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Kronisk smertesyndrom / Fibromyalgi 

• Tung og vanskelig pasientgruppe 

• Veldig plaget - misforhold mellom plager og funn 

• Konvensjonell behandling virker dårlig 

• Pasienten sliter med troverdigheten – får ikke hjelp 

• Legen sliter med avmaktsfølelsen 
 

• Smerte: En livsviktig beskyttelsessans! 

• Så lenge smerten representerer en fare vil den ha en 
fremtredende plass i bevisstheten! 

 Smertestimulus – fortolkning – smerteatferd 

• Vårt ansvar å gi pasienten rett smerteforklaring, trygghet og 
forståelse + kurativ behandling – inkludert optimal opptrening 

• Da trenger vi en meningsfull og korrekt forståelsesmodell! 



Min egen undring…. 
• Mangeårig klinisk- og forsknings- og rehabiliteringserfaring med pas.gruppen 

 

• Fortsatt nysgjerrig på muskulaturens rolle mht utviklingen og 
opprettholdelsen av smertebildet 
 

• Fagmiljøet gått motsatt vei – fra muskel til sentralnervesystemet 

• Muskulaturen stebarnet i moderne medisin 
• Ingen medisinsk spesialitet har villet adoptere den 
• Store forskningstekniske utfordringer 
• Mye upløyd mark 

 

Tradisjonell smerteinndeling: 

• Nociseptiv  

• Nevrogen  

• Dysfunksjonell- eller sentral- eller idiopatisk smerte 
 

Hvor hører muskelsmerten hjemme? – eller finnes den ikke? 
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"Dysfunksjonell" - /sentral- / "idiopatisk" smerte 

Enkefalin 

NA  

Serotonin 

- + 

Limbiske 
system Kognitiv terapi 

Psykofarmaka 

Analgetika 

(Fysisk aktivitet) 

PAG 
MO  

Kortikal styring + 

Limbiske system 
 

Descenderende: 

• Smerte-inhibisjon 
• Tonisk aktiv 

• Smerte-fasilitering 
 

På bakhornsnivå 

Dysfunksjonell smertemodulering: 

Spontan, utbredt smerte i fravær av perifer patologi. Allodyni. 
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Nocisepsjon fra muskulatur 

Muskel nociseptorer = frie nerveendinger fra tynne myeliniserte (gr.III) 

eller umyeliniserte (gr.IV) nervefibre med nevroner i dorsalrots gangliet 
(DRG) som har synapser med nevroner i ryggmargens bakre horn 

• Flest umyeliniserte gr. IV fibre 

• 60% har nocoseptive egenskaper – høy mekanisk terskel før respons 

• 40% er ikke-nociseptive – lav mekanisk terskel (formidler trykk sensasjoner etc.) 

• tilpasser sirkulasjon og respirasjon til vårt aktuelle fysiske aktivitetsnivå 

• Nociseptorene har mange ulike typer membranreseptorer 

• Responderer på ulik grad av mekanisk og/eller kjemisk stimulering 

• Muskel nociseptorene inneholder nevropeptider (Subst-P, CGRP) som 
skilles ut når nerveendingene aktiveres 
•  og gir økt smerte, vasodilatasjon/ødem, økt eksitabilitet av motornevroner  
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Viktige kjemiske stimuli for muskel-nocisepsjon 

• To relativt spesifikke stimulatorer av muskel nociseptorer: 

   1) Et surt miljø (lav pH)  og 2) økt ATP  
 

1. Lav pH – økt proton (H+) konsentrasjon 

H+-ionene binder seg til TRPV1, ASIC1 og ASIC3 reseptorer i nerve-
endingene, slipper inn Na+ 

• ASIC 1 åpner seg ved pH < 6,9 

• ASIC 3 åpnes ved pH rundt 6 og er koblet til Subst-P og dermed 
essensiell for utviklingen av sentral sensitisering og kronifisering 
• Langt fler ASIC 3 i muskel-nociseptorer (50%) enn i nociseptorer fra hud (10-20%)  

 

