Smertemestring
i et psykologisk
perspektiv

Hva mener vi med mestring?
• Dagliglivsforståelse av mestring
– Enhver håndtering av oppgaver og problemer
• Mestring av hverdagen
• Mestring som psykologisk begrep
– Handler om håndtering av stress
• Mestring av smerter
– Måter å leve med smerter på
– Ikke-medikamentelle behandlingsteknikker

Høgskolen i Oslo
13. juni 2006

Arnstein Finset

Stress

Disposisjon
•
•
•
•
•

Starte med mestring forstått som mestring av stress
Stress i et nevropsykologisk perspektiv
Stress og smerte
Mestring i et nevropsykologisk perspektiv
Smertemestring
• Faktorer som hemmer og fremmer smertemestring
• Smertemestring som smertebehandling
• Tre forutsetninger for smertemestring
• Kognitiv aferdsterapi og smertemestring

En modell for samspillet mellom
psykologiske faktorer og sykdom
HJERNEN

A B
Påvirkning,
belastning

Psykologisk
prosessuering
og atferd

C
Bakgrunnsfaktorer

Sykdomstaferd

Stress er en belastning av personens ressurser,
der
A
B

en ytre påvirkning, en stressor,
oppfattes av sanseapparatet:
• får mening ved å bearbeides kognitivt,
• utløser en emosjonell stressrespons
(frykt, sinne etc.)

C

fører til en psykofysiologisk aktivering
- en fysiologisk stressrespons
• hjertebank
• økt blodtrykk
• svettereaksjoner osv.

D

som kan føre til eller forsterke sykdom

Emosjonell stressrespons
• For å forstå stress som en emosjonell
stressrespons, er det fruktbart å se mer på

emosjonell funksjon

Top-down
og bottom-up
mekanismer

Stressrespons

Mekanismer

D
Sykdom

KROPPEN
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Emosjonell funksjon innebærer
en integrering av flere
delfunksjoner
• Psykofysiologisk aktivering
Autonom-affektiv integrering

Implisitt affekt
Insula

• Perspesjon og minne
Sensorisk-kognitiv integrering
• Integrering av tanker og følelser
Kognitiv-emosjonell integrering Eksplisitt affekt
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Dorsal
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Medial ACC
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Medial ACC
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Den umiddelbare
stressrespons

(Temporo-)
Parietal cortex

Handling som
stressrespons

Stressor

Amygdala
Hyp.

Th.

Stressor

Tilbake til stressmodellen
A
HJERNEN

A B
Påvirkning,
belastning

Psykologisk
prosessuering
og atferd

C
Bakgrunnsfaktorer

Sykdomstaferd

Top-down
og bottom-up
mekanismer

Hva slags påvirkninger
kan gi stressreaksjoner?

• Akutt stress:
livshendelser
• Kronisk stress:
større eller mindre påkjenninger over lang tid

Stressrespons

Akutt og kronisk stress kan ha ulike virkninger
Mekanismer

D
Sykdom

KROPPEN

C
B

Hvordan blir stressoren
oppfattet?

To forhold som påvirker hvordan stressoren oppfattes:

Psykologisk
prosessuering

• vår erfaring med stressoren, læringshistorie
• vår opplevelse av kontroll over stressoren

Den psykologiske bearbeidingen av stress kan
• umiddelbart: avdempe effekten av stressoren
• over tid: mestringsstrategier

Psykobiologiske
mekanismer som er
virksomme ved stress:
• det autonome nervesystem:
stress fører til
- økt umiddelbar sympatikus-aktivering
- andre indirekte virkninger (SAM-aksen)
f. eks. på immunsystemet

Mekanismer

• det endokrine system:
HPA-aksen:
utskillelse av cortisol
• immunsystemet:
påvirkes via SAM og HPA-aksene
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Det endokrine system:

Det autonome nervesystem:
økt sympatikusaktivering
•
•
•
•
•

hjertefrekvens
nedbryting av glykogen til glukose
vasokonstriksjon (glatt muskulatur)
vasodilatasjon (tverrstripet muskulatur)
etc

