatene på lang sikt

Ble symptomene
redusert?

Kom du nærmere den
måten du ønsker å leve
livet ditt?

Ulike smertestillende
medikamenter
Kortison behandling
Fotsoneterapi
Akupunktur
Tann-og kjevebehandling
Osteopat
Healing
Helbredelse ved bønn

Var bra så lenge
kortisonen virket, ingen
effekt av de andre
behandlingene

Nei
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Hva forteller disse
erfaringene deg?

At medisiner sløver meg
ned. At jeg må lære nye
måter å takle smertene
på. At stress og
bekymring gjør det hele
verre.

Hvilken nytte har Astrid av øvelsene i
oppmerksomt nærvær?
•

Introduseres for kort øvelse med fokus på pusten. Astrid
skeptisk til øvelsen , skjønner ikke poenget, hvorfor fokusere på
pusten, osv.

•

Tredje sesjon – Astrid har praktisert øvelsen daglig siden forrige
sesjon, øvelsen gjør henne roligere , positiv innvirkning på humøret
og søvnen. Vendepunkt.

•

Sesjon 4-8 - øvelser i oppmerksomt nærvær med spesiell fokus på
observasjon av tanker og kroppsfornemmelser (smerte).

•

Astrid erkjenner at hun har brukt mye tid de seinere år på å dvele ved
hendelser fra fortiden, og å bekymre seg for smertene neste dag, og
at dette i stor grad går utover hennes livskvalitet.
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Ved behandlingsavslutning
•

Astrid er begynt å gå lengre turer med sin ektefelle, trener to
ganger i uken på et treningssenter sammen med andre
seniorer.

•

Det økte aktivitesnivået forverrer smertene for en periode,
men mindfulness øvelsene gjør henne roligere og bedre i
stand til å takle smertene.

•

Er begynt å lese bøker igjen, øvelsen med fokus på pusten
forebygger smerteanfall som hun tidligere fikk når hun leste.

•

Ved 6 mnds oppfølging - situasjonen mye den samme. Astrid
rapporterer færre smerteanfall, bedre humør og en mer levelig
bakgrunnssmerte. Har slitt noe mer med søvn en periode
54
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«Lise» – kroniske, generaliserte smerter,
medikamentavhengighet
55 år gml kvinne
Gift, 2 voksne barn, 3 barnebarn
Uføretrygdet pga kroniske
generaliserte smerter
(fibromyalgi)
• Brukt store mengder Paralgin
forte og Vival, over flere år
• Angstplager i en årrekke
• Nedsatt hørsel – avhengig av
høreapparat på begge ører.
• God kontakt med datter og
barnebarn.
• Et par nære venninner
•
•
•

fredag 1. november 13

Bakgrunnsopplysninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lise ble tidlig gift (19 år gml). Ektefellen som er 10 år eldre
opplever hun som svært dominerende
Ryggplager fra tidlig i 20-årene etter fall fra hest i forbindelse med
ridning. Etter hvert generaliserte smerter (fibromyalgilignende)
Hørselsnedsettelse siden barnealder
Ufør fra 45 års alder. Tidligere jobbet som regnskapsmedarbeider i
bilfirma
Lise ønsker seg ut av ekteskapet, opplever ingen støtte fra ektefelle
Konflikt med sønn pga av hans nye samboer
Har hatt mye med sønnens datter fra et tidl forhold å gjøreoppdratt henne. Jenten på 9 år har skoleproblemer
Lise bekymret for barnebarnet
Lise formidler at hun alltid har likt å ha ting på stell, hun blir utrygg
av «rot»
Lise formidler at hun har en tendens til å henge seg opp i ting,
grubler og bekymrer seg.
Tenker at det det verste kan skje (katastrofetenkning)
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Lise sin vonde sirkel
Ryggplager
siden ungdom,
etter hvert
generaliserte
smerter
Nedsatt
Nedstemthet,
grubling ved
sengetid,
sover dårligere

