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Hver femte dansker lever med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. 
Men de skal ikke langvarigt behandles med medicin, siger smerteprofessor. 
Danskerne bruger omkring 50 procent mere smertemedicin fra den vanedannende 
morfingruppe, de såkaldte opioider, end indbyggerne i resten af de nordiske lande. Netop 
det alt for store danske forbrug af morfinlignende stoffer har i årevis været et dansk 
smertensbarn, da det går stik imod Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger, der senest 
blev opdateret kort før jul. 
Ifølge dr. med. Lars Arendt-Nielsen, professor ved Aalborg Universitet og præsident for 
alle verdens smerteforskere, er det velkendt blandt fagfolk, at fysisk aktivitet frem for 
smertemedicin er meget gavnligt for kroniske smertepatienter. 
»Fysisk aktivitet helbreder ikke, men er smertereducerede. Det har en positiv effekt på 
næsten alle sygdomme og er helt uden bivirkninger og styrker immunforsvaret«, siger 
han. 
Men hvad er kroniske smerter egentlig? »Kroniske smerter er en kompliceret lidelse, 
som kræver, at patienten lærer at håndtere smerten. Der skal man hjælpes af 
psykologiske værktøjer og interventioner, så man lærer at håndtere og leve med sine 
smerter - og så fysisk aktivitet. Stærk smertemedicin i opioidgaden har normalt ingen 
plads i langtidsbehandlingen af kroniske smerter, mest til akut, kortvarig smertelindring 
og hos kræftpatienter«. Hvorfor skal man lære at håndtere kroniske smerter i stedet for at 
behandle dem medicinsk? »Fordi kroniske smerter netop er kroniske. 
De kan normalt ikke behandles helt væk. Patienten skal lære at kunne leve med 
smerterne og acceptere den tilstand, hvor ubehageligt det end er. Hvis ikke patienten 
lærer at leve med smerten, bliver det en enormt negativ ting i ens liv, man bliver passiv 
og deltager ikke socialt. Via psykologiske teknikker kan man bedre lære at håndtere og 
leve med smerten, så den ikke fylder så meget i ens bevidsthed. 
Det kan i sig selv være smerteregulerende. 
Det handler om at sætte sig realistiske mål, lære det, man kan trods smerterne, så de ikke 
overtager ens liv, men bliver en mere tålt følgesvend«. Hvorfor får nogle kroniske 
smerter? »Vi forstår ikke, hvorfor patienter får årelange kroniske smerter, men det tyder 
på, at deres smertesystem bliver ændret og mere smertesensitivt, uden at vi helt ved 
hvorfor. 2 af 3 med kroniske smertepatienter har smerter fra bevægeapparatet, det kan 
eksempelvis være patienter med artrose, altså slidgigt, eller leddegigt. 



Igen ved vi ikke, hvorfor nogle af disse gigtpatienter udvikler stærke kroniske smerter, 
hvorimod andre med samme sygdom har færre smerter«. Hvad skal man gøre ved 
smerter? »Mange vil hellere tage piller mod deres smerter end eksempelvis tabe sig 
(slidgigt fra overvægt medfører ofte smerter, red.) eller få et langt mere fysisk aktivt liv, 
som - ved vi fra solid forskning - er en effektiv behandling mod smerter ved eksempelvis 
slidgigt. Kroniske smerter kan behandles med en vis succes med fysisk aktivitet og 
psykologiske såkaldte coping-strategier, hvor man lærer at forstå og håndtere de 
smertesignaler, man får, hvor kroppen signalerer fare på færde ved hjælp af smerterne, 
men uden at der er grund til det. Men det kræver et samarbejde mellem patient og 
behandler«. Hvorfor skal man ikke tage morfinstoffer mod kroniske smerter? »Tramadol 
og de øvrige morfinlignende stoffer har masser af bivirkninger, og efter en periode kan 
de miste deres smertelindrende effekt. Det samme gælder for den sags skyld for THC-
cannabis, der i øjeblikket er det helt store hit blandt mange smertepatienter, men som 
ikke har nogen dokumenteret effekt ved kroniske smerter. Der findes altså i øjeblikket 
ingen stoffer, der bivirkningsfrit over flere år kan holde kroniske nonmaligne smerter 
nede. Desværre. Og det må patienterne desværre leve med, og de må have hjælp til at 
lære at håndtere de smertestimuli, som den kroniske smertepatient oplever. Det er det 
bedste råd, selv om det ikke helbreder«. Hvad er risikoen ved morfin og lignende stærk 
smertemedicin? »På sigt kan opioidstofferne faktisk gøre menneskets smertesystem 
endnu mere følsomt - ikke mindre - hvis du tager stofferne i lang tid. Derved ødelægger 
du og skaber grobund for smerter, som man ellers ønsker at behandler. For en døende 
kræftpatient er det ligegyldigt, da man skal sikre den sidste tid bedst muligt, men folk 
med kroniske smerter, der ikke skyldes kræft, skal ikke i længere tid behandles med 
opioider. Det er der oftest intet fagligt belæg for. Det giver også et væld af fysiske og 
psykiske bivirkninger, voldsom afhængighed og andet grimt«. 
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