HPA-aksen:
utskillelse av cortisol
• Virkninger på stoffskiftet:
– hemmer glukoseopptak, men ikke i hjernen
• Økt vaskulær reaktivitet
(dvs. økt evne til å opprettholde vasokonstriksjon
som respons på nevrotransmittere)

Immunsystemet
påvirkes via
- det autonome nervesystemet
- det endokrine systemet

Kortsiktige og langsiktige reaksjoner
på stress
Kortisiktige virkninger:
•
•

hjertefrekvens
blodtrykk

• fremmer
energireservene

Langsiktige virkninger:
• øker risiko for
arteriosklerose
• øker risiko for høyt blodtrykk
• øker risiko for overvekt
• øker risko for diabetes

•

immunsystemet

•

læring

•

immunfunksjon

• hjernens evne til læring

Negativ virkning av stress
• Normal reaksjon på påkjenninger:

Positiv effekt av stress
• Stressreaksjonene er adaptive på kort sikt
som svar på påkjenninger:
–

fight or flight: umiddelbar
mobilisering av ressurser

– HPA-aksen: setter individet i en
beredskapssituasjon
• Organismen trenger stimulering,
både overstimulering og understimulering er
problematisk

Stress og smerte

habituering

Tre eksempler på manglende habituering:
• forlenget respons (vedlikeholdt hyperaktivering)
– organismen er i en konstant beredskapstilstand (er
“stressa”)
– kjennetegnet ved høyt cortisolnivå, høy cortisolreaktivitet
• samme respons som ved første eksponering ved gjentatte
eksponeringer
• avdempet stressrespons

• Først: om prosessering av smerteimpulser i
hjernen
• Så litt om stress og smerte

– som igjen kan ledet til kompensatorisk hyperaktivitet i
andre systemer
– sees f. eks. ved PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse)
– lavt cortisolnivå, lav reaktivitet
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Hvordan bearbeides
smerteimpulsene i hjernen?
Somatosensorisk
område

Hvordan bearbeides
smerteimpulsene i hjernen,

Senter for sensorisk
smerteoppfatning
Kognitiv prosessering,
sensorisk diskriminativ
komponent

Somatosensorisk
område

Sentre for affektiv
smerteoppfatning

ACC

forts.

Senter for sensorisk
smerteoppfatning
Kognitiv prosessering
av smerteinntrykket

Ins.C

Th.
Th.

Input fra perifere nociseptorer via bakhornet

Input fra perifere nociseptorer via bakhornet

Hvordan bearbeides
smerteimpulsene i hjernen,

forts.

Somatosensorisk
område

ACC

Parietal
cortex

Prefrontal
Ins.C

Smerte prosessering
Oppmerksomhet

Smerte virker også
aktiverende på
strukturer som
styrer stressresponser i
kroppen

Th.

Amyg.

Perseptuelt
input

HT

Input fra perifere nociseptorer via bakhornet

Hvordan bearbeides
smerteimpulsene i hjernen,

forts.

Stress og smerte
Prefrontal

Stresseffekt
først og
fremst via
emosjonelle
reaksjoner

ACC

A Amygdala
HT Hypothalamus
Hypofysen

Både
• selve smertestimuleringen
• kontekstuelle faktorer
kan fungere som stressor og derved føre til en
stressrespons
• via det sympatiske nervesystem
• via det endokrine system
• via immunsystemet

Det autonome nervesystem
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Stress og smertemodulering

Høy aktivering kan forsterke smertehemning

– episodisk analgesi, virker i hovedsak
gjennom naturlige opiater
•

Høy aktivering kan svekke smertehemning og
forsterke smerten

• Velkjent ved dyreforsøk, sjeldnere
dokumentert hos mennesker
• Anekdotisk evidens fra krig
• Eksperimentell evidens:
– Analgesi etter første fallskjermhopp,
tredobling av β-endorfinverdier
(Janssen & Arntz, 2001)

• Smertereduksjon ved akutt aktivering,
eks. akutt angst

• Smerte kan skape frykt og/eller angst

– Akutt effekt: kan som nevnt gi smertehemning
– Kronisk effekt: smerteøkning

• økning av smerteubehag
• også formidlet indirkete, f. eks. via anspenthet i musklulatur

