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SPALTIST!

Pernille Nylehn er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider i Rehabilitering Vest i Haugesund  
pernille.nylehn@kleppnett.no

Smerter er smerter, enten de kommer av det 
ene eller det andre, skriver Pernille Nylehn.

Kroniske smerter 

Oppunder jul kjenner 
du kanskje at skul-
drene kryper opp 
mot ørene, og du 
går med en murren-
de hodepine. Det 

kan du leve med, for du vet det skyldes at det 
har vært travelt i det siste. Eller du har litt vondt 
i ankelen etter at du falt på glatta. Det er også 
forståelig, og du vet det går over. 

Men noen har alltid smerter, i musklene, i ho-
det, i ryggen. Det er atskillig verre, og kan gå ut 
over humør, livskvalitet og nattesøvn. 

HVA ER egentlig smerter? Det er et signal fra 
kroppen til hjernen om at noe ikke er som det 
skal, og de signalene er livsviktige. Hjernen må 
få vite det hvis vi brenner hånda på komfyren, så 
vi kan trekke den tilbake. Men noen ganger sen-
der kroppen smertesignaler uten noen fornuftig 
grunn. Kanskje det begynte med nakkesmerter 
under julestria, eller en banal skade, men det går 
ikke bort, og man har fått en kronisk smertes-
tilstand. 

Vi vet ikke helt hvorfor noen får kroniske 
smerter og andre går fri. Rettere sagt - vi vet 
en del, men vi har ingen endelige svar. Én for-
klaring kan være er at smerte avler smerte: hvis 
vi har hatt vondt i en kroppsdel over lang tid, 
«lærer» nervesystemet at nettopp den delen 
gjør vondt, og fortsetter å sende smertesigna-
ler til hjernen, selv om den opprinnelige årsa-
ken er borte for lenge siden. Det ekstreme ek-
semplet er fantomsmerter, når man har vondt i 
en fot som er amputert. Nervesystemet har ikke 
fått med seg at foten er borte, og synes fremde-
les den er vond! 

EN ANNEN forklaring kan være at vi ubevisst 
strammer musklene rundt et sted som gjør 
vondt, f eks i ryggen eller skuldrene. Disse spen-

ningene kan igjen gi smerter, og så er den vonde 
sirkelen i gang. Smerteopplevelsen vil også på-
virkes hvis vi er redde for at vi feiler noe alvorlig. 
Hvis vi har det vanskelig på andre måter, kan det 
også forverre smertene. 

En tilleggsbelastning for mange med kroniske 
smerter er at de opplever at de ikke blir trodd, 
verken av folk rundt seg eller av helsepersonell. 
Det blir tatt prøver og røntgenbilder, og man får 
beskjed om at det ikke er noe galt å finne. Mange 
tolker det som at «du har ikke egentlig vondt». 

MEN SMERTER vises ikke på røntgenbilder, MR, 
blodprøver eller andre undersøkelser. Det er fak-
tisk et aber ved moderne undersøkelsesmetoder: 
Både legen og pasienten har tendens til å stirre 
seg blind på bildet og tro at det gir fasiten. Men 
hvis en person sier at hun har vondt, da har hun 
vondt … med mindre hun er lystløgner, og det er 
det svært få som er. 

Smerter skal tas på alvor, uansett hva de kom-
mer av, og uansett om man finner noe på rønt-
gen eller ei. Ikke minst skal de tas på alvor hvis 
de påvirker dagliglivet, arbeidsevnen og livskva-
liteten. Finnes det smerter som bare er «psykis-
ke»? Nei, det er meningsløst begrep. Smerter er 
smerter, enten de kommer av det ene eller det 
andre. Men siden det er hjernen som oppfatter 
smerte, og siden hjernen også styrer følelser og 
tanker, ville det vært rart om smerten ikke på-
virket psyken. Man kan bli ganske nedfor av å 
ha vondt. Og man kan få ganske vondt av å være 
nedfor. 

HVORDAN behandler man kroniske smerter? 
Det finnes dessverre ingen enkel løsning, men 
det er viktig å gå systematisk til verks, og ta med 
både kropp og sinn. Og kanskje det viktigste er 
at man ikke lar smertene ta over livet, men kla-
rer å fokusere på det som er bra. Tindrende bar-
neøyne, for eksempel. God jul! 