Familiekonflikter
(ektefelle, sønn)
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Stort forbruk
av
medikamenter
mot smerte og
angst

Økt angst, uro
og bekymring

Ved behandlingsstart
•
•
•
•

•
•
•

Har selv bedt fastlege om henvisning for hjelp til nedtrapping av
medikamenter
Erkjenner at hun har et avhengighetsproblem og er svært motivert
for behandling
Ønsker hjelp til å lære alternative måter å takle ubehag som smerter
og angst
Ved behandlingsstart - 5 Paralgin forte pr døgn, og 3 Vival pr døgn.
Har på egenhånd trappet ned fra om lag 8-5 Pf og 4-3 Vival før
behandlingen starter.
Utarbeiding av skriftlig nedtrappingsplan - i løpet av ca 10 uker
skal Pf og Vival gradvis trappes ned og seponeres.
Blir oppfordret til å ta medikamentene til faste tidspunkt, og ikke
ved behov
Blir oppfordret til heller å forlenge et nedtrappingstrinn fremfor å
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Behandling-rammer og innhold
•
•

Avtaler et behandlingsforløp på 8-10 samtaler
Introduksjon av oppmerksomt nærvær som et verktøy for å kunne stå
i ubehag

Psykoedukasjonstema:
- Avhengighet av vanedannende legemidler. Virkninger og
bivirkninger
-Endringsprosessen/ambivalens
- Hvordan oppstår vonde sirkler del 1 - den ”bio-psyko-sosiale
modellen”
- Hvordan oppstår vonde sirkler del 2 - den kognitive modellen
- Hvordan oppstår muskulære spenninger og smerter? Gode råd for
bedre søvn
- Forebygging av tilbakefall
•

•
•

Oppfølging av nedtrappingsplan
Hjemmeoppgaver
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Behandlingsforløp
•
•
•
•
•
•

•

Tema under samtalene: Livssituasjon, forhold til ektefelle og sønn.
Hvordan skal hun takle smertegjennombrudd. Føler seg hemmet
sosialt av nedsatt hørsel, hvordan takle det.
Følger nedtrappingsplan. Abstinenser i starten i form av økt angst
og smerte. Etter hvert mer opplagt og klarere i hodet.
Har stor nytte av øvelser i oppmerksomt nærvær
Har stor nytte av psykoedukasjon. Bruker kunnskapen aktivt.
Henviser hele tiden til handouts som hun får utdelt i tilknytning til
psykoedukasjon
Ved 7 sesjon har hun klart å trappe ned til ½ Vival (2 mg) og 1
Paralgin forte. Formidler at datteren opplever at hun virker mer
handlekraftig og glad
Ved sesjon 8 – sover bedre, føler seg bedre. Angsten og smertene
er der, men lettere å håndtere. Ønsker å begynne å trene ved
treningssenter. Snakker om at hun ønsker seg tilbake i en
jobbsituasjon et par dager pr uke.
Ved sesjon 9 – formidler at hun er medikamentfri. Klarer å rose seg

fredag 1. november 13

«Per», 60 år - kroniske nakke og
skuldersmerter, kroniske søvnvansker
•

Mann 60 år, uføretrygdet

•

Kroniske nakke og
skuldersmerter,
kroniske søvnvansker etter
arbeidsulykke

•

Avhengig av søvnmedisin
(Imovane) og smerteplaster
(Norspan)

•

Manglende effekt av
medikamentene toleranseutvikling

•

Søvnproblemene i stor grad
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Behandlingsforløp
•
•
•

•
•

•

12 ukers gruppebehandling for medikamentavhengighet
Det ble satt opp en individuell nedtrappingsplan både for
Imovane og smerteplaster.
Klarte å seponere smerteplaster etter ca 10 sesjoner. Siste
sesjon (12 samling) formidlet Per at han hadde seponert
Imovane.
Formidlet størst nytte av en strukturert nedtrappingsplan,
samt øvelser i oppmerksomt nærvær.
Bruker øvelse i oppmerksomhet nærvær med fokus på pust
hver kveld. Opplever de fleste netter at han faller i søvn vha.
øvelsen.
Bonus – formidler at han bevisst bruker oppmerksomt nærvær
i hverdagen, spesielt når han er ute i naturen
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Viktige faktorer til endring (seponering)
•
•
•
•
•
•
•
•

