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Program 

 

Hvordan vurderes smerter i forbindelse med 

hverdagsrehabilitering? 

 

Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad kan 

den ergoterapeutiske indsats bestå i? 

 

Kompenserende strategier 

 

Vurderinger af behovet for evt. hjælp 





Videnomsmerter.dk 

 
Morten Høeg 



Definition på smerte 

 

”En ubehagelig sensorisk og emotionel 

oplevelse forbundet med aktuel eller 

mulig vævskade eller beskrevet, som 

om en sådan forelå” 
IASP - The International Association for the Study of Pain. 



Smerte er personlig og opleves forskelligt! 

  
Kun det menneske - som har smerten - kan 

derfor reelt  sige noget om, hvordan det er! 

 

Vores oplevelse af smerte er påvirket af en lang række 

faktorer: 

• Fysiologisk  

• Psykologisk (kognitivt og emotionelt) 

• Socialt  

• Kulturelt 

 

 



Sensorisk 

 

 

 

 

 

Perifer sensibilisering 

 

Central sensibilisering 

 

Hjernen og tankerne 



Tracy, 2010 



 

 

• Avoidance 

• Nedsat coping 

• inaktivitet 

• Relationer 

• Konflikter 

• Familie 

• Arbejde 

• økonomi 

• Negative tanker 

• Overbevisninger 

• Smerte-
katastrofering 

• Angst 

• Frygt 

• Depression 

Følelser Kognition 

Adfærd 
Sociale 
faktorer 



Smerte er en perception 

 

Smerte er et multidimensionelt og komplekst fænomen!  

 

Flere dimensioner: 

Sensorisk-diskriminativ dimension 

Motivational-affektiv dimension 

Kognitiv-evaluativ dimension 

 

Melzack, 1990; 2005 



Hovedbudskabet 

 

 

Den enkle simple løsning findes ikke! 



Borgere med smerteproblematikker 

 

Hvordan vurderer vi dem – hvordan kan vi sige, 

hvad der belaster og ikke belaster… 

 

Hvor ondt må man have… 

Hvor ondt skal det gøre, før man kan få hjælp… 

 

Skal man have en særlig 

opmærksomhed på ældre… 

 

 

 

 

 



Hvor går grænsen? 

 

”Må belaste sig selv inden for 

smertegrænsen….” 



Kroniske lidelser – hvad følger med? 

 

 

Træthed 

Udmattelse 

Manglende energi 
 

 

 



Borgerens oplevelse og forventninger 

 

• Tillid 

• Tryghed 

• Troværdighed 

• Nonverbale kommunikation 

• Empati 

• Engagement 

 

  

Positive 

forventninger 

 

 

Positiv 

indflydelse på 

symptomer 

 



Hvordan kan den  

smerteramte blive mødt? 

 

”Det var jo slet ikke til at se, at han havde ondt – han 
sad jo bare der og smilede!” 

Underforstået: Det, han fortæller os, passer ikke! 

 

 

”Hun overdramatiserede jo i den grad, tog sig til 
lænden, græd og sukkede!” 

Underforstået: Hun spiller mere syg, end hun er – vi 
tror ikke, at det er så slemt! 



Biomedicinsk vs. Biopsykosociale 

 

LANGVARIG SMERTE 
 

 

 

 

Årsagen er overset eller 

ikke helet korrekt. 

Eksperter kan tvinge 

kroppen tilbage til 

udgangspunktet. 

Individet kan lære at 

tilpasse sig til nye 

livsvilkår –  

evt. i samarbejde med 

relevante 

sundhedsprofessionelle 

Smertebogen side 27 



ICF funktionsevne - Rehabilitering 



Hverdagsrehabilitering 

 





Aktivitetsudførelsen og smerter 

 

Hvordan plejer det at foregå? 

Eller hvordan har det foregået? 

 

Forstå eller finde belastningen ved aktivitetsudførelsen… 

Hvad fortæller borgeren mig? 

Hvad ser jeg i observationen? 

