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Pain and psychiatric co-morbidity

• Strong association between chronic pain and 
depression, anxiety, personality, substance use
and PTSD disorders.

• Research stems from the 1980’s and currently
continues to show the same findings.



The problem?

• Psychiatry doesn’t want to deal with pain or 
substance abuse.

• ”You cure the pain and then I can work on the 
depression, anxiety, PTSD etc.”

• Pain physicians don’t want to deal with
psychiatric diagnoses or substance abuse.

• ”You cure the depression etc. and then I can
manage the pain.”

• Too few pain clinics that have all the tools.



Chicken and egg question.

• What comes first?

• This is a bi-directional process.

• Good data to show that pre-existing disorders 
are associated with chronic pain development.

• Good data to show that chronic pain can lead
to depression/anxiety disorders – HUNT.



Is this surprising

• Consider neuroanatomy.

• The ”pain matrix” could also be termed the 
”emotional matrix”.

• The limbic system is intimately involved with
both pain and many psychiatric disorders.

• Consider the ”sickness syndrome” where
depression is part of ”waiting to be better”.



Pain-emotional matrix



Support for this hypothesis

• Depression has the strongest link to chronic pain.
• 8% of 237,952 in a general population without depression had

chronic pain.
• 34% of those in the population reporting a depressive episode had

chronic pain.
BUT …
• 23% of pain patients entering a treatment program had PTSD.
• Anxiety is reported in 17% – 28% of low back pain patients.
• Chronic pain increases the risk for suicide in depressed patients.

• Schizophrenia and dementia patients have a very low incidence of
chronic pain.



The problem again

• Medicine is more and more a ”silo” model – Dr. Getz.
• Physicians limit their efforts to specialties.
• Too many psychiatrists treat psychiatric diagnoses, not 

patients.
• To many pain physicians treat pain diagnoses, not 

patients.
• The answer is clear – combined treatment is the only

path to success.
• Rarely practiced.
• We all must be physicians first, specialists second.
• The pain and psychiatric pathology link won’t go away.
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Forekomst og klassifisering av 
smerter hos polikliniske pasienter 

på DPS

«Langvarige smerter ved psykiske lidelser»
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Disposisjon
• Plassering av prosjektet: Langvarige smerter ved 

psykiske lidelser

• DPS og pasientpopulasjonen 

• Hensikt og metode 

• Kort presentasjon av strukturert intervju og 
kroppsundersøkelsen

• Foreløpige deskriptive resultat fra 
kroppsundersøkelsen



Samarbeidsprosjekt mellom psykiatri og somatikk ved 
St. Olavs hospital

St. Olavs Hospital: 
-Tiller DPS 
-Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte symptomlidelser (NKSL) ved 
forskningsgruppen i Smerteprosjektet i HUNT 3

NTNU: 
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Forskningsmidler fra  
Avdeling for Forskning og Utvikling (AFFU), St. Olavs hospital
Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
Tiller DPS og NKSL, St. Olavs hospital

Godkjenning REK Midt: 2015/835



Tiller DPS 

Psykiatrisk lokalsykehus for halve Trondheim, Klæbu og Melhus 
kommune.
Til sammen ca 70.000 innbyggere.

Døgnavdeling, 3 almen poliklinikker, spesialpoliklinikker for 
spiseforstyrrelser, gruppebehandling, unge voksne, ambulant akutt 
team, tidlig avklaring og team for rehabilitering.

Samdata: Distriktspsykiatriske tjenester 2016. nr.20/2017 :
Poliklinikker ved DPS: 
 Hovedtyngde på aldersgrupper mellom 18 – 29 år 
 Mest forekommende lidelser: Affektive: 31%, Angstlidelser: 34%
 Ca halvparten mottar avklaringspenger eller uføretrygd
 Høyere andel kvinner enn menn (63 vs 37%)



Klassifisering av psykiske lidelser (ICD-10)

• F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser 
• F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av 

psykoaktive stoffer 

• F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser (heretter omtalt 
som psykoselidelser) 