Erkjennelsen av at verken smerteplaster eller sovemedisin
hjalp for symptomene, men tvert imot forsterket dem.
Vilje og motivasjon til å ville slutte med medikamentene
Strukturert, skriftlig nedtrappingsplan
Kanskje også litt konkurranseinstinkt – det å konkurrere med
seg selv.
Psykoedukasjon om hva som er normal søvn.
Psykoedukasjon om sammenhengen mellom søvn, smerte og
angst.
Øvelser i oppmerksomt nærvær
Å unngå å ta med seg bekymringer til sengs, og å begrense
grubling.
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Presentasjon av en behandlingsmanual
for legemiddelavhengighet

Lunde, L-H, Skjøtskift, S (2012). Gruppeterapi ved legemiddelavhengighet. Tidsskrift for
Den norske legeforening, 1868:132-3.
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Poliklinikk for vanedannende legemidler
•

Poliklinikk for vanedannende legemidler startet opp i juni
2010, og er et tilbud ved Avdeling for rusmedisin, Haukeland
universitetssykehus

•

Vi mottar henvisninger fra fastleger, psykologer, NAV og øvrig
spesialisthelsetjeneste.

•

Vi tilbyr et gruppebehandlingsopplegg til personer som er
avhengig av vanedannende legemidler, og som ønsker hjelp til
gradvis nedtrapping og seponering av legemiddelet.

•

Vi tilbyr også behandlingsopplegget individuelt i tilfeller der
gruppebehandling vanskelig lar seg gjennomføre av ulike
grunner.
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Målgruppen
• Personer som er blitt
avhengige av
vanedannende
legemidler gjennom
behandling av ulike
symptomer.
• Eksempler på slike
symptomer er
søvnvansker,
angstsymptomer og
smerter.
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Pasienter som ikke er i målgruppen
• Pasienter med alvorlige alkoholproblemer eller som
bruker illegale rusmidler (annet formål med
rusmidlene, annen identitet.)
• Pasienter med alvorlige psykiske lidelser eller
kognitiv svikt (alvorlig demens/hjerneorganisk
sykdom).
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Avhengig gjennom behandling
•

Mange har ofte god effekt av slike legemidler i en periode,
men etter hvert inntrer toleranseutvikling og noen ganger
bivirkninger.

•

Dette er ubehag som til forveksling ligner symptomene
pasienten hadde i utgangspunktet. Pasienten erfarer dessuten
at hvert tablettinntak lindrer plagene.

•

Mange pasienter er ikke klar over at langvarig bruk er med på
å vedlikeholde plagene og er heller ikke blitt tilstrekkelig
orientert om en slik effekt.

•

For andre kan det være vanskelig å erkjenne og akseptere at
det medikamentet som hjalp til å begynne med, etter hvert har
begynt å forsterke plagene.
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Målsetting med vår behandling
• Å slutte med det vanedannende legemiddelet
gjennom langsom nedtrapping
• Å gradvis erstatte medikamenter med mer
hensiktsmessige måter å håndtere symptomene på.
• Når nedtrapping starter er det er viktig å tilby
pasienten et redskap som kan settes i stedet for
medikamentet og som har som mål å hjelpe
pasienten til å holde ut uro og ubehag og sug etter
medikamenter.
• I vår behandlingstilnærming er dette redskapet
øvelser i oppmerksomt nærvær (mindfulness).
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Behandlingsmodellen
•

Bygger på en kognitiv atferdsterapeutisk modell som er
velutprøvd og godt dokumentert i forhold til ulike
problemstillinger (for eksempel angst, kronisk smerte og
søvnproblemer)

•

Behandlingen gis i grupper på opptil 8 personer, og går over 8
uker.