• Stress: parasympatikus

vagustouns

smerte

• Oppmerksomhet, kognitive faktorer

– Eksempel: oppmerksomhetskrevende test

Repetisjon av definisjon av mestring:
• forsøk på å forholde seg til
– unngå,
– redusere,
– tolerere eller
– forholde seg aktivt problemløsende til
• Stress, dvs. påkjenning, situasjon, krav
– indre krav
– ytre krav
• som oppfattes
• som en utfordring
• i forhold til individets ressurser

Kognisjon

Emosjonell regulering
Dorsal
PFC

(Temporo-)
Parietal cortex

Medial ACC
prefrontal
cortex

BA 25

Amygdala

Orbital
cortex

Th.

f.

Mestring

Aktivering som fremmer smerte
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•

Aktivering som hemmer smerte

Insula

The high road

(Temporo-)
Parietal cortex
Hippocampus

Amygdala
Hyp.

Th.

The low road

Stressor

Kognitiv og
atferdsmessig
mestring

Stressor
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• 2 sider av samme sak:
personens anstrengelse for å forholde seg til
utfordringer og belastninger, deriblant sykdom og
sykdomstegn
• Mestring: bevisste forsøk på å forholde seg til krav
som oppfattes som en utfordring i forhold til
individets ressurser
• Forsvar: ubevisste forsøk for å holde uakseptable,
ubehagelige og truende tanker og følelser borte fra
bevisstheten
• mer rettet mot å forsvare individet enn å løse
det problemet en står overfor

Dorsal
PFC
Medial ACC
prefrontal
cortex

Han
dlin
g

Mestring og forsvar

(Temporo-)
Parietal cortex
Hippocampus

Orbital
cortex

Insula

Amygdala
Hyp.

Th.

Forsvarsreaksjoner

Dimensjoner i beskrivelse av
mestringsstrategier

Stressor

Kategorier av
mestringsstrategier

Lazarus:

Unngåelse

Tilnærming

Problemorientert mestring:
Personen prøver aktivt å gjøre noe med stressoren: møte faren, eller
flykte fra eller unngå stressoren

Emosjonsorientert mestring:
Personen gjør ikke noe med stressoren, med prøver å lindre
virkningen

Handlingsorientert

aktiv
problemløsing

Sosial

• søke sosial
støtte

Tilnærming:

Emosjonell

Personen nærmer seg problemet (stressoren) i aktiv handling,
gjennom tenkning, ved å uttrykke følelser osv.

• gi uttrykk for
følelser

Kognitiv

Alternativt ordpar:

aktiv unngåelse

• sosial tilbaketrekning
• holde følelser på
avstand,
resignasjon

• positiv vurdering • benekting etc.
av situasjonen

Unnngåelse:
Personen trekker seg bort fra problemet (stressoren) i aktiv handling
eller kognitivt og emosjonelt

Hvor fruktbare er de enkelte
strategiene?

•

Empirisk modell for mestring
Approach
Believe problems
will decrease (.60)

Unngåelse

Tilnærming
Handlingsorientert

aktiv
problemløsing

Sosial

• søke sosial
støtte

Emosjonell

• gi uttrykk for
følelser

•

aktiv unngåelse

Say so if angry or sad (.60)
Talk to people when
too much (. 60)

Something
positive

could come up (.46)

Active effort to find solution
(.52)

• sosial tilbaketrekning
• holde følelser på
avstand,
resignasjon

Kognitiv
• positiv vurdering • benekting etc.
av situasjonen

Diversion
Concentrate on something
else (.84)

Physical exercise important (.34)

Factor 2
Try to forget problems (.79)
Bury myself
In work (.68)

Resignation and withdrawal
Difficult to do
something new (-.54)
On the way towards
giving up (-.60)
Withdraw from other people (-.59)

Factor 1

Finset et al., 2000
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Hva er smertemestring?

