
 - MÅLGRUPPE: PASIENTER, BRUKERE OG PÅRØRENDE -

ABC
om smerter 

og spastisitet 
for deg med 

ryggmargsskade



Formål med heftet .................................................................. 4

Hva er ryggmargsskade? ....................................................... 5

Årsaker til en ryggmargsskade ......................................................... 5
Spinalt sjokk .................................................................................. 5
Hva er mitt skadenivå? .................................................................... 5
Alvorlighetsgrad - klassifisering av ryggmargsskade ............................ 5

Smerter ..................................................................................... 6

Forekomst av smerter etter ryggmargsskade ...................................... 6
Smertens anatomi og fysiologi........................................................... 6
Klassifisering av smerter knyttet til ryggmargsskade ........................... 8
Nosiseptiv smerte hos en person med ryggmargsskade......................... 9
Eksempler på tilstand hvor nosiseptiv smerte forekommer ................... 9
Nevropatisk smerte hos en person med ryggmargsskade .................... 10
Eksempler på tilstand hvor nevropatisk smerte forekommer ................10
Diagnostikk av smerte ................................................................... 12
Verktøy for kartlegging av smerte ................................................... 14
Behandling av smerte .................................................................... 15
Medikamenter som virker mot nosiseptiv smerte ............................... 16
Medikamenter som virker mot nevropatisk smerte ............................. 17
Andre smertestillende medikamenter og tiltak .................................. 17
Mestring av smerter i hverdagen ..................................................... 18
Tverrfaglig håndtering av smerter ................................................... 18
Ikke-medikamentell behandling ...................................................... 18
Tverrfaglig tilnærming (bio-psyko-sosial-modell) ............................... 19
Fysisk trening ............................................................................... 20
Transkutan elektrisk smertestimulering (TENS) ................................. 20
Manuelle behandlingsteknikker ....................................................... 20
Psykologisk tilnærming og ikke-medikamentelle tiltak ........................ 21
Psykologiske aspekter ved kroniske smerter og smertemestring .......... 21
Hva kan man selv gjøre - mestringsstrategier ................................... 22

INNHOLDSFORTEGNELSE



INNHOLDSFORTEGNELSE

Spastisitet ............................................................................... 24

Innledning ................................................................................... 24
Patofysiologi ................................................................................. 24
Noen vanlige årsaker til plutselig økt spastisitet og tiltak for utredning . 25
Kliniske betrakninger ..................................................................... 27
Vurderingen av personen med spastisitet ......................................... 28
Behandling og tiltak som forandrer spastisitet ................................... 29
Tverrfaglig vurdering av spastisitet .................................................. 31
Fysioterapi og trening ved behandling av spastisitet .......................... 32

Oppfølging ved spinalenhetene .......................................... 34

Bidragsytere ........................................................................... 35

Referanser .............................................................................. 37



ABC OM SMERTER OG SPASTISITET  
FOR DEG MED RYGGMARGSSKADE 
er utarbeidet til deg som nylig har fått en 
skade eller som har levd en periode med 
skaden. Dine pårørende kan også ha nytte 
av å lese dette heftet. Man har lagt vekt på 
tverrfaglig tilnærming av håndtering av 
spastisitet og smerte. Forfatterne har 
overbevisning om at det beste resultatet av 
å løse komplekse problemstillinger oppstår 
når forskjellige spesialister og faggrupper 
forener sin kunnskap. Det forventes at 
leseren har generell kunnskap om skadens 
omfang og har fått informasjon om 
muligheter for medisinsk håndtering og 
behandling av forskjellige aspekter ved sin 
skade.

De individuelle konsekvensene av 
ryggmargsskade varierer og derfor bør 
heftet anses som generell informasjon om 
diagnostikk og muligheter for behandling 
ved smerte eller spastisitet etter 
ryggmargsskade. De individuelle tiltak bør 
diskuteres med helsepersonell.

ABC om smerter og spastisitet for deg med 
ryggmargsskade er et resultat av 
samarbeid mellom de tre spinalenhetene 
ved Haukeland Universitetssykehus HF i 
Bergen, St. Olavs Hospital HF i Trondheim 
og Sunnaas sykehus HF ved Oslo. Målet 
har vært å forene teoretisk kunnskap med 
de praktiske erfaringer ved spinalenhetene.

Heftet er en del av en serie ABC-
publikasjoner med informasjon om ulike 
tema knyttet til det å ha en 
ryggmargsskade. I samme serien er det 
hefte om smerter og spastisitet som er 
tiltenkt helsepersonell. Heftene er 
tilgjengelige i trykket format og på 
elektronisk vis på www.lars.no

FORMÅL MED HEFTET
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HVA ER EN RYGGMARGSSKADE?

En skade i nakkenivå som medfører 
lammelser og følelsestap i armer, samt i bolen 
og beina kalles tetraplegi (tetra = re på 
gresk, plegi = lammelse). En skade nedenfor 
nakkenivå som medfører lammelser i beina, 
og i varierende grad også i bolen, kalles 
paraplegi (para = to på gresk). Felles for alle 
ryggmargsskader er at de også kan medføre 
nedsatt blære-, tarm- og seksualfunksjon.
Konsekvensene for kroppen er avhengig av 
skadeomfanget i ryggmargen og lokalisa-
sjonen i ryggsøylen. Jo høyere i ryggsøylen 
skaden oppstår, desto mer alvorlige kan 
konsekvensene bli. 