• TRPV1 reseptoren er både følsom for lav pH, varme og capsaicin 
• Kan forklare muskelverkingen ved infeksjoner med høy feber 
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Nesten alle patofysiologiske forandringer i muskulatur fører til et 
surt miljø: 

• Inflammasjon  - lav pH, målt til 5-6 

• Ischemi  

• Toniske kontraksjoner som leder til ischemi 
• F.eks. krampe, utmattende trening, dårlig kroppsholdning / ergonomi 

• Ischemisk kontraksjoner => Laktat↑ - pH↓ - treningssmerte↑, + 
frigjøring av andre smertefremkallende / sensitiserende substanser 
(Bradykinin) 

• Myofascielle triggerpunkter 
• Cinderellahypotesen: Monotont, lavenergetisk arbeid der noen få – 

og alltid de samme, Type 1 fibrene rekrutteres først og også er de siste 
til å slippe. Blir overbelastet. 
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Kliniske eksempler: 

• Rotter: 2 unilaterale im. pH=4 injeksjoner med 5 dagers 
mellomrom => kroniske bilaterale smerter i den injiserte 
muskelen samt smerteutstråling ned i poten (Sluka et al 2001) 

 

• Hos mennesker: Im.inj. av pH=5,2 buffer => alle typiske 
muskelsmertesymptomer: Smerte og mekanisk hyperalgesi på 
infusjonsstedet pluss overført smerte (Frey Law et al 2007)  
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2. ATP (adenosin trifosfat) 
 

Høyenergetisk molekyl tilstede i alle celler, spesielt høy 
konsentrasjon i muskel 

 

• Frigjøres ved muskelcelle skade eller økt celleveggpermeabilitet 
 

• Aktiverer purinerge P2X2 og P2X3 reseptorer på gr.IV-fibrene 
(gr.III fibre mindre sensitive for ATP)  
 

• 2/3 av DRG nevronene blir depolarisert av ATP (Connor et al 2005)  
 

• ATP infusjon i m. trapezius hos menneske induserer smerte (Mörk 

et al 2005) 
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Andre smertefremkallende stoffer i muskel 
Ved patologiske forhold vil en rekke forskjellige kombinasjoner av 
substanser «inflammatorisk suppe» påvirke muskel nociseptorene på 
ulike måter, f.eks: 

• Bradykinin (BK)– øker sensitiviteten for mekanisk stimulering, varme og 
andre smertefremkallende substanser, f.eks. serotonin 

• Serotonin (5-HT) - direkte nociseptiv + sensitiserer nocisept. for f.eks BK 

• Prostaglandiner - liten selvstendig eksitatorisk effekt, men øker effekten av BK 

• Interleukiner - IL-1 har pro-nociseptive egenskaper, IL-10 har anti-nociseptive 

• Nervevekstfaktor (NVF) - eksiterer nociseptorene uten smertesvar 
(under terskelen på spinalt nivå for videre transmisjon til hjernen)  

• Sensitiserer både på perifere nociseptorer og sentrale nevroner 

• Systemisk admin. gir langvarige myalgier og allodyni, kraftigst hos kvinner 

• Sannsynligvis en viktig faktor ved kronifisering av muskelsmerte 
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• Glutamat (Glu) –Transmitter på spinalt nivå for nociseptive fibre.  

• Frigjøres simultant perifert og sentralt ved eksitasjon av nociseptoren 

• Aktiverer nociseptorer (NMDA res) og sensitiserer dorsalhorns nevroner 

• Kjønnsforskjeller: Sterkere smerter hos kvinner 

• Capasaisin – sterk smerte ved inj., men desensitiserer nociseptorene for 
videre kjemisk eller mekanisk stimulering i minst 30 min etter inj. 

• TNF-α og IL-6  

• Begge har en akutt desensitiserende effekt for mekanisk stimulering hos rotte 

 

• Afferent segmental inhibisjon i bakhornet 

• Aktivitet i tykke myeliniserte nerver fra hud og underliggende vev 
hemmer videre transmisjon av muskelnocisepsjon fra bakhornet 
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Konklusjon: Muskulaturen gir opphav til smerte! 