Fire faktorer som hemmer
smertemestring

• Alt som pasienten selv kan gjøre for å
– redusere smerteopplevelsen
– redusere smerteubehaget
– leve bedre med smerten

• Verstefallstenkning (catastrophizing)

• Omfatter
– tanker, oppfatninger, holdninger til smerten
– det emosjonelle aspektet
– handlinger

Frykt for å gjøre noe galt
• Angst og bekymring
• Hjelpeløshet, mangel på kontroll

Egenskaper og forhold som
fremmer smertemestring
•
•
•
•

Mestringstillit (”self efficacy”)
Motivasjon for endring
God forståelse av smerteplagene
Trygghet
– Personlig
– I forhold til legen

– Grubling
– Gjøre problemene større en de er
– Hjelpeløshet

Smertemestring som
smertebehandling
• Kroniske smerter utfordrer oss til å skifte
perspektiv

– fra at vi gjør noe med pasienten
– til at pasienten selv må gjøre noe
• Most of the ”work” of chronic pain
management is done by the patient
Jensen et al. 2003

Smertebehandling i retningslinjene
• Behandlingsmetoder
– Medikamenter
– Invasive behandlingstiltak
• Nerveblokader, kryobehandling, nevrokirurgi etc.

– Andre ikke-medikamentelle behandlingsformer
• Fysioterapi og stimuleringsteknikker (TENS, akupunktur)
• ”Mestringsorienterte teknikker”
– Psykoterapeutiske teknikker, spesielt CBT
– Avspenning
– Mestringsgrupper
– Hypnose og selvhypnose
• Psykiatrisk behandling ved annen psykopatologi

Retningslinjer for smertebehandling i Norge
http://www.ub.uio.no/unm/farm/pbl/artikler/smertebehandling.pdf

Smerteplager som del av en
kompleks sykdomsatferd
Følgende faktorer bør kartlegges:
• Graden av psykofysiologisk hypersensibilisering
• Pasientens subjektive sykdomsforståelse
• Psykologiske faktorer som disponerer for at tilstanden blir
kronisk
• Psykopatologi som som del av og årsak til smerteplager:
– Angst og depresjon kan forsterke smerteopplevelse
– Histrioniske (dramatiserende) personlighetstrekk
– Hjelpsøkende atferd (sykdomsbekreftelse etc.)

Retningslinjer for smertebehandling i Norge
http://www.ub.uio.no/unm/farm/pbl/artikler/smertebehandling.pdf
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Forutsetning 1: Kartlegging
Forutsetninger for mestringsorientert
smertebehandling

Smerte kartlegging
• Somatisk undersøkelse
• Klinisk intervju

• Smertekartlegging
• Motivasjon hos pasienten
• God kommunikasjon mellom
behandler og pasient

– Sensorisk komponent
– Affektiv komponent
– Smerteatferd

•
•

Spørreskjema (f. eks. Mc Gill)
VAS-skala
• Tallfeste smerten

•

Diverse andre spørreskjemaer
• F. eks om motivasjon for smertemestring (PSOCQ)

Forutsetning 2:

Kartlegging av
mestringsstrategier

Arbeid med pasientens motivasjon
• Grunnleggende betingelse for å komme noen ved
med smertemestring: at pasienten er motivert for
å se sin egen rolle i behandlingen av smerte

En forutsetning for aktiv
smertemestring:
aksept av egen rolle
for å bli bedre av smerten
(”readiness for change”)

Fire stadier i pasientens forhold til smerten på vei
mot større mestring:
• Skepsis
– Eks.: Alt dette snakket om bedre mestring er å kaste bort
tiden min.

Holdning til om
det er noen vits i

• Overveielse
Readiness
to change

Mestringstillit

Stadier med hensyn til aksept
av egen rolle

Mestring

– Eks.: Jeg har tenkt at måten jeg takler smerten min på kan
bli bedre

• Handling
– Eks.: Jeg utvikler nye måter å mestre smertene mine på

• Opprettholdelse
– Eks.: Jeg bruker det jeg har lært for å holde smerten under
kontroll
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Kartlegging av pasientens
motivasjon

Pain Stages of Change
Questionnaire (PSOCQ)

• Teste ut hvor pasienten er i forhold til fasene for aksept av
egen rolle (”readiness for change”)
– Gå litt videre på å snakke om pasientens
smerteforståelse
– Gjøre en vurdering av pasientens ”readiness for change”