ÅRSAKER TIL RYGGMARGSSKADE
Det skilles mellom traumatiske 
ryggmargskader (forårsaket av ytre skade) og 
ikke traumatiske ryggmargsskader (forårsaket 
av blødning, svulst, betennelse, infeksjon, 
slitasje, aldring, medfødte lidelser). 
De vanligste årsakene til traumatiske 
ryggmargsskader i Norge har i mange år vært 
fallulykker og trakkulykker. 

SPINALT SJOKK 
I akuttfasen etter en ryggmargsskade kan all 
nerveaktivitet nedenfor skadestedet 
blokkeres. Ryggmargen er i en 
”sjokktilstand”. Denne fasen kan vare fra 
noen få timer til 1-8 uker. I denne fasen kan 
mange oppleve slappe lammelser (ikke 
spasmer dvs. ufrivillig sammentrekning av en 
muskel) og manglende reekser. I tillegg har 
man lavt blodtrykk og lav puls. Etter den 
spinale sjokkfasen kan man, avhengig av 
skadenivå, få reeksstyrt aktivitet og spasmer 
i musklene. 

HVA ER MITT SKADENIVÅ? 
Skadenivået er avhengig av hvilken virvel som 
er skadet og hvor skaden i selve ryggmargen 
sitter. Ditt nevrologiske nivå er det laveste 
nivået i kroppen din som har normal følelse 
(sensorisk funksjon) og styrke (motorisk 
funksjon). 

ALVORLIGHETSGRAD – 
KLASSIFISERING AV RYGGMARGS-
SKADE
Skadeomfanget i ryggmargen har stor 
betydning for evnen til å fungere etter en 
ryggmargsskade. ”ASIA (American Spinal 
Injury Association) Impairment Scale” er 
et internasjonalt klassiseringssystem 
som brukes for å bestemme skadenivå 
og skadeomfang (AIS skår). 

Forenklet kan kategoriene grovt 
inndeles i:
AIS A (komplett) ingen muskelfunksjon i 
endetarmens lukkemuskel og ingen 
følesans rundt endetarmsåpningen. 

AIS B (sensorisk inkomplett, motorisk 
komplett) bevart følesans nedenfor 
skadenivå, inklusiv følesans rundt 
endetarmsåpningen. Ingen muskel-
funksjon nedenfor skadenivået. 

AIS C (inkomplett) bevart muskel-
funksjon og følesans under skadenivået. 
Musklene er svake og gir liten praktisk 
funksjon. 

AIS D (inkomplett) muskelfunksjon og 
følesans under skadenivået som gir 
praktisk nyttig funksjon (styrkenivå 3 eller 
bedre på en skala fra 0 til 5 i halvparten 
av musklene under skadenivået). 

AIS E (normal) ubetydelige nevrologiske 
begrensninger som følge av 
ryggmargsskaden. 

Nevrologiske utfall som forekommer i 
akuttsstadiet kan senere helt eller delvis 
gå tilbake og da vil klassiseringen av 
ryggmargsskaden bli endret. 

Se  for en www.asia-spinalinjury.org
fullstendig beskrivelse. Se også: ABC for 
deg med ryggmargsskade  www.lars.no  
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SMERTER

FOREKOMST AV SMERTER ETTER 
RYGGMARGSSKADE (RMS)
Smerte er en emosjonell og sensorisk 
ubehagelig opplevelse som signaliserer 
mulig eller faktisk vevsødeleggelse. Smerte 
kan kjennetegne ødeleggelse av bløtvev, 
skjelett eller vevet i nervesystemet. Smerte 
er alltid en subjektiv opplevelse.

Akutte og kroniske smerter er en hyppig 
komplikasjon etter RMS. Store studier på 
personer med en RMS rapporterer at 
mellom 40 – 60 % har smerter. Noen 
studier rapporterer høyere tall, og viser at 
opptil 96 % av personer med en 
ryggmargsskade kan oppleve smerter. Stor 
variasjon i tallene kan forklares av 
forskjellige faktorer, ulikt utvalg av personer 
som deltar i studier samt tidspunkt og 
metode for registrering av smerte.

Hos en person med RMS kan smerte som 
oppstår være av nosiseptiv eller 
nevropatisk type, eller en kombinasjon av 
dem begge. Smertetyper og utbredelse 
kan forandre seg avhengig av tiden som 
går fra den akutte skaden. Studier viser at 
personer med RMS kan ha ere typer 
smerter som har forskjellige lokalisasjoner 
samtidig. Tidspunktet når smerter oppstår 
hos den enkelte person kan variere; noen 
opplever smerter umiddelbart etter 
ryggmargsskade, hos andre utvikler 
smerter seg måneder eller år etter skaden. 
Det er individuelle forskjeller på hvor lenge 
smerter varer. Varigheten kan avhenge av 
type smerte, og behandlingen eller 
håndteringen av smertetilstanden. Som 
regel kan smerter oppleves i varierende 
styrke, styrken kan være avhengig av 
aktivitet, behandling eller smertetype. 