• Muskulaturen er et viktig nociseptisk organ med smerte-
modulerende egenskaper 
 

• Holdepunkter for perifer smertemodulering (sensitisering 
/de-sensitisering) på nociseptor og spinalt nivå, i tillegg til 
moduleringen styrt fra PAG og medulla obl. 
 

• Forskjellige muskler har ulike smertefremkallende 
egenskaper  
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Muskulaturen, en viktig pådriver for både 
perifer og sentral sensitisering 

• Vevet med størst andel Subst-P produserende nevroner 
• Nevropeptid – skilles ut simultant perifert og sentralt fra det nociseptiske nevronet hver 

gang dette eksiteres. Sensitiserer både perifere nociseptorer og bakhornsnevronene  

• Både høyfrekvent impulstrafikk / sterk nociseptisk stimulering fra muskel 
og lavfrekvent som er så svak at den ikke når terskelen for videre 
transmisjon fra bakhornet, sensitiserer bakhorns cellene 

• Hver celle blir mer følsom for stimuli i tillegg til at flere bakhornsceller lar 
seg eksitere (fordi impulsaktiviteten har medført aktivering av «sovende synapser» 
mellom nevronene) 

• Resultat: Økt antall hyper-eksitabile nociseptive nevroner i bakhornet 
som => økt smerteutbredelse, -intensitet, hyperalgesi og allodyni 
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Muskelsmertens vei gjennom CNS 

• Bakhorns-laminae (I, IV-VI) med tett synaptisk kontakt («sovende 

synapser») med omliggende segmenter (overført smerte) 
 

• Sterke forbindelser med det limbiske system (emosjoner, minner, 

atferd/initiativ, etc.) og hypothalamus (nevroendokrine funksjoner), samt 

områder i mesenchephalon (PAG) som styrer smertemoduleringen +/- 
•   

• Muskelsmerten har en sterk affektiv komponent – slår begge veier 

• Bevege oss - Forsvare oss - Uttrykke følelser (kroppsspråk) 
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Kliniske manifestasjoner av muskelsmerte 

• Vårt største organ - menneskets vanligste smerte 

• Hyppigste årsak til legebesøk i Norge 

• 75-80% av all muskelskjelettsmerte 

• Største gruppe av uføre og sykemeldte  

• Smerten oppleves diffus og vanskelig lokaliserbar 

• Rivende, krampelignende, pressende, verkende karakter 

• Gir hyppig opphav til overført smerte 

• Vanskelig å tolerere – sterk affektiv komponent 

• Normale funn v/ rtg-, blod-, ledd- og nevrologisk status 

• Lett å feiltolke pasientens plager! 
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Dr. Janet Travell (1901-1997)  

Pioner / vitenskapelig aktiv innen muskelsmerte: 1942-95 

 

• Dokumenterte tr.p’enes smerteutstråling  
 

• Avdekket utløsende- og vedlikeholdende 

faktorer for muskelsmerten 
 

•  Retningslinjer for spesifikk  diagnostikk 

og behandling 

Kardiolog, JF Kennedys livlege 

Kontor i det hvite hus 

• Både muskelvev og fascie- gir opphav til overført smerte:      

 ”Myofasciell smerte”  (MFS) 

• Smerteårsak: Det myofascielle triggerpunkt (tr.p) - 

feedbackmekanisme  mellom tr.p og sentralnervesystem. 

JG Travell, DG Simons: 

Myofascial Pain and 

Dysfunction. The Trigger 

Point Manual. Vol 1&2, 

Williams & Wilkins, 

1993/1999 SH Wigers 
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Årsak til myofasciell smerte 

• Mer funksjonsfeil enn skade! 

• Trekke seg sammen  -  slappe av – samarbeide! 
• «Muscles that work together get in trouble together!» 