•

Gruppemøtene foregår på dagtid, en fast dag i uken og varer 2
½ time inkludert pause.

•

Det er to behandlere i hver gruppe.

•

Det avholdes to oppfølgingsmøter (”booster sessions”) etter
avsluttet behandling.

•

Behandlingen gis også som individualbehandling, da med
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Individuell medikamentnedtrappingsplan
•

Stabilisering av medikamentinntaket – etter klokken, ikke etter
behov

•

Systematisk, skriftlig nedtrappingsplan - i utgangspunktet over
12 uker

•

Ukentlig dosereduksjon på i gjennomsnitt ca.10%

•

Raskere nedtrapping i starten, mer langsomt når det nærmer
seg seponering

•

Aldri trappe opp igjen, heller forlenge intervallene

•

Strenghet, støtte og oppmuntring, repetisjon av informasjon
underveis
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Før behandlingsstart
Vurderingssamtale
• Kartlegge egnethet for
deltakelse
• Informere om
behandlingsopplegget
• Motiverende intervju
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Forberedelsessamtale
• Sette opp/skrive
nedtrappingsplan i
samarbeid med pasient
og pårørende
• Nedtrappingen er i gang
når planen er skrevet
(ca fire uker før selve
behandlingen starter).

Behandlingsmanual – rammer og innhold
Dagsorden (gruppebehandling)
1. Øvelse i oppmerksomt nærvær (20 min)
2. Status for nedtrapping
3. Psykoedukasjon
4. Kaffepause
5. Gjennomgang av hjemmeoppgave
6. Introduksjon av ny hjemmeoppgave
7. Kort øvelse i oppmerksomt nærvær
(”pusterommet”)
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PUSTEANKERET
• Legg merke til pusten som sentrum i kroppen din.
• Legg merke til pusten som ankeret som fester deg til
livet.
• Hold oppmerksomheten på pusten, følg hvert
åndedrag, bare legg merke til hva som skjer, ikke prøv
å endre på pusten eller måten du puster på.
• Bare legg merke til pusten fra øyeblikk til øyeblikk.
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Statusrapport for nedtrapping
• Den enkelte deltaker forteller gruppen hvor langt
hun/han er kommet i sin nedtrappingsplan.
• Behandlerne har kopi av hver enkelt plan og noterer
status for hver pasient.
• Justeringer og endringer av planen underveis i
behandlingsforløpet gjøres i samarbeid med lege
ved poliklinikken.
• Vår erfaring er at slik individuell oppfølging i samlet
gruppe bidrar til at deltakerne ansvarlig gjøres til å
følge planen.
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Psykoedukasjon
•

Undervisningen gis som powerpointpresentasjon, og
deltakerne får utdelt papirversjonen av presentasjonen til hvert
tema .

•

Materiellet samles i den enkeltes arbeidsmappe, som skal
fungere som et «oppslagsverk» som deltakerne kan gå tilbake
til og slå opp i ved behov.

•

Psykoedukasjonstemaene tar utgangspunkt i en bio-psykososial forståelsesmodell.

•

Bevisstgjøring av det kompliserte samspillet mellom ulike
forsterkende og vedlikeholdende faktorer knyttet til
ubehagelige symptomer står sentralt.
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Daglig oppsummering og vurdering
• Dukket det opp problemer i dag som trenger min
oppmerksomhet umiddelbart?
• Hendte det noe i dag som i stor grad forandret på
ønsket mitt om å avstå fra bruk av vanedannende
legemidler?
• Opplevde jeg et sterkt behov/sug eller vedvarende
tanker om å bruke medikamenter i dag, som fortsatt
er til stede?
• Har jeg lagt merke til noen tanker eller varsler om
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Sesjon 1: Presentasjon av behandlingsopplegget. Hva er oppmerksomt
nærvær?
Sesjon 2: Avhengighet av vanedannende legemidler. Virkninger og
bivirkninger
Sesjon 3 : Endringsprosessen/ambivalens
Sesjon 4: Hvordan oppstår vonde sirkler del 1 - den ”bio-psyko-sosiale
modellen”
Sesjon 5: Hvordan oppstår vonde sirkler del 2 - den kognitive modellen
Sesjon 6: Hvordan oppstår muskulære spenninger?
Gode råd for bedre søvn
Sesjon 7: Følelser/selvfølelsen
Sesjon 8: Forebygging av tilbakefall