Noen ganger er smerteuttrykk kompliserte 
og derfor vanskelig å beskrive for personer 
som opplever dette. 

Imidlertid er diagnostikk av smerte viktig for 
å velge riktig strategi for håndtering og 
videre behandling. Det er viktig å ha 
kontinuerlig kommunikasjon og diskusjon 
rundt både opplevelse av smerte og nytten 
av behandlingstiltak mellom pasienten og 
behandlere.

SMERTENS ANATOMI OG FYSIOLOGI
Opplevelse av smerte er nært knyttet til 
forandringer av hudfølelse. Smerte, både 
av nevropatisk og nosiseptiv type, blir 
prosessert gjennom hele nervesystemet via 
baner og signalstoffer. Ryggmargens 
bakhorn er en viktig mellomstasjon i 
formidling av smerteprosessen. 
Informasjon om smerte må passere 
spenningsstyrte gjerder i bakhornet i 
ryggmargen. 
En del signalstoffer kan styre åpning eller 
lukking av slike gjerder. Ved nosiseptiv 
smerte styres smerteimpulser via 
nosiseptorer som nnes spredt i mange 
vev perifert. Nevropatisk smerte oppstår på 
grunn av aktivering direkte på nerve-
systemet og involvering av nosiseptorer er 
ikke nødvendig. Begge smertetyper 
involverer store deler av nervesystemet og 
aktivering av en rekke signalstoff på 
cellenivå. Noen signalstoff blir påvirket av 
medikamenter. Eksperimentelle data har 
gitt oss innblikk i cellulære prosesser som 
er involvert i smerteprosessering. 

Intens og langvarig smerte fører til 
forandringer i hvordan kroppen og hjernen 
oppfatter smerte. Grunnlaget til 
forandringer er funksjonelle og strukturelle. 
Dette er en kompleks prosess som 
aktiverer «hukommelse av smerte» som 
følge av gjentatte intense stimuli. Som 
resultat vil man etter hvert oppfatte 
smerteimpuls mer intenst og langvarig enn 
i opprinnelig tilstand.
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EN REKKE STRUKTURER I DET SENTRALE NERVESYSTEMET ER INVOLVERT I SMERTEPROSESSERING. 
RYGGMARGEN SPILLER EN SENTRAL ROLLE.
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 Type System Involverte strukturer og
   patologi

 Nociceptive smerter Muskel/skjelett Skjelett-, ledd-
   eller muskeltraume, eller
   inammasjon 

   Mekanisk instabilitet

   Spasmer

   Sekundær overforbruk

  Viscerale Nyrestein, dysfunksjon av
   tarm og snkter, etc.

 Nevropatiske smerter Over skadenivå Radikulære smerter 

   Komplekst regionalt
   smertesyndrom

  I skadenivå Radikulær kompresjon 
   (inkludert cauda equina)

   Posttraumatisk
   syringomyeli

   Traumatisk
   ryggmargsskade

   Spinal iskemi

  Under skadenivå Traumatisk
   ryggmargsskade

   Spinal iskemi
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KLASSIFISERING AV SMERTER 
KNYTTET TIL RYGGMARGSSKADE
Smerter hos en person med 
ryggmargsskade kan oppstå av forskjellige 
årsaker. Utfordringen av vurderingen er at 

smerten kan ha mangfold i uttrykk, og det 
kan oppstå blanding av smertetyper. 
Smertetilstander som forekommer i 
forbindelse med RMS er klassisert som 
vist i tabellen.

SMERTER

Tabell - Klassikasjon av smerter etter ryggmargsskade



NOSISEPTIV SMERTE HOS EN PERSON 
MED RYGGMARGSSKADE
Nosiseptiv smerte oppstår ved skade av vev 
utenfor nervesystemet. Oftest er årsaken 
skade av muskler, ledd o.l.  
Smertereseptorer som kalles for nosi-
septorer nnes i nesten alt vev i kroppen. 
Tettheten av nosiseptorer er ulik i 
forskjellige deler av kroppen og derfor er 
det forskjell i smertefølsomhet. 
Eksempelvis har ngrene høy reseptor-
tetthet, mens for eksempel ryggen har færre 
slike reseptorer. Smertereseptorer sender 
signaler fra det skadede vevet til 
ryggmargen og videre til storehjernen. 
Som regel oppstår og oppleves nosiseptiv 
smerte nær stedet hvor vevet er skadet i 
kroppen.

Smertevarighet har klinisk betydning – 
jo lengre smertetilstanden varer, desto mer 
komplisert er det å håndtere tilstanden. 
Til å begynne med er smerter velavgrenset, 
slik at en person med enkelhet kan peke ut 
smertefullt område i kroppen. 
Dersom denne typen smerter varer over 
lengre tid, mer enn omtrent 3 måneder, kan 
opplevelsen av smerteområdet øke i 
omfang. 