• F30-F39 Affektive lidelser 
• F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser 
• F50-F59 Atferds syndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og 

fysiske faktorer 
• F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne 
• F80-F89 Utviklingsforstyrrelser 
• F90 Hyperkinetiske forstyrrelser
•

• F70-F79 Psykisk utviklingshemming 
• F90-F98 Andre atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som 

vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder 



Hensikt med prosjektet

Øke vår kunnskap 
- om langvarige smertetilstander ved samtidig psykisk lidelse

 Hvilke smertetilstander
 Funksjonsbegrensninger: aktivitet – kroppslig
 Smertemestring 

Nytteverdi 
Økt kunnskap er nødvendig for å kunne planlegge og utvikle 
prosedyrer/rutiner for kartlegging og undersøkelse av 
smertetilstander for så å etablere relevante behandlingstiltak 
både
i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten 



Metode:  Kartleggingsundersøkelse

Inklusjon: 
• Psykisk lidelse (F diagnose ICD-10)

• Smerter mer enn 6 måneder 
• Moderat intensitet siste uke

 Samme prosedyrer som Smerteprosjektet i HUNT 3

• Spørreskjemaer  - selvrapport
• Strukturert intervju om smertene (lege)
• Fysisk undersøkelse (lege og fysioterapeut)

Datainnsamling:  august 2017  - desember 2018



Rekruttering av deltakere fra poliklinikkene 

Behandler informerte 
og ga ut infoskriv om 
prosjektet til aktuelle 

pasienter 
Prosjektmedarbeider 
tok kontakt pr telefon 
sms/ringt. Nærmere 
informasjon, avklarte 
interesse, inklusjon 

og tidspunkt for 
undersøkelse

1. Deltaker registrert 
og fikk sms/mail med 
link til spørreskjema 

2. Deltaker møtte til 
undersøkelse på 
Smertesenteret

Informasjon til poliklinikkene på Tiller DPS via møter og mail



Spørreskjema  - selvrapport

• Bakgrunnsinformasjon
• SF-36
• Tro på egen mestring
• CPAQ - Chronic Pain Acceptance Questionnaire
• Fysisk aktivitet
• HSCL-25 Hopkins Symptom Check List
• ISI - Insomnia Severity Index 
• CFQ - Chalder Fatigue Questionnaire
• Alvorlige livshendelser
• PCS - Pain Catastrophizing Scale
• Sosialt nettverk
• Bruk av helsetjenester

PHQ-9 Patient Health Questionnaire, GAD-7 General Anxiety Disorder, 
Whiteley index 7, Fibromyalgia Survey Criteria 2011 



Kroppskart egenrapportering smertelokalisasjoner

25 smertepunkt



Kroppsundersøkelsen
Strukturert intervju (ca 30 min) lege
Utdyping av smertelokalisasjoner; utbredelse, varighet, intensitet, begrensninger, 
behandling, medisiner m.m. 
Tilleggsintervju: hode, mage (IBS).

Kroppsundersøkelse (ca 1 time) fysioterapeut og lege
• Screening test for; underekstremiteter, overekstremiteter, rygg, skuldre og nakke. 

Registrering smerte og begrensning bevegelse/utførelse. 
• Avspenningsevne (GFM-52: 8 tester fleksibilitet og passiv bevegelse) 
• Tenderpoints =18. (ACR 1990):  sum TP med NRS ≥ 6 
• Triggerpoints smerte og muskelkvalitet.
• Gripestyrke. Høyde, vekt, midjemål og hvilepuls.

• Tilleggsundersøkelser utført etter behov i forhold til smerteproblem: rygg/kjeve, 
ekstremiteter, nevrologisk, palpasjon. 

Undersøkelsen ble oppsummert og drøftet med deltaker, gitt forslag til videre undersøkelser 
og/eller behandling.  
Et sammendrag av undersøkelsen ble journalført med kopi til deltaker og fastlege.



