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Föreligger…. 

Nociceptiv smärta?

Neuropatisk smärta?

Nociplastisk?
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o Nociceptiv smärta uppstår till följd av en faktisk eller 
hotande skada på annan vävnad än nervvävnad och 
som beror på aktivering av nociceptorer.

o Neuropatisk smärta orsakad av en skada eller sjukdom i 
det somatosensoriska nervsystemet.

o Nociplastisk smärta uppstår till följd av förändrad 
nociception orsakad av störd smärtmodulering, och i 
avsaknad av tecken på vävnadsskada eller skada eller 
sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet.

International Association of Pain



Kalle 43 år

o Snickare 100% 

o Senaste åren ryggskott ett par ggr per år 
– lokal ryggsmärta, ibland utstrålning till höft, hö knä

– egenbeh med smärtstillande och några dagars vila 

o Nytt ryggskott för en dryg månad sedan 
– kvarstående smärta rygg, utstrålning hö ben ner till fot 

– benet lite avdomnat

– heltidssjukskriven 

– remitterad till MR 

o Idrottsaktiv som ung, saknar nu tid för fysisk aktivitet

o Familj, barn, hus
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o Ryggsmärta hos barn under 18 år

o Avsevärda smärtor eller smärtdebut efter 55 år

o Våldsamt trauma bakom smärtan

o Konstant eller progredierande smärta under 
natten

o Tidigare cancersjukdom

o System steroid behandling

o Drogmissbruk, HIV

o Viktförlust, allmänt nedgången

o Bestående svår rörelseinskränkning

o Svårighet att urinera

o Förlust av tonus i analsfinkter eller 
avföringsinkontinens

o Sadelanestesi

o Utbredd progredierande motorisk svaghet eller 
gångstörningar

o Markant morgonstelhet

o Ihållande rörelseinskränkning

o Perifera leder angripna

o Irit, hudutslag, kolit, utsöndring från urinröret



o Emotionella faktorer

o Kognitiva faktorer

o Beteendefaktorer





Smärtanamnes fysioterapeut

Smärta

o Nociceptiv (visceral)

o Neuropatisk

o Nociceptiv (visceral)

o Neuropatisk

o Nociplastisk

Akut

Långvarig



Vad är smärta ?

”Smärta är en obehaglig sensorisk och 

emotionell upplevelse förenad med 

verklig eller möjlig vävnadsskada eller 

beskriven som sådan skada”

The International 

Association for the Study of

Pain (IASP)



o Sensoriskt diskriminativa

- intensitet, lokalisation, duration,

karaktär

o Affektiva (-motiverande)

- smärtans obehagskomponent

o Kognitiva (-evaluerande)

- influens på tankar och handlingar

Smärtans komponenter
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Vilken skala ska jag välja?

o 0 – 10 numerisk skattningsskala (NRS)

- bättre compliance

- patienter föredrar

o Ändpunkter 

- ingen smärta/inget obehag

- värsta tänkbara smärta/obehag

o Ej utbytbara

Jensen Hjermstad et al., 2011; Fillingim et al., 2015



Skattning av flera dimensioner/komponenter

Hospital Anxiety and Depression scale (HAD)

EQ5D

Functional Rating Index (FRI)

Pain Catastrophizing scale (PCS)

The Godin-Shepherd leisure-time physical activity 

questionnaire

Life satisfaction (LiSat)

The Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ)

Pain Enablement Instrument (PEI)
Nationella Registret över Smärtrehabilitering

Multidimensional Pain Inventory (MPI)

Brief Pain Inventory (BPI)

Skade/sjukdomsspecifika



Somatosensorisk undersökning

o Diskriminera neuropatisk smärta från nociceptiv

o Undersöka regional och generell sensitisering

o Inför behandling med sensorisk stimulering



Finnerup et al. Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical practice. 2016





Instrument för sensorisk testningVad? Hur? Dokumenteras som:

Beröring – A beta Vaddpinne, bomull, 

pensel

Normal/nedsatt/ökad 

(allodyni)

Smärta – A delta/C Nål på tungspatel, bruten 

vaddpinne

Normal/nedsatt/ökad 

(hyperalgesi)

Kyla 20°– A delta Thermorulle,

rumstempererat 

metallföremål

Normal/nedsatt/ökad 

(hyperalgesi)

Värme 40° - C Thermorulle, uppvärmt 

metallföremål

Normal/nedsatt/ökad 

(hyperalgesi)

Tryck – A delta Muskeltryck Normal/nedsatt/ökad

Vibration – A beta Stämgaffel Normal/nedsatt/ökad

Temporal summation - C Repetetivt mekaniskt 

stimuli, 0-3 Hz

Normal/ökad

Baron et al. 2010Baron et al. 2010



o Testa sensoriken i det mest smärtande området

o Jämför med referensområde; gärna motsvarande 

område på andra kroppshalvan, alternativt proximalt

o Börja alltid med referensområdet

o Stimulera två gånger, tätt på varandra i ett område av 

ca 10 cm längd

o Be patienten jämföra upplevelsen i det smärtande 

området med referensområdet utifrån ingen skillnad, 

ökad eller minskad känsel (jmfrt med 

referensområde)

o Notera även förekomst av hyperalgesi och allodyni



o Leeds Assessment for Neuropathic Symptoms 

and Signs (LANSS) 
Bennet, 2001

o Neuropathic Pain Questionnaire (NPQ) 
Krause and Backonja, 2003

o Douleur Neuropathique 4 questions (DN4) 
Bouhassira et al.,2005

o painDETECT
Freynhagen et al., 2007



Norrbrink. Smärthandboken 2013



Nociceptiv smärta

• Väl lokaliserad till området av skada/dysfunktion 

• Försvårande och lindrande faktorer har klar, 
proportionerlig relation till mekaniska 
faktorer/anatomiska strukturer 

• Vanligtvis intermittent och skarp vid rörelse eller 
mekanisk provokation 

• Molande eller pulserande i vila. 

• Effekt av NSAID, paracetamol

• Frånvaro av smärta som kan associeras med annan 
dysestesi, nattsmärta/störd sömn, antalgisk 
position/rörelsemönster och smärta som beskrivs 
som brännande, strålande, skarp
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Smart et al 2012



Neuropatisk smärta

• Historia av skada, patologi eller mekanisk 

kompression av nerven

• Mycket väl lokaliserad till nervens utbredningsområde

• Mycket god korrelation mellan smärta och orsakande 

struktur, tydligt svar vid provokation

• Ofta huggande, stickande, brännande karaktär

• Dålig effekt av NSAID, paracetamol
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Nociplastisk smärta

• Smärta oproportionerlig till natur och omfattning av 
skada eller patologi

• Oproportionerlig, icke-mekanisk, oförutsägbar bild vid 
smärtprovokation som följd av multipla/icke specifika 
förvärrande/lindrande faktorer

• Allodyni, hyperalgesi

• Migrerande

• Ökad smärtintensitet under och efter fysisk aktivitet

• Stress, kyla förvärrar

• Sömnproblem, nedstämdhet, kognitiva symtom, nedsatt 
self-efficacy
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