Muskel-/skjelettsmerter kan være hyppige 
også etter den akutte fasen, dette fordi 
bevegelsesmønsteret er endret.

Etter en ryggmargsskade kan muskelstyrke 
og funksjon være opphevet eller endret, 
derfor blir resterende muskler ofte utsatt for 
overbelastning og skade. Det første signalet 
på at muskler er overbelastet er smerter, 
som ved vedvarende overbelastning kan bli 
ledsaget med økende funksjonssvikt. 
Smerter i muskler og/eller andre bløtvev kan 
bli langvarige. Derfor er det viktig å vurdere 
forebyggelse og tidlig behandling av 
tilstanden så fort tilstanden er identisert.

EKSEMPLER PÅ TILSTAND HVOR 
NOSISEPTIV SMERTE FOREKOMMER
Artrose-betennelse i leddet. Artrose kan 
oppstå i alle ledd. Artrose kjennetegner 
sykdom i leddbrusk og årsaken er ubalanse 
mellom oppbygging og nedbygging av 
brusk.

Senebetennelse (tendinose) – er den 
hyppigste årsaken til skuldersmerter, men 
kan også forårsake smerter nær alle ledd. 
Smertene kjennetegnes ved at de forverres 
av bevegelse og/eller belastninger.

Betennelse i slimposen (bursitt) – kan gi 
akutte så vel som langvarige smerter som 
forverrer seg ved bevegelse og/eller 
belastninger.

Rotatorcuffruptur – rotatorcuffen består av 
re muskler som stabiliserer skulderleddet. 
Ved ruptur opplever man instabilitet eller 
forandring av bevegelsesutslag i skulderen.

Overbelastning av ledd – overbelastning 
av muskler og ledd, spesielt skuldre, er en 
hyppig komplikasjon hos personer med 
RMS. Man opplever smerter i det 
overbelastede leddet som kan stråle utover 
fra leddområdet.
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NEVROPATISK SMERTE HOS EN 
PERSON MED RYGGMARGSSKADE
Nevropatiske smerter oppstår på grunn av 
skade i nervesystemet. Hos en person med 
RMS kan smerter oppstå ovenfor, i eller 
under skadenivå. Nevropatiske smerter 
under skadenivå er typiske smerter som 
relateres til selve ryggmargsskaden. Denne 
typen smerter er ofte langvarige og kan 
kun lindres noe ved spesielle 
medikamenter med smertestillende 
egenskap. De melder seg eller forsterkes 
når personen er i ro, for eksempel når en 
person med ryggmargsskade hviler 
middag eller når man har lagt seg for å 
sove. Et annet karakteristisk trekk for 
nevropatiske smerter er utstrålende 
smerter som kan være plassert langt fra 
skadestedet, for eksempel ved 
ryggmargsskade fra hoften og ned. 
Anfallsvis forverring av smerter er et av 
kjennetegnene til nevropatisk smerte. I 
tillegg eller istedenfor smerter kan man 
oppleve ubehagelige fornemmelser. 
Tilleggsfenomener som kan forekomme 
sammen med nevropatiske smerter er 
hyperalgesi, parestesi og nedsatt 
hudfølelse.

Hyperalgesi er en sterk smerteopplevelse 
som kan oppstå etter lett smertestimuli.

Typisk undersøkelse for kartlegging er at 
man stimulerer med en skarp gjenstand 
som man da oppfatter som meget uttalt 
smerte.

Allodyni er smerter utløst av stimuli som 
vanligvis ikke utløser smerter. 

Parestesier beskrives ofte ikke som 
smerte, men som «maur», «brenning», 
«ising» eller annen ubehagelig opplevelse. 
Klinisk oppfatter man parestesier som del 
av nevropatisk smerte.

Nedsatt sensibilitet eller nedsatt 
hudfølelse er noe som kan ledsage 
nevropatisk smerte. Man nner ved 
undersøkelse at hudfølelse kan være 
nedsatt eller fraværende i smertefullt 
område som ellers burde vært med bevart 
sensibilitet.

EKSEMPLER PÅ TILSTAND HVOR 
NEVROPATISK SMERTE FOREKOMMER
Karpaltunnelsyndrom
Typiske nevropatiske smerter over 
skadenivå kan oppstå for eksempel ved 
karpaltunnelsyndrom. Syndromet kan 
oppstå hos ryggmargsskadede personer 
som bruker mye manuell rullestol. Årsaken 
til syndromet er overforbruk av håndleddet. 
Karpaltunnelsyndrom er en tilstand som 
oppstår ved at en nerve kommer i klem i 
håndleddet på grunn av senebetennelse 
eller hevelse i håndleddet. Personen som 
har syndromet opplever utstrålende 
smerter fra håndledd, nummenhet og/eller 
svakhet i I-III ngrer og halve fjerde nger. 
Det kan være smerter ved berøring eller 
press av håndledd, og smertene kan ofte 
melde seg på natten. 

