
Til Sentralstyret i DNLF  

Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 

Bakgrunn 

Pasienter med smertetilstander oppsøker alle deler av helsetjenesten, og smerter er del av 

symptombildet ved flertallet av sykelige tilstander. Ulike studier har vist at 30 - 50 % av 

befolkningen rapporterer om smerteplager av betydelig grad, men en langt lavere andel 

omtrent 1 -2 % har plager som fordrer behandling på et høyt kompetansenivå. Mange 

pasienter har imidlertid vanskelig for å finne leger med adekvat kompetanse. Det fører til en 

stor grad av «doktorshopping», uhensiktsmessige utredninger, feilbehandlinger og derav 

følgende store utgifter for den enkelte og for samfunnet. Pasientene lider unødig, fysisk og 

psykososial funksjonsevne brytes ned og livskvalitet forringes sterkt for pasient og pasientens 

familie. 

Kroniske smerter er sterkt assosiert med tidlig uføretrygd og en stor del av uføretrygdede og 

sykmeldte har langvarige smerter som største helseproblem  

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene har i 

flere år inneholdt krav om bedre tilbud til pasienter med kroniske smerter. 

Dette har ført til opprettelse av smertebehandlingsenheter ved flere helseforetak. Det finnes 

imidlertid ingen definert kompetanse for de som skal ivareta pasientene. Kompetanse til å 

utrede og behandle pasienter med sammensatte og langvarige smerte problem både på det 

nivået og ellers i helsevesenet ble sterkt etterlyst under den debatten som ble ført etter Sonja 

Sjølies spørsmål til daværende helseminister Anne Grethe Erichsen sist vinter. ( Se vedlagte 

referat av debatten der man etterlyste både kompetanse, retningslinjer og Smertemedisinske 

sentre.) 

Tilgjengelig kunnskap om smerte har økt betydelig i de siste 20-30 årene og forandret vår 

forståelse både av årsaker til smerte og de mange uheldige psykososiale og kroppslige 

konsekvenser av langvarig smerte. Langvarig, sammensatt smerte forsterkes og kompliseres 

av påvirkning av og reaksjoner i det somatosensoriske, men også det motoriske nervesystem. 

Det dreier seg til dels om en helt ny måte å forstå sykdom og helse på, der det å mobilisere 

pasientens egne ressurser for å oppnå bedring er sentralt. Denne kunnskapen er ikke alltid 

kjent for leger i ulike deler av helsetjenesten, og den blir i alle fall ikke alltid tatt hensyn til 

ved diagnostisering og behandlingsvalg.  

Vi anser det som meget viktig at DNLF må ligge i front med hensyn til denne nye 

sykdomsforståelsen, både for å gi befolkningen best mulig behandling, men også for å 

forvalte ressursene på best mulig måte. Ulik faglig forståelse vanskeliggjør kommunikasjonen 

både mellom de ulike nivåer i helsetjenesten, mellom ulike deler av spesialisthelsetjenesten og 

mellom ulike profesjoner. Dette medfører frustrerte pasienter, leger som slites ut av ikke å 

klare å hjelpe pasientene. Og det er sløsing med ressursene. 

 



Beskrivelse av smertemedisin som fagområde 

Smertemedisin er et fagfelt som omfatter forståelse, diagnostikk og behandling av akutt og 

kronisk smerte på tvers av tradisjonelle fagdisiplinære skillelinjer.  

Den legger til grunn at langvarig smerte kan være et sammensatt helseproblem som 

følgetilstand også etter at den underliggende eller utløsende årsak til smertetilstanden er ferdig 

behandlet eller er i en rolig fase.  

Et annet grunnleggende premiss er at smerte, uansett årsak og alvorlighetsgrad, er en 

opplevelse og ikke bare et «sanseinntrykk” (kfr.  IASPs definisjon av smerte (1)). Av dette 

følger at all diagnostikk, evaluering og behandling må bygge på individets subjektive 

rapportering av smerten. 

Smertemedisinens hovedfokus vil naturlig være langvarig smerte siden smertemekanismenes 

kompleksitet ofte gjør diagnostikk, evaluering og behandling vanskeligere ved kronisk enn 

ved akutt smerte. Akutt smerte er imidlertid viktig for smertemedisinen bl.a. fordi man har 

holdepunkter for at tidlig og riktig diagnostikk, evaluering og behandling av akutt smerte er 

en viktig faktor i arbeidet med å forebygge og redusere skadevirkningene av at den akutte 

smerte blir langvarig.  