fredag 1. november 13

Hjemmeoppgaver
•

Hjemmeoppgaver blir gitt muntlig og skriftlig til hvert møte,
og innebærer at deltakerne skal reflektere over sin egen
situasjon og komme med forslag til alternative handlingsmåter
for å takle symptomer og ubehag.

•

De oppfordres til gradvis å eksponere seg for det som
oppleves som ubehagelig.

•

Hensikten er å få ny erfaring med og toleranse for de
ubehagelige symptomene.

•

Hjemmeoppgavene blir introdusert og gjennomgått i plenum,
og deltakerne deler sine tanker og erfaringer med de andre i
gruppen.
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Erfaringer så langt (gruppe)
•

Sammensatt pasientgruppe både når det gjelder alder,
bakgrunn og funksjonsnivå.

•

De fleste har stått på vanedannende legemidler over mange år,
noen så lenge som 30 år.

•

Det er en overvekt av personer som sliter med smerter og ulike
angstsymptomer.

•

Yngste som har fullført behandling så langt er 22 år, eldste 70
år. Totalt har 7 eldre (60+) fullført behandling

•

21 av 29 har klart å seponere medikamentet (ene) i løpet av
behandlingen.
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SMAKEBITER FRA
PSYKOEDUKAJONSTEMA
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HVORDAN OPPSTÅR VONDE
SIRKLER?
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Hvordan oppstår vonde sirkler?
• Opplevelse av ubehag og plager vil alltid være
påvirket av mange ulike faktorer. Noen av disse
faktorene ligger utenfor vår kontroll, mens andre
har vi en mulighet for å påvirke.
• Når plager eller ubehag vedvarer er det snakk om et
samspill av ulike forhold som påvirker hverandre
gjensidig, og som bidrar til at plagene eller
ubehaget forsterkes.

• Å bli bevisst slike sammenhenger og hvordan disse
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Hvordan oppstår vonde sirkler?
Livshendelser/påkjenninger

Ubehag
(angst,
uro,

Tidligere
livshendelser/
Påkjenninger

Tidligere
mestringsmåter

Psykososiale faktorer
-ute av jobb

søvnprobl
emer

Muskelsp

angst/
depresjon

Bivirkn. medikam
(abstinens)

Livsstilsfaktorer
-Inaktivitet

-sosial isolasjon

--dårlig ernæring

-dårlig økonomi

--kaffe/tobakk/alkohol
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TRINE – et eksempel
•

39 år gammel kvinne, gift, tre barn i alderen 8-15 år.

•

Utdannet hjelpepleier, jobber i 75 prosent stilling på et
sykehjem.

•

Faller og slår seg kraftig på jobb. Kinks i ryggen som fører til
store smerter.

•

Utredet av ryggspesialist og med MR, men ingen funn

•

Økende smerter- får Paralgin forte og beskjed om å ta det
med ro en stund. Sykemeldt i 2 mnd., tilbake i jobb i 2 mnd.
Forverring av smertene- sterkere medisin (Dolcontin).

•

Langtidssykemeldt.

•

Andre livsbelastninger her og nå – sønn (13 år) med
skoleproblemer, samlivsproblemer.
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Trines vonde sirkel
Trines far var
alkoholiker. Trine slet
med lærvansker da
hun gikk på skolen.