 

 

 



De omgivelsesmæssige faktorer… 

• Objekter – ting – genstande 

• Materialer 

• Tøj/beklædning 

• Redskaber 

• Møblement 

• Tv, computer, I-pads, mobiltlf. osv.  

• Rummets indretning 

• Terræn - Gangarealer – afstande 

• Indretning af transportmiddel 

• Fremkommelighed + tilgængelighed 

• Offentlige rum, butikker m.m. 

• … 

 



De omgivelsesmæssige faktorer… 

 

 



Omgivelser er mere… 

 

•Social grupper. 

 

•Samfundsmæssige muligheder. 



 

 

• Avoidance 

• Nedsat coping 

• inaktivitet 

• Relationer 

• Konflikter 

• Familie 

• Arbejde 

• økonomi 

• Negative tanker 

• Overbevisninger 

• Smerte-
katastrofering 

• Angst 

• Frygt 

• Depression 

Følelser Kognition 

Adfærd 
Sociale 
faktorer 



Person 

Hvordan bruges kroppen i aktiviteten? 

 

 



Smertetilstand -  

Hvornår reagerer kroppen? 

Fastlåst  

arbejdsstilling 

Gentagne  

bevægelser 



Person 

Hvad tænker personen på? Hvad er hendes oplevelse? 

Hvordan har hun det? 

 

 



Håndtering af smerter… 

 

Hvordan plejer personen at 

agere og reagere i forhold til 

smerten? 
 



 

 
 



Aktivitet & Smerter  

 

Før 

 

Undervejs 

 

Efter 



Døgnrytme – hvile/aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OCCUPATIONAL QUESTIONNAIRE – Model of Human Occupation 



Gode og dårlige dage… 



Hverdagsrehabilitering – intervention 

”at kunne noget på trods af smerter” 
 

Nedsætte belastningen i 

udførelsen af aktiviteter i og 

udenfor hjemmet 

- Alene eller sammen med 

andre 

Borgerens 

motivation 



Kompensatoriske strategier 

Adaptation 

 

Ergoterapeutiske interventioner med fokus på 
kompensation handler om, at støtte/hjælpe en 
person til at opnå de nødvendige færdigheder, så 
vedkommende kan tilpasse sig sin situation og 
ændre på omgivelserne fremfor at have fokus på 
at forbedre en persons kropsfunktioner. 

 
 
Ann Fischer: Occupational Therapy Intervention Process Model - OTIPM 



Kompensatoriske strategier 

Består af flere samtidige tiltag, som kan være sammensat 

som følgende: 

 

Ændring/tilpasning af omgivelserne. 

Ændring/tilpasning af den konkrete aktivitet. 

Ændring/tilpasning af måden kroppen bruges på. 

Ændring/tilpasning af anvendt metode. 

 

 



”Når Hr. Plejer er død” 
 

 

PLANLÆGNING? 
 

Økonomisering med  

        kræfterne 

 

 



Vaner og rollers betydning… 

 

Kroppen har fået et andet 

udgangspunkt… 

 

…Hvem er jeg så nu? 

 

…Hvilke værdier er vigtige? 



Nødvendige prioriteringer 
 

 

 

  

Enten 

 

Eller 



Gentagelser - rutiner 

 

Samme opbygning og struktur 

 

Samme rækkefølge 

 

Samme sted 

 

Samme placering af genstande 



 







Hvordan gør vi? 
 

 

 

 

”BREMSER” 

 

”SKUBBER” 



Nøgleord 
 

 

   Husk pauser og variation! 



Negativ sundhedsinformation 

”Når borgeren bliver bange” 
 

”Du må ikke runde ryggen, disken kan ikke klare presset” 

 

”Dine knæer er udslidte – du må skåne dem for at undgå 
operation” 

 

”Du har brugt din krop op og bliver nødt til at leve med 
dine smerter” 

 

”Dine smerter skyldes instabilitet i lænd og bækken” 





 

 

Tak for i dag! 
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