Komplikasjoner av ryggmargsskade som 
forårsaker nevropatiske smerter i 
skadenivå
Nevropatiske smerter i og under 
ryggmargsskadenivå kan være forårsaket 
av selve ryggmargsskaden eller dens 
komplikasjoner. En kjent komplikasjon som 
kan gi smerter på skadenivå er 
syringomyeli. Syringomyeli er en sjelden 
komplikasjon. Tilstanden kan oppstå 
måneder og år etter den akutte skaden. 
Årsaken er dannelse av væske som 
presser på skadeområdet og forårsaker 
nye symptomer, inkludert nevropatiske 
smerter. 
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Det er viktig å utelukke syringomyeli som 
årsak for endrede symptomer så fort som 
mulig. Dette fordi snarlig operativ 
behandling av syringomyeli kan føre til 
bedring og tilbakegang av nye symptomer.

Nevropatiske smerter under skadestedet
Nevropatiske smerter under skadestedet er 
oftest forårsaket av selve 
ryggmargsskaden. Smerter er ofte 
utstrålende og kan være uten noen som 
helst forbindelse med skadestedet. 

Man kan i tillegg til eller istedenfor smerte 
oppleve andre ubehag. Området kan være 
generelt under skadenivå, eller knyttet til 
spesikke områder. Dette kan oppleves 
som kløe, brennende, stikkende, kulde 
eller varme, «løpende maur» osv.

Også hos de som ellers har bevart 
hudfølelse, kan denne være endret i 
smertefulle områder. Hudfølelse kan være 
nedsatt eller forsterket, man er overfølsom 
for berøring og opplever alle stimuli som 
ubehag eller smerte.

Smerter i magen og indre organer
Smerter i magen og indre organer hos 
personer med RMS kan ha mange årsaker 
som forekommer hyppig hos 
ryggmargsskadde, for eksempel: 

Ÿ Obstipasjon

Ÿ Overfylt blære

Ÿ Urinveisinfeksjon

Ÿ Spasmer og spastisitet

Den beste behandlingen av disse 
smertene, i tillegg til behandling av 
underliggende årsak, er ståtrening.  
Samtidig må man huske på at hos 
personer med RMS kan vanligvis 
smertefulle tilstander være uten smerter, 
kun med nedsatt allmenntilstand eller med 
autonom dysreeksi.

Noen ganger kan selve ryggmargsskaden 
være årsaken til magesmerter. Dette er en 
sjelden tilstand, og diagnosen stilles som 
oftest etter at alle andre mulige årsaker er 
utelukket.
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DIAGNOSTIKK AV SMERTE
Sykehistorie vedrørende lokalisasjon, 
styrke og karakteristika av ubehagelig 
opplevelse, eventuelle hendelser eller 
aktiviteter som utløste eller lindrer smerte, 
samt medikamenter og effekt av disse er 
viktige for å planlegge videre utredning og 
håndtering av smerte.  

Radiologiske undersøkelser (røntgen, CT 
og MR) viser sjelden forandringer relatert til 
smerte, men kan være verdifullt for å 
utelukke feilstillinger, komplikasjoner eller 
peke på dysfunksjon av indre organer som 
årsak for smerte. Hvis det er mistanke om 
perifer nerveskade i tillegg til 
ryggmargsskade, kan nevrogra 
(undersøkelse av nerveledningshastighet) 
gi verdifull tilleggsinformasjon.

Forandringer av nevrologisk status, for 
eksempel ny utvikling av spastisitet, kan gi 
opplysninger om komplikasjoner som kan 
medføre smerter. Hos en person med RMS 
kan utvikling av ere komplikasjoner være i 
forbindelse med hverandre. Derfor må alle 
aspekter av helsetilstand kartlegges og tas 
hensyn til i vurderingen og videre  
behandling. 

Sykehistorie og nevrologisk undersøkelse 
kan vise at deler av hudfølelsen er nedsatt i 
det smertefulle område. Det kan også vise 
seg at personen opplever smerten som 
brennende, kulde eller annet ubehag som 
«maur», «kløe», «brenning», «ising» eller 
lignende.

Respons på ikke-smertefulle stimuli som 
oppfattes smertefullt (”allodyni”), eller 
svake smertefulle stimuli som oppleves 
sterkt smertefullt (”hyperalgesi”) kan tyde 
på nevropatisk smerte. 

Forandring av smertens karakter og styrke 
gjennom tid gir viktig informasjon, som 
hjelper å diagnostisere og vurdere  
behandlingseffekten av tiltak.

Hos en person med ryggmargsskade kan 
konvensjonell smerteopplevelse være 
fraværende i områder av kroppen hvor det 
er nedsatt eller manglende hudfølelse. 
Istedenfor reagerer personen på smertefull 
stimuli med autonom dysreeksi. Tilstanden 
kan forekomme ved ryggmargsskade i 
øvre brystrygg eller i nakkenivå (over Th6). 
Årsaken til autonom dysreeksi er rask 
stigning av blodtrykk som respons på 
smertestimuli eller ubehag. Symptomer og 
tegn ved autonom dysreeksi er beskrevet 
senere i dette kapittelet.