Kjønn, alder, arbeidsstatus N=154

Kvinner: 80% (123)           Menn: 20 % (31)

Gj.snittsalder 36 år  (18 – 70 år)



Psykisk lidelse N=154 

Psykisk lidelse % N

F40 Angst 29 45

F43 PTSD 21 33

F30 Affektive 21 33

F90 ADHD 10 15

F60 Pers.forst 9 14

Andre, Spiseforst, 

Utviklingsforstyrrelser
+ R-diagnoser

9 14



Klassifisering av smertetilstander 

Smerte med «ukjent årsak»
– Bløtvev 
– Leddsmerte
– Hodepiner
– Magesmerter

Smerte med kjent årsak
– Somatiske sykdommer 
– Nevropatier
– Artroser 
– Impingement skulder m.m.



Kategorisering av smertetilstander
N=154

Generalisert smerte (ACR 1990)       43 %

Fibromyalgi  (ACR 1990)                     33%

Hodepiner (tensjon, migrene)          79 %

Irritabel tarm (IBS)                              20%

Signifikant forskjell mellom kjønn (p=.002) for fibromyalgi

Generalisert smerte: (ACR 1990) smerte i høyre og venstre side, over og under midjen, 
columna/ bryst.
Fibromyalgi: 11 av 18 tenderpoints. NRS 0 – 10, cutoff ≥ 6.



Smertetilstander

Smertetilstander
HUNT 3
N = 555

Psykiatri
populasjonen

N =154

% %

Generalisert smerte (CWP) 31 43 

Langvarig hodepine 2 79

Fibromyalgi 16 33

Irritabel tarm syndrom (IBS) 3 20

Generalisert smerte: (ACR 1990) smerte i høyre og venstre side, over og under midjen, 
columna/ bryst.

Fibromyalgi: 11 av 18 tenderpoints. NRS 0 – 10, cutoff ≥ 6.



Klassifisering av hoved smertetilstander ICD-10 
«ukjent årsak» (bløtvev)

Primære Kode N

Fibromyalgi M79.7 15

Lokaliserte Kode N

Lumbal M54.5 21

Nakke M54.2 20

Hode G44.2 11

Skuldre M79.61 9

Nakke skulder M53.1 7

Thorakal M54.6 7

Lår/sete M79.65 6

Legg/fot M79.66/67 4

Mage                          R10 3

Bryst R07.4 3

Hånd M79.64 1

Til sammen 92

107 smertetilstander 

har «ukjent årsak» 



Hodepine N=154 

79 % (122) har hodepine; enten spenningshodepine eller migrenetyper
15% (23) har hodepine som sitt hoved smerteproblem

6%  (10) migrene som hoved smerteproblem
- Daglig med varierende intensitet - til perioder (x antall dager pr 

uke/mnd)
- Hemmer aktivitet 
- Medikamenter: paracet/ibux, migrenemedisiner 

 Hodepine hyppigst forekommende som fysisk plage, dernest ryggsmerter 



Somatisk helse og levevaner – Pakkeforløp for psykisk helse og rus 
01.01.2019

Ivaretakelse og ansvar for oppfølging av somatisk helse og levevaner –
pakkeforløp for psykisk helse og rus:

Ansvar
• Ved poliklinisk behandling er behandlingsansvarlig i 

spesialisthelsetjenesten ansvarlig for at det er tydelig avklart hvem 
som følger opp pasienten somatisk, enten det er fastlegen eller lege i 
spesialisthelsetjenesten. Det bør i samråd med pasienten gjøres en 
konkret vurdering ut fra pasientens tilstand og behov hvem som bør 
følge opp pasienten. 