Avgrensning 

Palliasjon i livets siste fase vil som oftest håndteres av palliasjonsmedisinmiljøer og de aller 

fleste pasienter med akutte smerter på bakgrunn av aktuell pågående sykdom behandles av 

allmennmedisiner eller den organspesialitet der sykdommen tradisjonelt behandles. 

 

Hensikten med å opprette smertemedisin som kompetanseområde 

Vi mener at vi ved å samle leger med interesse for dette problemet i et fagfellesskap lettere 

kan stimulere til kunnskapsutvikling og omstilling etter hvert som forståelse og 

behandlingsmuligheter endrer seg.  

 å bedre utdanningen av helsepersonell i diagnostikk, evaluering og behandling av 

smerte 

 å utvikle og å gjøre tilgjengelig flere verktøy i pasientbehandling enn de som i dag er i 

allment bruk i de ulike organspesialiteter  

 å fremme interdisiplinært og tverrfaglig samarbeid omkring smertepasienter 

 å fremme samhandlingen mellom allmennmedisin og spesialisthelsetjenesten omkring 

pasienter med akutte, subakutte og, spesielt, langvarige smerter. 

 å identifisere uhensiktsmessig behandling og områder for forbedring 

 å utarbeide oppdaterte retningslinjer for smertebehandling 

 å fremme forskning på smertemekanismer og smertebehandling 

 å fremme opplysning om smerte og smertebehandling til befolkningen 



Vi foreslår å opprette et kompetanseområde i smertemedisin etter de nye regler for slike 

områder.  

Denne form for videreutdanning er bedre egnet enn å etablere en egen spesialitet eller 

subspesialitet for dette kunnskapsområdet fordi det angår de aller fleste medisinske 

spesialiteter og bygger på kunnskap fra mange områder. Økt kunnskap om smertemedisin vil 

være svært verdifullt også utenom smerteklinikkene og smerteteamene. Det vil kunne føre til 

bedre beslutninger i den kliniske hverdag i alle deler av helsetjenesten. Organisering av 

spesialkunnskap om smerte og smertebehandling som et kompetanseområde er mindre rigid 

og bedre egnet til å møte de endringer i kunnskap som helt sikkert vil komme  

Smertemedisin er etablert enten som kompetanseområde eller sub/gren/»kvist» spesialitet i 

flere andre land i Europa og Nord-Amerika.  Finland har hatt smertebehandling som ”särskilt 

kompetans” i mange år alt. I Sverige er ”algologi” en subspesialitet for mange 

hovedspesialiteter. 

Det finnes en skandinavisk videreutdannelse i avansert smertemedisin og smertebehandling, 

opprinnelig utarbeidet som påbygning til spesialiteten anestesiologi. De siste kullene har 

imidlertid rekruttert spesialister med ulik bakgrunn, også spesialister i allmennmedisin. På 

smerteklinikkene i Skandinavia arbeider det spesialister fra mange forskjellige andre 

spesialistområder.  

Med den finske kompetanse-ordningen som modell, vil vi forslå en felles teoretisk 

grunnutdanning uavhengig av grunnspesialitet, men med ulike påbygninger i ulike 

hovedspesialiteter: Dette vil være forskjellig for en nevrolog med spesialinteresse i 

nevropatisk smerte eller hodepine, fra det en anestesiolog må kunne om avansert invasiv 

behandling, e.g. ultralydveiledet blokade, radiofrekvens behandling, med mer. Spesialister i 

fysikalsk medisin og rehabilitering vil trenge fordypningsområder i smertebehandling av 

muskel- skjelettlidelser. En spesialist i psykiatri vil trenge videreutdanning i betydning av 

angst, depresjon og kognitiv adferds-avvik, osv. Noen områder av den fagspesifikke delen vil 

gå på tvers av spesialitetene, f. eks. vil kunnskap om nevropatisk smerte være aktuelt både for 

nevrologer, revmatologer, fysikalsk medisinere, ortopeder og allmennleger.  

Detaljene i dette vil måtte utarbeides av en gruppe med bred bakgrunn og vi ber om at det 

oppnevnes en arbeidsgruppe som kan stå for dette og utarbeide et ferdig forslag til hvilken 

kompetanse området skal inneholde og hvordan man skal oppnå den.  

 

1) The International Association for the Study of Pain (IASP) definerer smerte som “The 

I sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage 

or described in terms of such damage” 
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