Høyt blodtrykk kan i sin tur forårsake 
komplikasjoner som epileptiske kramper 
eller hjerneblødning. Uttalt autonom 
dysreeksi kan være livstruende. Derfor er 
det viktig at man raskest mulig nner ut av 
og behandler årsaken til autonom 
dysreeksi. Årsakene til autonom 
dysreeksi kan være forskjellige, fra trange 
klær og inngrodde negler til 
indremedisinske tilstander som 
blindtarmbetennelse eller nyrestein.
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Ubehag eller infeksjoner fra indre organer 
kan være årsak til autonom dysreeksi 
istedenfor smertefølelse.

Eksempler på årsaker

Ÿ urinveisinfeksjon og andre plager fra 
urinveiene

Ÿ dyp venetrombose

Ÿ innvokst tånegl med lokal inammasjon

Ÿ hemoroider

Ÿ blindtarmsbetennelse

Ÿ ubehagelige stimuli fra huden, f.eks. 
trykksår/brannsår

Ÿ benbrudd eller mykdelsskader i muskler

Ÿ rosen (erysipelas)

Ÿ seksuell aktivitet

Symptomer

Ÿ blodtrykksstigning

Ÿ hodepine

Ÿ lav puls

Ÿ svimmelhet

Ÿ ushing/rødming

Ÿ tetthet i nesen

Ÿ kvalme

Ÿ svette/frysninger

Dersom alvorlig grad av autonom
dysreeksi ikke blir behandlet, kan 
pasienten miste bevisstheten, og det er 
rapportert tilfeller med hjerneblødning og 
epileptiske anfall.

Behandling

Ÿ god rehabilitering med vekt på å unngå 
komplikasjoner vil i stor grad kunne 
forebygge autonom dysreeksi

Ÿ behandling rettes mot utløsende årsak

Ÿ avlast urinblæren ved kateterisering

Ÿ tøm tarmen for avføring og luft

Ÿ avlast og behandle eventuelle trykksår

Ÿ behandle eventuelle infeksjoner

Ÿ eventuelle urinveiskonkrementer må 
fjernes av kirurg

Ved akutte anfall

1. sett deg opp

2. forsøk å nne utløsende årsak, og start å 
behandle årsaken umiddelbart

3. mål BT og ta eventuelt BT-senkende 
medikament

4. ta smertestillende medikamenter

5. vurdere kontakt med 113
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VERKTØY FOR KARTLEGGING AV 
SMERTE
Kartlegging av smerte er som oftest 
nødvendig for å kunne gi en optimal 
behandling hos en person med 
ryggmargsskade. Både kartlegging av 
type, lokalisasjon og styrke av smerte er 
nødvendig for å vurdere optimal 
behandlingsmåte og riktig valg av 
medikamenter.

Styrken av smerte kartlegges ofte ved hjelp 
av visual analog scale (VAS) eller numerisk 
skala (NRS). Begge skalaer er basert på 
egen opplevelse av smerte. NRS er en 
verbal skala, hvor man ber personen å gi 
skår på sin smerte-opplevelse ved å 
spørre: «hvor sterke er dine smerter i en 
skala (fra 0-10) hvor 0 er ingen smerte og 
10 er verst tenkelig smerte»

En enkel måling via disse skalaer gir 
opplysninger om smerteopplevelse i 
øyeblikket, men ere målinger gjennom tid 
kan gi et mer komplett bilde av smertens 
styrke. Målingen er kun en del av en 
helhetlig smertekartlegging. Smerte skåret 
mindre enn 3 poeng på VAS eller NRS 
skala deneres som lette smerter. 
Moderate smerter er mellom 3 og 7 poeng, 
sterke smerter over 7 poeng.

Eksempel på VAS skala

For helhetlig vurdering er det samtidig 
viktig å få informasjon om lokalisasjon av 
smerte(r). For dette bruker man skisse på 
«smertetegning-skala». På guren kan man 
tegne selve smerten, men også områder 
hvor man opplever ubehag, forandring av 
hudfølelse eller område av utstråling.

Smertekarakteristikker er mulig å kartlegge 
ved hjelp av McGill skala som angir mange 
mulige karakteristikker av smerte i adverb-
form som personen kan bruke for å 
beskrive sin situasjon.

For å skille mellom nevropatiske og 
nosiseptive smerter kan en rekke spørre- 
skjemaer eller verktøy hvor spørsmål og 
klinisk undersøkelse er kombinert benyttes. 
I denne kategorien tilhører DN4, LANSS, 
painDetect og mange andre skalaer. 
Det er ikke alltid at man kan stille 
diagnosen nevropatisk smerte med 
sikkerhet. 
Derfor er det innført gradering mulig, 
sannsynlig eller sikker nevropatisk smerte. 
Graderingen er basert på utredning og 
resultat av eventuelle supplerende tester.
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For å vurdere psykososiale konsekvenser, i 
tillegg til styrke og intensitet, kan multi-
dimensjonale skalaer benyttes. 
Slike skalaer vurderer forskjellige aspekter 
av livskvalitet i relasjon til smerte-
opplevelse. Langvarig smerte forutsetter 
kartlegging over tid fordi smerteinntrykk 
kan variere over tid.