Levevaner:
• Ved poliklinisk oppfølging har spesialisthelsetjenesten ansvar for å 

kartlegge levevaner som kan påvirke den somatiske helsen. Det må 
vurderes i samråd med pasient og eventuelt pårørende om det er 
behov for tiltak. Gjennomføring av tiltak som skal bidra til varig 
endring av levevaner bør skje lokalt i kommunen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/somatisk-helse-og-levevaner-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/somatisk-helse-og-levevaner-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus


Smertetilstander ved psykiske lidelser

Pakkeforløpenes hensikt:

Bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner: 

• Psykisk helse, rusproblemer og somatisk helse henger
sammen og bør behandles under ett. Somatisk helse og 
tilrettelegging for gode levevaner er derfor inkludert i 
forløpene.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/somatisk-helse-og-levevaner-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-
rus/seksjon?Tittel=ivaretakelse-og-ansvar-for-11138



Smertene ingen snakker 

om
NOSF, Rikshospitalet 3.januar 2019

Dagfinn Thorsvik



Pasientene – noen karakteristika

 Poliklinisk behandling ved DPS

 Langvarige smerter

 Unge voksne (20-45 år)

 De fleste midlertidig ute av arbeidslivet (AAP, SM)

 Stor overvekt av kvinner (mødre)

 Hyppige psykiatriske diagnoser: Depresjon, Angstlidelse, 
tilpasningsforstyrrelse, PTSD, ADHD

 Mange tidligere utsatt for overgrep, mobbing og psykososiale traumer



Hyppige smertetilstander

 Muskelsmertesyndrom – fibromyalgi

 Hodepine/Migrene

 Nakke/skuldersmerter

 Kjevesmerter

 Lumbago (low back pain)

 Brystsmerter

 Magesmerter (IBS/Irritable colon)

 Underlivssmerter

 Mange smertelokalisasjoner



Nociceptive smerter

 Pasienter med psykiske plager kan også ha smerter forårsaket av somatiske 
sykdommer.

 Ung pasientgruppe – degenerative sykdommer (artroser) sjeldne



Forekomst av langvarige nociceptive smerter fra 

bevegelsesapparatet, viscerale og neuropatiske

smerter

 Artrose 

 Hofter, knær, hender 

 Overvektige

 Impingement, supraspinatus tendinitt

 Epicondylitt (Tennisalbu)

 Følgetilstand etter bruddskader

 Trochanter bursitt

 Runners knee

 Meniskskader

 Baker cyste

 Achillestendinitt

 Hælspore

 Mb. Bechtrew

 Viscerale smerter

 Endometriose

 Mb. Crohn

 Ulcerøscolitt

 Neuropatiske smerter

 Carpal tunnel syndrom

 Amputasjon

 Kreftbehandling (cytostatica)



Medikamentbruk

 Antidepressiva og nevroleptika som ledd i psykiatrisk behandling

 Generelt lavt forbruk av smertestillende medikamenter

 Lav terskel for bruk av Paracet og Ibux

 Sjelden bruk av svake opoider (Pinex forte, Tramadol, Nobligan)

 Sjeldent bruk av beroligende (Benzodiazepiner)

 NSAID,s hyppig forskrevet av fastlege

 Lavt forbruk (underforbruk?)  av tricykliske (Sarotex)

 Antipsykotika (seroquel) som sovemiddel

.



Uavklarte langvarige smerter -

konsekvenser

 Ubehag

 Dårlig søvn

 Angst for alvorlig sykdom (kreft, leddgikt, hjertesykdom)

 Trussel mot egen helse, framtidig arbeids- og funksjonsevne, liv

 Assosiasjon til familiemedlemmers sykdom og død

 Passivitet, nedsatt fysisk aktivitet, dekondisjonering, nedsatt muskelstyrke og 
immunforsvar

 Redusert sosial aktivitet og deltakelse

 Nedsatt konsentrasjonsevne og hukommelse (Pseudodemens)

 Uhensiktsmessig medikamentbruk



Vårt inntrykk og vår hypotese

 Vårt inntrykk: «Ingen har snakket med meg om smertene mine»

 Vår hypotese:

 Pasienter i psykiatrien som ikke får tilstrekkelig avklaring av sine langvarige 

smerter oppnår  mindre effekt av psykologisk/psykiatrisk behandling.