Svært
enig

5

Enig

4

Liten tro på mestring

•

Ubestemt 3
Uenig

2

Svært

1

Innleggelse

Lite mestring å opprettholde
uenig

Skepsis

Overveielse

Handling

Opprettholdelse

Rekapitulering av de fire stadiene:
– Skepsis (pre-contemplation)
• Eks.: Alt dette snakket om bedre mestring er å kaste bort tiden
min.
– Overveielse (contemplation)
• Eks.: Jeg har tenkt at måten jeg takler smerten min på kan bli
bedre
– Handling
• Eks.: Jeg utvikler nye måter å mestre smertene mine på
– Opprettholdelse
• Eks.: Jeg bruker det jeg har lært for å holde smerten under
kontroll

Forutsetning 3:
Arbeid med pasientens motivasjon

• Hvis pasienten er full av skepsis
– Gå langsommere fram
– Kombiner flere tilnærminger
– Finn et sted å starte der pasienten har minst
motstand
• Eksempel: aktivitetsregulering

– Prøv å demonstrere i praksis, fra pasientens egen
erfaring, hvordan pasientens egen atferd faktisk
har betydning i stedet for å prøve å overbevise
ved forklaringer og påstander

Kognitiv (atferds)terapi

God kommunikasjon
• En grunnholdning:
– Ta pasienten på alvor
– Tro på pasienten, selv om attrubueringen er feilaktig
(skille sannferdighet og sannhet)
• Noen pasienter er i utgangspunktet litt på vakt
• Viktige ferdigheter:
– ”Møte pasienten med åpenhet og empati, slik at
pasienten kjenner seg trygg” (fra retningslinjene)
– Lytte til pasientens perspektiv
– Fange opp hint om hva pasienten synes er viktig
– Svare på pasientens bekymringer

5 hovedelementer i KAT

(CBT? KAT?)
• Behandlingsform som i de senere årene er mye
brukt i somatisk medisin
– Godt dokumentert i en rekke studier
• Prinsipper:
– Kognitivt:
• Fremme pasientens egen forståelse
• ”Restrukturere” ufruktbar forståelse

– Atferd: strukturere og belønne atferd som
fremmer mestring

Kunnskap
Avspenning og
distraksjon
Aktiviteter
Tanker
og følelser
Opprettholdelse
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Eksempel: ”John”

Eksempel: ”John”
• 42 år gammel mann
• Bechterews sykdom

Vignett:
”John Minton”
malt av
Lucian Freud Sigmund Freuds
barnebarn

Eksempel: ”John”

Eksempel: ”John”
Innhold i behandling

•
•
•
•
•
•

42 år gammel mann
Bechterews sykdom
Lærer
Gift med Eva, som har fibromyalgi
To barn
John har vært sykmeldt i ett år, har nå fått
rehabiliteringspenger
• Innlagt til rehabilitering

• Variant av smerteskole
• Fysioterapi med vekt på
avspenning
• Ergoterapi med vekt på
aktivitetsregulering
• Kognitiv terapi hos psykolog

Opplæring, undervisning

Johns PSOCQ-profil
ved innleggelse
Svært
enig

5

Enig

4

Liten tro på egn mestring

Ubestemt 3
Uenig

2

Svært

1

Innleggelse

Lite mestring å opprettholde
uenig

Skepsis

Overveielse

Handling

Opprettholdelse

• Viktig med kunnskap
• Vanlig flere steder:
– Smerteskole etc.
• Flere elementer:
– Kunnskap om anatomi og fysiologi
– Kunnskap om smerte
– Forståelse av sammenhengen
mellom stress og smerte
• Motivasjon for avspenning og
stressmestring

Kunnskap
Avspenning og
distraksjon
Aktiviteter
Tanker
og følelser
Opprettholdelse
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Avspenningsteknikker,
biofeedback

John: avspenning

• Flere typer avspenning
• Vanlig med avspenningskasetter

Kunnskap
Avspenning og
distraksjon

Forestillingsteknikker

• Fikk tidlig avspenningskasetter
• Styrket motivasjon, bidro til å se
sammenheng mellom stress og smerte