• Mange årsaker:  
• Akutt / kronisk overbelastning (fysisk, psykisk, sosial), 

kroppsholdning, feil ergonomi, forkortet stilling over tid, 
anspenthet, psykososiale problemer, stress, inaktivitet, 
søvnmangel, nedkjøling, virus, overført smerte fra indre 
organer, leddlidelser, i.m. injeksjoner, traume... etc. 

• Jo svakere/dårligere trent en muskel er, dess mer utsatt 
er den for utvikling av smertefulle myofascielle 
triggerpunkter (tr.p) 

• Karakteristiske ”overført smerte”-mønstre 

• Gjør at muskelen blir ”kort”, stram og svak og trettbar 
 

SH Wigers 
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Hvorfor blir muskelsmerten kronisk? 
Den går jo normalt over av seg selv i.l.a. noen dager - ? 

• Mange vedlikeholdene faktorer (VF) for smerten: 
• Kroppsholdning (liggestilling om natten, møbler, ergonomi) 

• Strukturelle forhold (anisomeli, bekkenasymmetri, scoliose) 

• Overtrening, analgetika, passivitet  

• Psykososiale problemer, stress, anspenthet 

• Søvnproblemer 

• Svingende blodsukker (kosthold og måltidsrutiner)  

• Leddlidelser, lidelser i indre organer, anemi, hypotyreose…  
 

• VF må elimineres for å  
• oppnå varig bedring! 

• unngå at smerten sprer seg 

• unngå sensitivisering av nervesystemet 

SH Wigers 



Det myofascielle triggerpunkt (tr.p) 

• Det ømmeste, hardeste 
punktet i en stram, palpabel, 
muskelfiberstreng 
 

• Hyperirritabel ”knute” av 
kontraherte muskelfibere 
forsynt fra samme nerve 

19 

Den stramme muskelfiberstrengen  
• Kan palperes klinisk 
• Lar seg objektivt fremstille ved MR 

elastografi 
• Er ca 50% stivere enn omliggende 

muskelvev  
• Kan fremkalles eksperimentelt 

• Eksentrisk belastning 
 

 

SH Wigers 
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Den integrerte tr.p hypotesen 
•Nevromuskulær forstyrrelse (motoriske 

endeplate) – Cinderella fibre? 
•Unormalt høy Ach utskillelse 
•Vedvarende depolarisering av den 

postsynaptiske membran 
•Kontinuerlig Ca2+utskillelse og kraftig 

sarkomerkontraksjon 
•Avklemming av kapillærer mellom fibr 
•Økt energiforbruk / red. energi tilgang 
•Lokal energikrise 
•Vedvarende lokal kontraksjon 
•Hypoxi (lav pH, økt ATP) 

• Frigjøring av smertefremkallende og 
sensitiviserende substanser 

• Økt eksitabilitet av motonevronet (Sunst-P) 
• Økt Ach frigjøring - ond sirkel! 

• Overført smerte (sensitivisering/aktivering av 
omliggende segmenter) 

SH Wigers 
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Kontraksjonsknute ved den motoriske endeplate 
- muskelfiber lengdesnitt (elektronmikroskopi) 

Endeplaten 
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Triggerpunktet Triggerpunkt kompleks 
Knute   Stram streng 

Normale 

fibere 
Kontraksjons 

knuter 

FTrP FTrP 
STrP 

Affeksjon av  

nabofibere 

• Lokal kontraksjonsknute ved den 

motoriske endeplaten i 

muskelfibere forsynt fra samme 

motornevron  
•  

•Gjør at muskelen ikke kan    

 strekkes fullt ut  
 

• Gjør muskelen vond, stram, svak 

og trettbar  
 

• Stråler ut smerte og trykkømhet til 

 et for hvert tr.p, spesifikt område 
 

• Er sjelden lokalisert der 

pasienten kjenner smerten 
 

• Lett å behandle på feil sted!  

SH Wigers 
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Eksempel:  
Overført smerte fra 
tr.p’er i Scalenus 
muskulaturen 
 

Illuderer ”Cervico-
brachilagi” 
 

Bilder fra: J Travell og 

D Simons: 

Myofascial Pain and 

Dysfunction. 

