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Platon

Urettferdighet er en
sykdomstilstand som reflekterer
en ubalanse i den naturlige
ordenen



Selv fra barnemunn...



Injustice experience 
questionnaire - IEQ

• Det kognitive korrelatet 
til sinne

• Kognisjon som 
omfatter elementer av 

• Lidelse

• Skyld

• tap
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When injuries happen, they can have profound effects on our lives.  This scale was designed to 
assess how your injury has affected your life. 
 
Listed below are twelve statements describing different thoughts and feelings that you may 
experience when you think about your injury. Using the following scale, please indicate how 
frequently you experience these thoughts and feelings when you think about your injury. 
 

0 – never 1 – rarely 2 – sometimes 3 – often 4 – all the time 

 

1   Most people don’t understand how severe my condition is. 

2   My life will never be the same. 

3   I am suffering because of someone else’s negligence. 

4   No one should have to live this way. 

 5   I just want to have my life back. 

6  I feel that this has affected me in a permanent way. 

7  It all seems so unfair. 

8  I worry that my condition is not being taken seriously. 

    9  Nothing will ever make up for all that I have gone through. 

 10  I feel as if I have been robbed of something very precious. 

 11  I am troubled by fears that I may never achieve my dreams. 

 12  I can’t believe this has happened to me. 

 

 …Total                

Sullivan et al (2008) J Occup Rehabil Scott et al 2013 Pain



Folk flest forstår ikke 
hvor alvorlig 

tilstanden min er

Livet mitt kommer 
aldri til å bli det 

samme

Jeg lider på grunn av 
andres uaktsomhet

Ingen skulle være 
nødt til å leve på 

denne måten

Jeg vil bare ha livet 
mitt tilbake

Jeg føler at dette har 
påvirket meg for 

alltid

Alt virker så 
urettferdig

Jeg er bekymret for 
at tilstanden min 
ikke tas alvorlig

Ingenting vil 
noensinne veie opp 

for alt jeg har 
gjennomgått

Det føles som om jeg 
har blitt fratatt noe 

svært verdifullt

Jeg plages med frykt 
for at jeg kanskje 

aldri vil oppnå 
drømmene mine

Jeg kan ikke tro at 
dette har skjedd meg



ReKS
oversettelse 
av IEQ

Metode

• Frem-tilbake oversettelse

• Kulturell tilpasning 

• Kognitiv debrief (intervjuer med pasienter)

10 stegs oversettelse

Modifisering av ISPOR Task Force metode

Ljosaa et al in progress



Opplevd 
urettferdighet

• Ikke bare en mental konstruksjon – har 
ofte rot i en virkelighet som innebærer 
en eller annen grad av urett

• Kan likevel bli en barriere i seg selv for 
pasienter med langvarig smerte –
kanskje en av de alle viktigste 
barrierene for et godt liv

• En av de viktigste prediktorene for 
problematiske utfall på tvers av ulike 
smertetilstander og skader

Scott et al 2015; Sullivan et al (2009) Pain; Miller et al 2016; Yakobov et al (2014) Pain



Våre resultater (n= > 3000)

Opplevd urettferdighet - 3 grupper

Lav
39%

Medium
32%

Høy
29%

Lav Medium Høy

Reme et al, in progress
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Reme et al, in progress



Rodero et al 2012; Sullivan et al 2009; Sullian & Scott (2012) Clinic J Pain



Hva er mekanismen?

• Sammenhengen mellom opplevd urettferdighet og 
smerte intensitet ble helt og fullt mediert av sinne

Scott et al 2013 Pain

Opplevd

urettferdighet

Smerte-

intensitet

Sinne



Våre resultater (n= >3000)
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• Ingen kjønnsforskjeller

Reme et al, in progress



Våre resultater (n= >3000)

Reme et al, in progress

Urettferdighet predikerte både bedring og forverring 1 år etter første 
møte på Avdeling for smertebehandling

Klinisk
signifikant

bedring

• Jeg har blitt
mye/veldig mye
bedre

Klinisk
signifikant
forverring

• Jeg har blitt
mye/veldig mye
verre



Høy opplevelse av 
urettferdighet = mye 

opiater 

Scott et al 2013 JOR



Hva er mekanismen i dette?

Carriere et al 2017 J Pain Research



Gjenopprette 
rettferdighet



Spesifikke 
tiltak

• Skriveterapi

• Sinnemestring

• Bearbeiding av traumer

• Akseptbaserte tilnærminger



David

• Skåret 41 på IEQ (0-48)

• Langvarige post-operative smerter

• Bitter på kirurgen som opererte ham. 
Mener han ikke fikk vite om risikoen ved 
en slik operasjon. Grubler på det dag og 
natt og klarer ikke å slippe det.

• Skriver mail til kirurgen. Når han har 
sendt det, kjenner han hvordan alt letter 
og han endelig klarer å legge det bak seg.



Spesifikke 
tiltak

• Skriveterapi

• Sinnemestring

• Bearbeiding av traumer

• Akseptbaserte tilnærminger



Kai

• Skårer >30 på IEQ

• Langvarige smerter i kne etter en 
arbeidsulykke

• Sliter med mye sinne over det som 
skjedde, samt konsekvensene det har 
hatt for ham -> ute av jobb i flere år, 
økonomiske problemer, samlivsbrudd 
mm.

• Jobber konkret med sinnemestring



Spesifikke 
tiltak

• Skriveterapi

• Sinnemestring

• Bearbeiding av traumer

• Akseptbaserte tilnærminger



Ava

• Skårer >30 på IEQ

• Medfødt tilstand som gir periodevis 
sterke smerter med behov for operasjon. 

• Traume i forbindelse med en av 
operasjonene hvor hun ikke fikk 
tilstrekkelig smertelindring og ikke var i 
stand til å kommunisere dette.

• Stort behov for å snakke med ansvarlig 
kirurg. Utviklet fobisk angst mot 
sykehuset.

• Gradvis eksponering som endte med 
møte med kirurg



Spesifikke 
tiltak

• Skriveterapi

• Sinnemestring

• Bearbeiding av traumer

• Akseptbaserte tilnærminger



Kamilla

• Skårer >30 på IEQ

• Post-operative smerter som ikke går over 
etter en operasjon i magen 
(Cholecystectomi)

• Ekstremt høyt opiatforbruk

• Fungerer ikke i familien eller på jobb

• Blir lagt i gjentatte narkoser som 
smertelindring

• Vendepunktet for henne blir en konkret 
ACT-øvelse som gjør at hun klarer å 
vende seg bort fra bitterhet og 
selvmedlidenhet



Tusen takk for meg! siljerem@uio.no
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