Trine falt ned fra en gardintrapp på
jobben, fikk et karftig kiks i ryggen.
Utredet med MR, ingen funn

smerter

Trine plaget med
ryggen tidligere, da
løst det ved å hvile
Sønn med
skoleproblemer.
Samlivsproblemer

Bivirkn. medikam

søvnprobl
emer

- Sykemeldt i 2 mnd. Tilbake på jobb i
2 mnd. Etter dette langtidssykemeldt

-sosial isolasjon
-Hva med fremtiden?
-Mistrivsel i jobben som hjelpepleierhøyt arbeidspress, liten innflytelse
fredag 1. november 13

Smerten
spredd
seg
Negative
tanker

(Paralgin forte – tretthet,
hodepine. Over på
sterkere medikamenter –
Dolcontin, samt Imovane
for søvnproblemer)

Trine etter hvert mer og mer Inaktiv,
fordi bevegelse gjør smertene verre.
Fått beskjed om å ikke presse seg
Uregelmessige måltider
Mye kaffe og sigaretter

Hva vedlikeholder Trines ubehag?
• Anspenthet
• Bivirkninger av medikamenter/feile
medikamenter
• Ineffektive mestringsstrategier som hvile
(inaktivitet) og ”frykt” for bevegelse som utløser
smerte
• Bekymring og negative tanker knyttet til
livssituasjonen (jobb, sønn, ekteskap)
• Søvnproblemer
• Sosial isolasjon
• Dårlige kostvaner
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Hva er det Trine har størst mulighet for å
påvirke i første omgang?
•
•
•
•

Medikamentinntaket
Kostvanene
Inaktiviteten
Isolasjonen

• TANKENE
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Å bryte vonde sirkler
• Vi kan som regel ikke gjøre så mye med
utgangspunktet for at ubehaget oppsto. Vi kan
heller ikke fjerne ubehaget
MEN
• Vi kan påvirke de faktorene som vedlikeholder den
vonde sirkelen, og gjennom det gjøre ubehaget mer
håndterbart.
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”Å akseptere virkeligheten slik den
er”
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• Akseptering som et alternativ til unngåelse
og det å flykte unna det som er ubehagelig,
enten det er hendelser, situasjoner,
fornemmelser, følelser eller tanker.
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Å stå i ubehaget
• Å stå i ubehaget er en mer hensiktsmessig måte å
forholde seg til ubehaget på enn å prøve å unngå
ubehaget ved å døyve dette med for eksempel
medikamenter.
• Å stå i ubehaget blir i stor grad det samme som å
akseptere det som skjer her og nå
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Akseptering og oppmerksomt nærvær er
nært forbundet
• Akseptering forutsetter at du først har gjort deg
oppmerksomt nærværende mht. det som faktisk
skjer her og nå i den aktuelle situasjonen.
• Oppmerksomt nærvær er altså en forutsetning for
akseptering, som i sin tur ofte er en forutsetning for
forandring.
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Å akseptere er ikke det samme som å
like
• Å akseptere handler om å se virkeligheten slik den
er uten å vurdere noe som bra, rett, riktig,
rettferdig, vakkert, osv.
• Akseptering innebærer å frigjøre seg fra tanker om
hvordan noe bør eller må være.
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Å prøve å kontrollere det ukontrollerbare
• Ofte kjemper vi for å kontrollere eller få kontroll
over fenomener og hendelser som vi ikke har
mulighet for å få kontroll på.
• Personer som sliter med angst og smerter kjemper
ofte årelange og nytteløse kamper for å ta kontroll
over angsten eller smertene.
• En slik kamp for kontroll er noe av det som
vedlikeholder problemet.
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Akseptering er ikke det samme som å gi
opp
• Akseptering handler ikke om å gi opp eller
bli passiv.
• Akseptering handler om å velge en annen
måte å forholde seg til virkeligheten på.
• Du kan bli mer fleksibel av å legge ned
kampen mot det du uansett ikke kan
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