The Trigger Point 

Manual, 

1999 Williams&Wilkins 
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Tr.p’ets vitenskapelige dokumentasjon 

• Områder for referert smerte (Travell / andre) 

• Kan visualiseres objektivt ved forskjellige typer UL: 
• Størrelse: 0,16 + 0,11 cm2. Vises enten som 1 knute, eller en gruppe av flere 

• Doppler us: Økt vaskulær motstand og endret mikrosirkulasjon 

• Elektrofysiologiske funn  
• EMG: Abnorm, spontan endeplateaktivitet (SEA) i tr.p’s motornevron - 

forenlig med kontinuertlig sarkomer kontraksjon 

• Jo mer aktivt tr.p er, dess større SEA amplitude 

• Tr.p’s biokjemiske miljø  
• Mikrodialyse i aktive tr.p: Økt konsentrasjon av smertefremkallende/ 

sensitiserende substanser: Subst-P, CGRP, BK, TNF-α, IL1β, IL6, IL8, serotonin, NA 
samt lav pH (J Shah 2006) 

SH Wigers 
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 Triggerpunktet er dynamisk 

• Medfører variasjon i smerte intensitet og lokalisasjon samt 
 smertespredning 
 

• Aktivt tr.p: Spontan utstrålende smerte og funksjonssvikt  

• Jo mer aktivt tr.p er, dess mer omfattende referert smerte via 
sensitivisering av bakhornsnevroner og aktivering av 
synaptiske nettverk i omliggende ryggmargsegmenter 

• Latent tr.p: Ingen spontan smerte, men funksjonssvikt 

• Lett å ”aktivere”  

• Sensitivisering av bakhornsnevroner og aktivering av 
synaptiske nettverk, selv om aksjonspotensialene ikke når 
terskelen for å sendes videre til hjernen 

• Tr.p veksler mellom å være aktivt og latent avhengig av 
muskulær belastning. 

 SH Wigers 
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 Kronifisering og smertespredning 
på muskulært nivå 

• Ubehandlet / vedlikeholdt sprer smerten seg som en 
 kaskade  

• til muskler med lik og motsatt funksjon (den myotatiske enheten) 
og til muskler i utstrålingssonen: 
 

• Primært tr.p 

• Sekundære tr.p: I agonister og antagonister 

• Satellitt tr.p: I muskler som ligger i utstrålingssonen 

• Kompensatoriske tr.p: I muskler som kompenserer for 
 funksjonssvikten 

SH Wigers 
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Illustrasjon av 
smertespredning 
 
Vanligste muskler involvert 
i  hodepine av myofasciell 
årsak: 
 Trapezius (primært tr.p) 
 St.cl.mast. 
 Temporalis 

Øvre Trapezius 

Bildet fra: J Travell og D Simons: 

Myofascial Pain and Dysfunction. 

The Trigger Point Manual, 1999 

Williams & Wilkins 
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Sterno cleido mastoideus (sekundært tr.p.) 
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Temporalis 
(satellitt tr.p.) 

Bilder fra: J Travell og D Simons: 

Myofascial Pain and Dysfunction. 

The Trigger Point Manual, 

1999 Williams & Wilkins 
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De fleste 

fibromyalgipasienter 

har utbredt 

myofasciell smerte, 

og svært mange tr.p! 



Substans P 

• Økt smerteintensitet 

• Overført smerte /økt smerteutbredelse 

• Ikke smertefulle stimuli oppleves som smerte 

Nervesystemets plastisitet/tilpasningsevne 

Enkefalin - smertedemping 

NA – smertedemping 

 

Serotonin – demper smerte, 

gir dyp søvn, regulerer 

stemningsleiet – og bidrar til 

smertefasilitering 

  

- + 

Limbiske 
system 

Utrygghet – fare! 

Katastrofetanker 

Tidligere erfaringer 

Avmakt 

Toxisk stress .. 

PAG 
MO  
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Hva om prosessen 

drives både perifert 

og sentralt fra? 

Terapi må rettes 

begge steder! 

