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Inte bara smärta som smärta…

Olika typer av smärta

Nociceptiv - vanlig vävnadssmärta 
Neuropatisk - nervsmärta
Nociplastisk - störd smärtmodulering

Akut -övergående
Långvarig -bestående

->  Nervsystemet har förändrats!



Pain is in the brain..

Smärtans definition

En obehaglig sensorisk och 
känslomässig upplevelse förenad 
med vävnadsskada eller beskriven 
i termer av en sådan skada.



Smärta är alltid individuellt…

Smärtupplevelsen 
                   är min egen

Tolkningen av smärtsignalerna påverkas 
av en mängd faktorer;
- inlärda uppfattningar
- hälsa/sjukdomar (somatiska och
  psykiska)
- sinnesstämning
- tidigare erfarenheter



När tiden går…

Sekundära 
konsekvenser
- Sömnstörning
- Trötthet
- Nedsatt koncentrationsförmåga
- Närminnes störning
- Obalans i aktivitet/återhämtning
- Nedsatt/ingen arbetsförmåga
- Ekonomiska svårigheter
- Ensamhet
- Man känner inte igen sig själv… 



Vad kan vi göra..?

Smärtrehabilitering

- Förändringarna i nervsystemet kan inte
  tas bort. 
- Ytterligare försämring kan förebyggas
- Sekundära konsekvenserna kan
  påverkas. 
- Vardagen skall planeras om utifrån de
  aktuella förutsättningarna där
  smärtkänsligheten ingår.
- Detta kan innebära omfattande 
  förändringar.



Syftet med smärtrehabiliteringen
❖ Ändamålsenlig beteendeförändring

❖ Ökad kunskap om och förståelse för smärta

❖ Fokusskifte från smärta till annat som är viktigt för 
patienten

❖ Synliggörande av patientens egna möjligheter att 
påverka sin situation

❖ Tidsperspektiv - små förändringar över lång tid ger stor 
effekt



Högspecialiserad smärtrehabilitering 
för patienter med omfattande konsekvenser av långvarig smärta

❖ Biopsykosocial teambedömning:

❖ sjuksköterska

❖ kurator

❖ läkare

❖ psykolog

❖ arbetsterapeut

❖ fysioterapeut



Innehållet i Rehabprogrammet
❖ ACT teori och praktiska övningar

❖ Livsomställning

❖ Smärtskola, undervisning om långvarig smärta

❖ Sömn, kost

❖ Basal kroppskännedom

❖ Fysisk aktivitet; teori och träning

❖ Ergonomi; teori och praktik

❖ Balans i aktivitetsutförande

❖ Träning i varmvattenbassäng

❖ Möten med närstående, myndigheter, arbetsgivare 

❖ Uppföljning; direkt efter programmet om behov, efter ett år med alla deltagare





Alla vill väl men…

Vi behöver samarbeta!



www.ds.se/
smartrehabilitering 

Vill ni veta mer..?

http://www.ds.se/smartrehabilitering

