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• Psykologi:
Vetenskapen om själslivet i vid mening; 
själsliv, psykisk natur; människokännedom.
• Fysiologi:
Vetenskapen om organismens 
livsfunktioner.
• Anatomi:
Vetenskapen om organismens inre 
byggnad (organ/organsystem/organism)

(SAOL)

Familj

Person

System

Organ

Vävnad

Cell

Antropologi

Psykologi

Fysiologi

Anatomi

Histologi

Cytologi

”Health may be defined as the smooth functioning of interrelated systems,
whereas disease results from any perturbing force 
which upsets the balance within one level, or between levels.”

(Hislop HJ, 1975)

(Fillingim RB et al. 2017)

Påverkbar?
Intermittent?
Förutsägbar?
Oviss?



• Ha ett adekvat omhändertagande
• Uppmärksamhet på patienten + kontexten = kommunikation!
• Om möjligt; eliminera eller påverka bakomliggande orsaker
• Trygga patienten via ”kropp och knopp” 
• Kunskap och rutiner
• Smärtlindring? Hur?
• Återta funktioner
• Vad får smärthanteringsstrategierna för långsiktig konsekvens?
• Ta patientens smärta på allvar

- Så sträva efter att:
Smärta är något som upplevs…

För att vi ska fatta! Sensitisering i huden
Primär     Sekundär

”Wind up”

Central sensitisering
Signalen ökar i frekvens på 
ryggmärgsnivå
= upplevs mer intensiv Biophysical

Tertiär sensitisering? Sekundär
sensitisering:
Spridning av 
signalen på 
ryggmärgsnivå. 
Ytan upplevs 
större.
(= Hyperalgesi)

Primär sensitisering:
Nociceptorer blir retade +
tysta nociceptorer aktiveras inom några sekunder. 
Rörelse upplevs smärtsam (= Mekanisk allodyni)
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Funktionell överretbarhet
Allodyni (allt gör ont)
Hyperalgesi (ont gör mer ont)
”Wind up”
Primär sensitisering
Sekundär sensitisering

Strukturell överretbarhet
Dendrittillväxt
Synapsutveckling
Aktivering av tysta nociceptorer
Smärtspridning via Lissauers banor

Jan Lidbeck. (+ IASP)

Central 
sensitisering

“Pain due to a stimulus that does not normally 
provoke pain. Note: The stimulus leads to an 
unexpectedly painful response. This is a clinical 
term that does not imply a mechanism.”

Allodynia involves a change in the 
quality of a sensation…
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Speglad smärta?
Separationssmärta/exkluderandesmärta?
Att dela sorg och se orättvisor 

= Medkänsla (compassion)
Existentiell smärta – Inkluderar ofta frågan Varför?

kan resultera i en förstärkning av nociceptiva eller neuropatiska smärttillstånd.
Att förutspå sin egen död = Omisskänneligt ångestframkallande

(Eisenberger NI et al. 2012)

(Strang P et al. 2004. Gudmansdottir GD et al. 2008. Fabbro F et al. 2014)

Bedöms situationen vara hotfull?

- utan om det bedömda 
behovet av beskydd.”

”Smärta handlar inte om skada 

(Moseley L et al 2013)

- Diagnos
- Prognos
- Behandling/hantering

Kolecystokinin – CCK

NMDA‐
receptorer

(Sluka KA, 2018)

Inaktivitet!

Amygdala

Smärtbehandling
Andra sensoriska afferenter

Underlätta återställandet 
av kroppens homeostas
(Ihalainen JK. 2017)

Inflammation
(Strasser N. 2012)

Muskelmassa =
glukostolerans
(Pedersen BK. 2009)

Nybildandet av neuron
(Kawi. 2016)

Muskelträning tycks bryta ner 
neurotoxiskt kynurenin.
(Agudelo KZ. 2019)

Muskelmassa =    
mitochondrier
(Oh KJ. 2016)

Muskelmassa =
CRP
(Ogawa K. 2010)



Förbättring av högre kognitiva 
funktioner och minne.
(Norrbrink C, 2014)

Påverkan på vit 
substans
(Bolandzadeh N. 2015)

Behandling av depression
‐ Regassa‐studien
(Cooney GM. 2013)

Påverkan på ångesttillstånd
(Stonerock GL, 2015)

Laktat hindrar 
neurodegeneration
(Bergensen LH. 2019)

Nybildningen av nervceller
(Yau. 2011)

Ökad BDNF‐
frisättning
(Marston KJ. 2017)

Volymökning i 
hippocampus.
(Firth J. 2018)

Fysisk träning normaliserar 
gliacellernas aktivitet
= inflammationshämmande?
(Amleida et al. Pain 2015)

Cytokiner är specialtillverkade 
signalöverförande peptider 
som utsöndras för att reglera 
effekten av den kemiska 
substansen i målcellen.

De förekommer i olika storlek 
och det föreligger inte någon 
konsensus kring skillnaden 
mellan hormon-cytokin.

Immunsystemet frisätter 
cytokiner för att kommunicera 
med hjärnan: 
”Kroppen styr hjärnan!”

(Lekander M. 2017)

Cytokiner

Severinsen MCK, Pedersen BK (2020) Severinsen MCK, Pedersen BK (2020)

Fysioterapi är metoden 
Funktion och fysisk aktivitet är målet!