Sensitisering er en 

reversibel prosess! 

Må fjerne perifere 

pådrivere (MFS, 

inflamm, etc), gi pas. 

Forståelse, trygghet 

og håp: Redusere 

verstefallstenkning 

og smertefokusering! 

…  ...  ..   . 
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Tr.p indusert funksjonssvikt: 

• Lett forkortet og stram muskulatur 

• Lett redusert styrke - uten uttalt atrofi 

• Økt trettbarhet, lengre restitusjonstid 

• Redusert koordinasjon  

• Redusert avspenningsevne 

• Forstyrret samspill agonister / antagonister, svekket 
resiprok inhibisjon 

• Unødig muskelbruk – rekrutterer fler enn nødvendig 

• Smerteindusert unngåelsesatferd 

• Tap av livskvalitet 

SH Wigers 



Muskelsmerte påvirker motorisk kontroll 

• Endringene i motorisk kontroll og muskulært samspill ved muskel-
smerte er en vesentlig faktor i overgangen fra akutte til kroniske 
smerter 

• Interaksjonen mellom smerte og motorisk kontroll er oppgave-
spesifikk: 

• Ved submaksimale kontraksjoner, reduserer smerten maksimal 
voluntær kontraksjon og utholdenhet 

• Under dynamisk oppgaver, medfører den endringer i koordinasjon 

• Adaptive endringer utvikles og fører til redusert agonist aktivitet og 
etter hvert, økt antagonist aktivitet (Graven-Niesen et al 1997 og 2010) 
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• Muskelsmerten kan føre til økt, kompenserende muskelaktivitet i 
andre muskler/ kroppsområder – spenner og bruker fler muskler enn 
nødvendig for oppgaven 
 

• Muskelsmerte har negative biomekaniske konsekvenser for sener og 
ledd: 

• Smerteinduksjon i m vast.medialis gir svekket motorisk kontroll og økt 
kneledds-instabilitet under gange (Henriksen et al 2007).  

• Tap av leddkontroll kan øke sjansen for leddskade, bidra til kronifisering 
av plagene og har betydning for hvordan man skal legge opp 
rehabiliteringen / treningen av pasienter med muskulære knesmerter 
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Effekt størrelse: Cohens ’d 
14-ukers tilrettelagt kondisjonstrening 45min x3 /uke, vs. TAU 

(SH Wigers 1996) 
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SH Wigers 

60% følte seg 

bedre eller 

mye bedre 
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Effekt størrelse: Cohens ’d 
14-ukers tilrettelagt kondisjonstrening 45min x3 /uke, vs. 4 ukers 

flerdimensjonal rehab inkl. MFS behandling v/ Jeløy Kurbad  
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Flerdimensjonal rehab. reduserte også signifikant antall pasienter med fib-diagnosen ved 

avreise (30%). 
SH Wigers 

Jeløy Kurbad 

Kondisjonstrening 
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Global subjective improvement (%) 
4-week Jeløy / 7- and 14-week AE, SMT, TAU  

(SH Wigers 1996 / 2007) 
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Konklusjon/veien videre 

• Hvis vi betrakter pasientens langvarige smertetilstand som kun sentralt 
betinget, vil vi risikere å miste verdifulle terapeutiske muligheter  

• Man må avklare om pasienten også har myofasciell smerte for å kunne gi 
kausal behandling og et hensiktsmessig treningsprogram 

• Unngå unødig smerteforverring og at pasienten mister motet og passiviseres 

• Sentral sensitivisering er en reversibel prosess, og den perifere 
pådriveren, MFS, kan behandles (tr.p beh, eliminering av VF, uttøyning, 

opptrening av utholdenhet og styrke) så vel som den sentrale (undervisning og 
kognitiv atferdsterapi: skape trygghet, forståelse og håp i stedet for verstefalls-
tenking, utrygghet, symptomfokusering og avmakt) 

• Vi må ikke overse muskulaturen når vi har med disse pasientene å gjøre! 