 Uavklarte smerter hindrer tilbakeføring til arbeid



Avklaring av langvarige smertetilstander 

hos psykiatriske pasienter

 Anamnese

 Lytt til pasientens smerteopplevelse

 Smertedebut. Skader, traumer, livshendelser

 Hvordan har smertebildet utviklet seg over tid

 Smertekarakteristika

 Hva hjelper og hva utløser/forverrer smerten

 Medikamentbruk 

 Adekvat somatisk utredning og behandling

 Diagnostisere somatiske årsaker til nociceptive smerter

 Evt billeddiagnostikk

 Evt henvisning til spesialist/spesialundersøkelser

 Kurativ/symptomatisk behandling/oppfølging av somatiske smerteårsaker 



Behandling oppfølging av uspesifikke

smertetilstander

 Ta pasienten på alvor

 Forklare, «ufarliggjøre» smertene

 Skape forståelse, fortrolighet for smerten

 «Skilpaddeteorien»

 «Du er selv din beste lege»

 Egen mestring

 «Flinke, dyktige jenter som har strekt seg for langt»

 «Ikke la smertene styre deg – du skal styre smertene»



Behandling fortsatt

 Behov for tverrfaglig diagnostikk/intervensjon/Oppfølging

 Team: Fastlege, fysioterapeut, psykiater/psykolog, psykiatrisk sykepleier

 Psykomotorisk fysioterapi

 Treningsopplegg. Tilpasset og veiledet fysisk aktivitet/trening

 Kognitiv gruppeterapi

 Evt adjuvant medikamentell behandling

 Rehabiliteringsinstitusjon (dag/døgntilbud

 Pakkeforløp for psykiske lidelser og rus fra 1.1.2019



Pain and psychiatric
comorbidity workshop

Treatment considerations



Back to the neuroanatomy



Molecular mechanisms in pain and
depression                                

• Glutamate: reduced at AMPA receptors in amygdala, PFC, NAc, and hippocampus

Ketamine’s antidepressant actions likely include increasing AMPA tone

AMPA upregulation in RVM mediates analgesia, downregulation causes hyperalgesia

Norepinephrine: decreases signaling in LC

activation of RVM and PAG releases epinephrine release and leads to antinociception

Dopamine: decreased signaling in the VTA and NAc

Serotonin: altered signalling in PFC, ACC, VTA, and Nac

BDNF: decreased in fibromyalgia

increased in migraine

Endocannabinoids: CB1 signaling in the RVM increases descending inhibition

CB1 spinally decreases NMDA receptor activation

CREB: increased activity in hippocampus has antidepressant effects

signaling in the hppocampus, cortex and Nac decreases pain sensitivity



What does all of this mean?

• Think serotonin, noradrenaline, glutamine, dopamine, BDNF.

• All of these mechanisms can be modified by pharmacology.

• All of these mechanisms can be affected by CBT, ACT, hypnosis etc.

• All of these mechanisms can be affected by physical activity,



Treatment recommendations - pharmacology

• Tricyclic antidepresants (Sarotex)

• Serotonin/norepinephrine uptake inhibitors (duloxetine, venlafaxin)

• Ketamine

• Pentinoids (gabapentin, Lyrica), other anti-epileptics

• Overlap of effects on depression, anxiety and neuropathic pain.



Treatment recommendations - psychological

• CBT, ACT, mindfullness etc.



Treatment recommendations –
neurostimulation

• Deep brain stimulation

• Transcranial magnetic stimulation



Treatment recommendations - multimodal

• The above with a base of physical reactivation.



Treatment recommendations - caution

• The 50/30 rule for drugs in depression and pain.

• These results are in ideal populations WITHOUT comorbidities.

• Expect failures when pain and psychiatric diagnoses are comorbid.



A few basic considerations

• If there is a poor response to chronic pain treatment think
comorbidities.

• If there is a poor reaponse to psychiatric treatment think
comorbidities.

• DSM now has ”substance abuse” as a psychiatric diagnosis.

• The US literature focuses on opioids as a comorbid diagnosis.

• Alcohol is an equally significant cause of treatment failure.

• When a recommended treatment doesn’t work - GET HELP.

• Psychiatry, pain medicine and drug abuse experts need to work
together!
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