BEHANDLING AV SMERTE
Lindring av smerte er vanligvis en 
tidskrevende prosess som krever ere 
evalueringer av effekten av tiltak underveis. 
Tverrfaglig vurdering og behandling av 
smerte gir oftest det beste resultatet. 

Medikamentell behandling er ikke aktuell 
ved lette smerter (skår i VAS eller NRS 
skala 3 eller mindre).

Ved nevropatisk smerte er fullstendig 
smertefrihet ikke et realistisk mål. Målet en 
tilstreber er å oppnå smertelindring som gir 
et akseptabelt nivå og som da tillater 
personen å delta i daglige gjøremål, 
arbeid, trening, fysioterapi og så videre. 

Tverrfaglig samarbeid med psykolog kan 
hjelpe å mestre en slik tilstand.

Ved nosiseptive smerter bør man tilstrebe 
medikamentell behandling i en 
tidsavgrenset periode. 
Ved smertebehandling er evaluering og 
justering av tiltak underveis tilrådelig. 
Samarbeid med fysioterapeuter er ofte 
nødvendig for å oppnå optimalt resultat av 
behandling.
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MEDIKAMENTER SOM VIRKER MOT 
NOSISEPTIVE SMERTER
Paracetamol
Paracetamol er et smertestillende 
medikament som brukes mot lette eller 
moderate nosiseptive smerter. Paracetamol 
må brukes etter angitt dosering og med 
varsomhet fordi langvarig bruk i høye 
doser kan påvirke leverfunksjon.

Ibux, Voltaren og andre ikke-steroide 
inammasjonsdempende medikamenter 
(NSAIDs)
Disse medikamentene har i tillegg til 
smertestillende egenskaper også 
inammasjonsdempende (betennelses-
dempende) virkning. NSAIDs kan lindre 
moderate eller lette nosiseptive smerter. 
Disse medikamentene kan dempe 
inammasjon i muskelbrer som utvikler 
seg hos nesten alle med nosiseptive 
smerter. NSAIDs kan irritere slimhinnene i 
tarmsystemet. Derfor er det viktig å 
diskutere fordeler og ulemper av 
medisinering i hvert tilfelle.

En rekke ikke-steroide inammasjons-
dempende medikamenter kan brukes som 
salve i lokal behandling. Fordelen av slik 
administrering er mindre systemiske 
bivirkninger.

Sterke smertestillende medikamenter og 
opiater
Ved sterke smerter kan bruk av opiater i 
tidsbegrenset periode være berettiget. Slik 
medisinbruk må skje i tett samarbeid med 
legen. Klare mål og tidsramme for 
behandling må diskuteres med lege før  
behandlingen begynner. 
Sterke smertestillende brukes først og 
fremst mot akutte smerter og ved sterke 
smerter som ikke responderer på andre 
behandlinger. Som regel har man forut for 
slik anvendelse brukt andre medikamenter 
med lite effekt. De este sterke smerte-
stillende i denne klassen har bivirkninger 
som begrenser bruket – både funksjon av 
indre organer, først og fremst lever, og 
personens våkenhet kan bli forstyrret. 
Bruk av sterke smertestillende 
medikamenter kan forhindre bilkjøring. 
Sterke smertestillende har obstipasjon som 
bivirkning som kan forsterke øvrige 
helseproblemer hos personer med RMS.
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MEDIKAMENTER MOT NEVROPATISK 
SMERTE
Amitriptylin og andre tricycliske  
antidepressanter
Amitriptylin og tricycliske medikamenter 
har vært brukt lenge som midler mot 
depresjon. Senere studier har vist at 
tricycliske antidepressanter kan redusere 
styrken av smerte. Sannsynligvis trenger 
man betraktelig mindre doser for 
smertebehandling i forhold til 
depresjonsbehandling. Behandlingen bør 
vare lenge, i måneder, for å oppnå optimal 
effekt. Det har i studier blitt brukt 
forskjellige doser for behandling; det er 
ikke klart hvilke doser som gir den beste 
vedvarende effekten. Høye doser kan 
forårsake bivirkninger som svimmelhet, 
munntørrhet, vektøkning og impotens. 

Gabapentin og pregabalin
Gabapentin og pregabalin er 
antiepileptiske medisiner som har vist 
lindrende effekt mot nevropatiske smerter i 
studier. Per i dag nnes det ingen 
sammenliknende studier mellom 
gabapentin og pregabalin, derfor vet man 
ikke om den ene er mer effektiv enn den 
andre. Disse medikamentene er kjemisk 
beslektet, derfor er det ikke tilrådelig å 
kombinere gabapentin og pregabalin.

Andre antiepileptika
Ikke alle antiepileptika er utprøvd som 
smertestillende medikamenter i studier. 
Man har studert Valproat, Levetiracetam og 
Lamotrigin i mindre studier, som inkluderte 
personer med RMS, med negativt resultat. 
For å bevise eller motbevise effekt av 
antiepileptiske medikamenter, bør ere 
studier med personer med RMS 
gjennomføres. Nåværende kunnskap tilsier 
at en rekke antiepileptiske medikamenter 
kan være effektive mot nevropatiske 
smerter.