SH Wigers 38 
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For dere som vil lære mer: 
• JG Travell, DG Simons: Myofascial Pain and Dysfunction. The 

Trigger Point Manual. Vol 1&2, Williams & Wilkins, 1993 
(1999) 

• S Mense, RD Gerwin: Muscle Pain. Understanding the 
mechanisms. Springer-Verlag: Berlin Heidelberg 2010 

• Nancy Lee Shaw: Simple changes to end chronic pain 
(Amazon) 
 

• Travell& Simons: Flipcharts el. plakater over tr.p 

    lok. og smerteutstråling (www.Amazon.com) 

• J Musculoskeletal pain (4xper år) 
 

• International Myopain Society www.myopain.org 
 

• Myopain verdenskongresser siden 1989 

• Siste: Seattle 2013, neste gang: Sydney 2015 
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Jeløy Kurbad: 

77 pasientrom - 60,3 døgnplasser/17,5 dagplasser - bygningsmasse 5700 m2 

uteareal 18 mål  

Takk for oppmerksomheten!  

SH Wigers 
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Hvordan diagnostisere MFS? 
• Sikker diagnose - sykehistorie og medisinsk utredning 

• Myofasciell smerte er en eksklusjonsdiagnose!! 
 

• Tegning av smertelokalisasjon 
• Sammenligner den med aktuelle tr.p’ers smertemønstre (v.h.a. 

Travell & Simons flip-charts eller plansjer) 
 

• Teste bevegelsesutslag/range of motion (ROM) av: 
• Muskler med tr.p utstråling som tilsvarer pasientens smerte-

opplevelse – hvem er for ”korte”/stramme? 
 

• Palpasjon etter stramme strenger m/ tr.p’er  
 

• Avdekke vedlikeholdende faktorer (essensielt for varig bedring) 
• Fotografier av pasienten i situasjoner de ofte er i 

 

• Informere pasienten, etablere felles forståelse / 

utgangspunkt for videre tiltak 

SH Wigers 
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Pasientens fotografier avslører ofte ubevisste holdningsmønstre 
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Eksempel på smertespredning: 

Sek. tr.p i agonist 

Sek. tr.p i antagonist 

Satellitt tr.p 

A 

B 

C 

D 

Primært tr.p 

Iliopsoas 

Rectus abdominis 

Quadratus lumborum 

Gluteus minimus 

Bilder fra: J 

Travell og D 

Simons: 

Myofascial 

Pain and 

Dysfunction. 

The Trigger 

Point Manual, 

1999 Williams 

& Wilkins 
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Spesifikk behandling av MFS 

• Pasienten kan selv bidra til 75% av bedringen! 

• Avlære/eliminere vedlikeholdende faktorer 

• Inaktivere tr.p (overfladisk til dyp): Tr.p kompresjon, dry 
needling, injeksjon, ”spray & stretch”, m.fl., (ca. like god effekt) 

• Tøye ut muskelen til normal lengde 

• Reetablere et normalt bevegelsesmønster 
• Hyppige tøyningsøvelser (4x2 reglen), holdningskorreksjon 

• Trene opp utholdenhet og styrke 
 

• Fuktig varme og/eller trykk på tr.p etterfulgt av spesifikk 
tøyning kan lindre smerten umiddelbart 

• Medikamenter: Tramadolhydroklorid, Paracetamol  
• (NB! Korttidsvirkende og kun v/ behov) 

SH Wigers 
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4x2-reglen for tøyning 

• Tøy samme muskel 2 ganger 

• Tøy på begge sider = 2 sider, av kroppen 

• Hold tøyningen i 2 inn- og ut-pust 

• Tøy hver annen time = 2 timer mellom 
 

Husk!  

• «Føles-godt» tøyning, ikke «se hvor langt jeg kan komme» 
tøyning! Målet er å reinstallere et normalt bevegelsesmønster 

• Viktig at muskelen som tøyes er helt avslappet - og de andre 
musklene i kroppen også! 

Det tar bare noen få minutter hver gang, men kan utgjøre 
en enorm forskjell! 

45 
SH Wigers 