Aktiviteter

• Supplement til avspenning

Tanker
og følelser

Distraksjonsteknikker
Opprettholdelse

Aktivitetsregulering

På hvilken måte virker avspenning?
• Reduksjon av stressnivå

Hvor god er dokumentasjonen for
effekt?
• Varierende funn
• Virker best sammen med andre tiltak

Noen hovedelementer:
• Samtale om aktivitetsmønstre
• Monitorering av aktivitetsmønstre,
vanligvis i form av arbeid med
skriftlig materiale
– Dagbok
– Utfylling av spesielle skjemaer
• Praktisk utprøving
• Samarbeid med familie etc.

Kunnskap
Avspenning og
distraksjon
Aktiviteter
Tanker
og følelser
Opprettholdelse

Ond sirkel senere i forløpet:
problemer med aktivitetsregulering

Kapasistet før

Ond sirkel senere i forløpet:
problemer med aktivitetsregulering

Kapasistet før
Ved å regulere aktivitetsnivået
og fremme gradvis aktivitetsøkning…

Pasienten har en god dag
og presser seg
til det ytterste…

Kapasistet nå

Om mønsteret repeteres,
svekkes kapasiteten
ytterligere

Kapasistet nå
… kan kapasiteten
gradvis økes.

… med utmattelse og behov
for total hvile som resultat.
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På hvilken måte virker aktivitetsregulering?

John: aktivitetsregulering

• Reduksjon av overbelastninger
• Ergoterapeuten forsøkte
aktivitetsregulering
• Ikke særlig vellykket, kognitive og
emosjonelle faktorer sto i veien

Hvor god er dokumentasjonen for
effekt?
• Liten spesifikk dokumentasjon

Identifisere negative
tanker

Halvveis i jobben!
•

•

•

•

Pasienten
– Er motivert
– Har fått noe kunnskap
– Har blir noe mer avspent, stresset ned
– Har litt bedre kontroll med dagliglivet
Da kan vi begynne å bygge ned…
– Destruktive tanker og forestillinger
– Fastlåste følelsesmessige reaksjoner
…og ikke minst bygge opp
– God atferd
– Positive tanker

Kunnskap
Avspenning og
distraksjon

• Ofte ulike varianter av
verstefallstenkning
• Automatiske tanker
• Underliggende forestillinger

Kunnskap
Avspenning og
distraksjon

Utfordre negative
tanker

Aktiviteter
Tanker
og følelser

Men ofte starter vi med å bearbeide pasientens
forståelse uten å ta de fire første strekpunktene!

Opprettholdelse

Aktiviteter
• Fokus på å kunne foreta valg
– trening i mestringsutsagn
• Kognitiv restrukturering
• Emosjonell bearbeiding
• Expressive writing
• Assertiveness training

