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Alla 16-17-åringar i Uppsala… 

Prognostic significance of functional somatic symptoms in adolescence: 
a 15-year community-based follow-up study of adolescents with depression compared with healthy peers.
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Somatic symptoms in adolescence as a predictor of severe mental illness in adulthood: a long-term community-based follow-up study.
Bohman H1,2,3, Låftman SB4, Cleland N5, Lundberg M3, Päären A1, Jonsson U1,6Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2018 Aug 14
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Foto: Camilla Alvén

”The epidemiology of chronic pain in children and adolescents
revisted: A systematic review”
King et al (PAIN 2011)
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Decartes, klockdragarbilden, kropp och själ´…



SMÄRTANALYS
• NOCICEPTIV
• VISCERAL
• NEUROPATISK
• PSYKOGEN
• IDIOPATISK

• NOCIPLASTISK

• LÅNGVARIG/ AKUT 

• Cancerrelaterad / ej
• Inflammatorisk / ej



SMÄRTA

”En obehaglig sensorisk och 
emotionell upplevelse associerad 

med faktisk eller potentiell 
vävnadsskada, eller som beskrivs i 

termer av sådan”
(IASP)
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”En obehaglig sensorisk och 
emotionell upplevelse associerad 

med faktisk eller potentiell
fara, eller som beskrivs i termer av 

sådan”
(SP)
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Upplevelse, sambandet smärta-skada väldigt likt ångest-fara!



• Livsviktiga skyddssystem

• Starkt obehag (upplevelse) som skyddar genom att        
påverka vårt beteende

• Väl anpassat för kortvariga situationer, men långvariga..

• Ökad istället för minskad känslighet med tiden

• Inlärning

• Serotonin, noradrenalin, opioider…

• Undvikandebeteende, beroende, sekundär depression, 
sömnstörning, koncentrationssvårigheter…

• Samma behandling (åtgärda om möjligt orsak, 
biopsykosocialt, TCA, SNRI, opioider…) 
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THE INTER-PERSONAL FEAR AVOIDANCE MODEL (LE Simons et al)
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Smärtupplevelsens tre komponenter. Smärtans intensitet, lokalisation och duration tolkas i somatosensoriska cortex och benämns den sensoriskt diskriminativa komponenten. Den olustbetonade upplevelsen vid smärta tolkas i limbiska strukturer och benämns den affektiva komponenten. Tankar och handlingar till följd av smärtinflödet tolkas i prefrontal och frontalcortex och kallas för den kognitiva komponenten.  I temporalloben ligger amygdala som integrerar information (sensorisk och kognitiv, från en rad andra områden i CNS). Kopplingar av relevans för smärtprocessande är inringade i rött. Utöver smärtprocessande spelar amygdala en central roll för stämningsläge, ångest och rädsla. Denna delade funktion förklarar varför smärttillstånd påverkas av samtidig depression, ångest och rädsla. 
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..och det är alltid i ett sammanhang som beteende behövs, är bra / dåligt, och uppstår – g….Akutstudier där dr utiofrån skada /sjd får skatta sannolik smärta…20% rätt… apropos smärtskattning; sFUNKTION relaterat till begreppet MENINGIllusion eller funktion; jfr ”illussionen av kontroll”; bör doktorn vara säker, ge pseudodiagnoser et.cGå vidare till vår benägenhet att fylla i?
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SKYDDAR GENOM ATT 
FÅ OSS ATT ÄNDRA 

BETEENDE!!!

Presentatör
Presentationsanteckningar
+inlärning!!!..vilket gör det likt något annat vanligt obehag; vad är jag ute efter?



Hur påverkar smärta 
människors beteende på olika 
områden (vad vi tänker, gör, 
känner et.c)? Vad har det för 
konsekvenser, på kort och lång 
sikt? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Två o två 5-10min, sedan Linton på blackboard. Systemet är anpassat för kortvariga akuta situationer; vid långvarig smärta uppmanas vi till beteenden som ofta ökar smärtan och konsekvenserna av den!
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Det vi behöver göra överallt är minska oro, normalisera, 
förklara=stor förebyggande effekt



Professor Gallagher and his
controversial technique of
simultaneously confronting
the fear of heights, snakes, 
and the dark

Ett realistiskt  
(tillräckligt litet) steg 
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INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö
Smärta som social företeelse, särskilt mellan 
barn och föräldrar
Swedish Pain Society 200313
Sofia Paulsson, Smärtläkare på Ungdomsenheten, Sachsska/ SöS. Stockholm

Representant för barnsmärtvärlden som tycker att vi /våra pat aldrig riktigt blir
inbjudna.
Global year; förebygga; faktsikt så jag sjäkv hamnade i barnsmärtvärlden: en tid då 
många unga vuxna kom. La märke till att det ofta satt två-tre i väntrummet vars liv 
var på hold + den länga historeien (till 8 åå, eller bara TC?); sökt för mkt även för 
banala saker + perioder med fu nedsättning
Post-op pain; föräldraoro bland det mest predicerande
Valt att prata om smärta som social företeelse – i det biopsykosociala det mest 
eftersatta och här finns mycket för resten av smärtvärlden att lära av barn
Tonya Palermo öppningstalar; 



Chronic pain is not just about aching bodies. It affects patients’ emotions, 
activities, and relationships—virtually every aspect of their daily lives. Half of
patients with chronic pain suffer from anxiety or depression. Chronic pain prevents
patients from spending time with their kids, enjoying the company of friends, 
fulfilling their responsibilities at work. Families suffer too. When children are in 
chronic pain, their parents are often consumed by worry, anxiety, or fear.

Tonya Palermo, bl.a varit viktig för att fokus ska komma mer på familjen (inte bara
på ett individen) och som ”a target for intervention”. Familjen betraktad på ett 
mera komplext sätt som tar hänsyn till att det är
sjukt sammansatt (på flera plan; individen, familjen, environment, ömsesidig 
påverkan,Förändring över tid, omöjligt att studera utan att höra ”båda parter”. Inte 
bara fokus på operant inlärning / förstärkning, utan också på familjefunktion i ett 
mycket vidare perspektiv; grad av organisation o kontroll, sammanhållnig, 
konflikter, reglering av känslor o beteende, hur alla i familjen mår och vad de varit 
med om, kommunikationssätt  etc, och hur det påverkar både smärta, och ännu 
mer pain related disability.
Jfr kliniskt: träffar föräldrar som varit med om mycket, är döda, deprimerade (på 
egen hand eller pga familjepressen), har ont, tar lm, vill fixa, inte står ut, vet alltför 
väl hur barnen mår, har vanföreställningar om egen sjd om barnets, pengar (vill ha 
intyg) etc: önskar klinik som kan ta hand om (jftr cancer + depressionsstudien)
”Sys



”Kronisk smärta handlar inte bara om värkande kroppar. Det påverkar 
patientens känslor, aktiviteter och relationer – praktiskt taget alla aspekter av 
deras dagliga liv. Hälften av patienterna med kronisk smärta lider av ångest 
eller depression. Kronisk smärta hindrar patienter från att spendera tid med 
sina barn, uppskatta sina vänners sällskap, fullgöra sitt ansvar på arbete. 
Familjer lider också. När barn har kronisk smärta förtärs deras föräldrar ofta av 
oro, ångest eller rädsla” 

Tonya Palermo
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