Tanker
og følelser
Opprettholdelse

John: Kognitiv terapi
Allment

John

Allment

John

Stressende situasjon

Husarbeid i hjemmet

Stressende situasjon

Husarbeid i hjemmet

Fysisk virkning

Smerter oppstår

Fysisk virkning

Smerter oppstår

Emosjonell respons

Irritasjon

Emosjonell respons

Irritasjon

Automatisk tanke

Jeg vil ikke vise smertene mine

Automatisk tanke

Jeg vil ikke vise smertene mine

Argumenter for

Kona blir oppgitt over meg

Argumenter mot

Jeg vil selv bestemme

Alternativ tanke

Jeg kan si fra om smerten

Underliggende tanke

Jeg må ikke være til
belastning for familien

Underliggende tanke

Jeg må ikke være til
belastning for familien

Grunnforestilling

Truer ekteskap og selvbilde

Grunnforestilling

Truer ekteskap og selvbilde

13

Allment

John

Allment

John

Stressende situasjon

Husarbeid i hjemmet

Stressende situasjon

Husarbeid i hjemmet

Fysisk virkning

Smerter oppstår

Fysisk virkning

Smerter oppstår

Emosjonell respons

Irritasjon

Emosjonell respons

Irritasjon

Automatisk tanke

Jeg vil ikke vise smertene mine

Automatisk tanke

Jeg vil ikke vise smertene mine
Kona blir oppgitt over meg

Argumenter for
Argumenter mot

Underliggende tanke

Jeg må ikke være til
belastning for familien

Underliggende tanke

Jeg må ikke være til
belastning for familien

Grunnforestilling

Truer ekteskap og selvbilde

Grunnforestilling

Truer ekteskap og selvbilde

Allment

John

Stressende situasjon

Husarbeid i hjemmet

Fysisk virkning

Smerter oppstår

Emosjonell respons

Irritasjon

Automatisk tanke
Argumenter for

Ulike arbeidsformer
• Ofte fokus på
– Kreative og nonverbale
uttrykksformer

Jeg vil ikke vise smertene mine
Kona blir oppgitt over meg

Argumenter mot

Fint å bestemme selv

Alternativ tanke

Jeg kan si fra om smerten

Underliggende tanke

Jeg må ikke være til
belastning for familien

Grunnforestilling

Truer ekteskap og selvbilde

Bevisstgjøre pasienten på valg, sette mål
Ofte kombinert med dagbok, ev. skjemaer

• Ny struktur på dagliglivet
• Vedkt på positive aktiviteter

– Øvelser, fantasireiser etc.
– Skriving om problemer og
mestring

Avspenning og
distraksjon
Aktiviteter

Opprettholdelse

Etablere positive
atferdsmønstre
Kunnskap
Avspenning og
distraksjon

Planlegging av positive
aktiviteter

• Eks.: tegne smerten

Kunnskap

Tanker
og følelser

Setting av mål
•
•

Fint å bestemme selv

Aktiviteter
Tanker
og følelser
Opprettholdelse

• Hjemmelekser
– Teste ut aktiviteter og drøfte
med tearpeuten/gruppen
– Viktig å velge oppgaver som
pasienten mestrer
– Mesringen i seg selv en
belønning
– Noen ganger ytre belønninger

Kunnskap
Avspenning og
distraksjon
Aktiviteter
Tanker
og følelser
Opprettholdelse
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Hvordan kan KAT påvirke
smerte?
• Det å sette navn egne opplevelser og egen
situasjon kan bidra til å redusere aktiveringsnivå
og stressreaksjoner

Frontal nedreguelring av aktivering
Dorsal
PFC
Medial
prefrontal
cortex

Temporoparietal
cortex

ACC

Hippocampus
”High road”

Amygdala
Orbital
cortex

Hyp.

Th.

Hariri: rCPF-studie
av emosjonell regulering:
av subkortikal
aktivering

Hvordan kan KAT påvirke
smerte?
• Det å sette navn egne opplevelser og egen
situasjon kan bidra til å redusere aktiveringsnivå
og stressreaksjoner
• Bedre mestring kan redusere negativ affekt
• Bedre mestring kan ta oppmerksomheten bort fra
smerten

Smerte prosessering
Oppmerksomhet

Hvordan kan KAT påvirke
smerte?
• Det å sette navn egne opplevelser og egen
situasjon kan bidra til å redusere aktiveringsnivå
og stressreaksjoner
• Bedre mestring kan redusere negativ affekt
• Bedre mestring kan ta oppmerksomheten bort fra
smerten
• Bedre mestring kan innebære handlinger som på
ulike måter påvirker smerten, f. eks. gjennom
aktivitetsregulering

Hvor god er dokumentasjonen for
effekt av KAT?
• Den smertemestringsstartegien som er best
dokumentert
• Flere studier i flere ulike smertepopulasjoner
• Kognitiv komponent viktig
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Johns PSOCQ-profil

Planlegge opprettholdelse

ved oppfølging
Markant økning i overveielse og handling

• Problem: Gode intensjoner følges
ikke opp
• Viktig å ha et opplegg for
oppfølging
– Booster sessions
– Telefonavtaler
– Etc.

Kunnskap
Avspenning og
distraksjon
Aktiviteter
Tanker
og følelser

Svært
enig

5

Enig

4

Ubestemt

3

Uenig

2

Svært

1

uenig

Skepsis

Overveielse
Innleggelse

Handling

Opprettholdelse

Kontrollopphold

Opprettholdelse
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