ANDRE SMERTESTILLENDE 
MEDIKAMENTER OG TILTAK
Kroniske smerter kan lindres ved lokal 
behandling forutsatt at smerte er lokalisert i 
et begrenset område. Både salve og 
plaster som inneholder lokal anestetikum 
Xylocain kan lindre nevropatiske smerter. 
Denne behandlingen bør brukes 
konsekvent over tid. Qutenza plaster og 
capsaicin salve, som begge inneholder 
aktivt virkemiddel fra chili-planten, er en 
annen mulighet for lokal behandling. Ikke 
alle lokale smertebehandlinger er 
systematisk studert på personer med en 
ryggmargsskade, men har vært effektive i 
studier som inkluderer personer med 
nevropatiske smerter.

Smertepumper er prøvd ut i håp om å 
bedre og styrke effekten av medikamenter. 
Smertepumper blir utprøvd innledningsvis 
hos anestesiolog og ved vedvarende effekt 
blir pumpen implantert. Det nnes ikke 
entydig positiv erfaring som viser 
vedvarende effekt og akseptabel 
bivirkningsprol per dags dato.   

Operativ behandling. I enkelte tilfeller med 
invalidiserende nevropatiske smerter kan 
smertekontroll via operasjon vurderes. 
Operasjon innebærer bryting av baner som 
formidler smerteimpulser. Operativ 
behandling er et sjelden alternativ, som 
benyttes fordi operasjon innebærer 
destruksjon av nervebaner. Henvisning til 
slik behandling må skje i samarbeid med 
behandlende lege, etter at alle andre 
tilgjengelige behandlinger er prøvd ut.
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MESTRING AV SMERTER I HVERDAGEN
Smerter av både nosiseptiv eller 
nevropatisk type kan vare uker, måneder 
og hos enkelte årevis. Derfor er det viktig 
for personen med smerte å mestre smerter 
i hverdagen slik at planlagte daglige 
gjøremål blir minst mulig påvirket. 

Noen ganger er det beste å dele opp 
daglige gjøremål med planlagte pauser slik 
at overforbrukte muskler kan hvile og 
bedre sin tilstand. Tempoet i utførelsen av 
oppgaver kan settes ned slik at det ikke 
utvikler seg smerter etter gjøremål.

Videre er det viktig med rette valg av 
hjelpemidler i hverdagen. Det kan være 
nyttig med nettverking med personer som 
har liknende lidelse slik at man kan få 
støtte samt nyttige tips for å takle 
hverdagen. 

Smerter bør med jevne mellomrom 
diskuteres med helsepersonell fordi nyere 
behandlingsmetoder kan bli etablert mot 
smerter. Det er nyttig å føre dagbok over 
smerter og over tiltak eller aktiviteter som 
bedret eller forverret smertetilstanden. På 
denne måten kan man gi mer individuelle 
råd for tiltak.

Avspenningsøvelser kan være nyttige for å 
motvirke økning av smerter og oppnå 
lindring av smerter.

TVERRFAGLIG HÅNDTERING AV 
KRONISKE SMERTER
Inkludering av tverrfaglig gruppe av 
helsepersonell for diagnostikk og 
håndtering av smertetilstand gir som regel 
det beste resultatet. 

Leger har ansvaret for diagnostikken, 
veiledning vedrørende valgt 
behandlingsstrategi og utprøving av 
medikamenter.

Ergoterapeuter kan hjelpe med å denere 
de daglige gjøremål som er viktig å 
prioritere, samt hjelpe med utvalg av 
hjelpemidler. Utvalg av hjelpemidler samt 
behandling av spastisitetsrelaterte smerter i 
hendene er ergoterapeutenes 
spesialområde.

Fysioterapeuter kan hjelpe med å 
kartlegge daglige rutiner som utløser 
smerter, samt å gi veiledning for utførelse 
av daglige gjøremål med minst mulig 
belastning og smerter. Fysioterapi kan 
hjelpe ved å lindre belastningsrelaterte 
nosiseptive smerter. Riktig utvalg av 
hjelpemidler og treningsmetoder i samråd 
med fysioterapeut kan gi langvarig 
smertelindring.

Pleiepersonalet kan gi råd og veiledning 
om hvordan optimalisere og utføre daglige 
aktiviteter.

IKKE-MEDIKAMENTELL BEHANDLING
Behandlingen tar utgangspunkt i diagnose, 
smertefase, smertetype og hvor lenge 
smertetilstanden har vart. Etter å ha 
identisert den mest sannsynlige årsaken 
til smerte, er det viktig å iverksette tiltak i 
henhold til dette. Ikke-medikamentelle tiltak 
ved en tverrfaglig tilnærming innbefatter 
fysisk trening, bruk av tekniske og 
ortopediske hjelpemidler, tilpasninger ved 
dagligdagse aktiviteter, TENS, akupunktur, 
manuelle behandlingsteknikker og 
psykologiske tilnærminger. Ikke-
medikamentelle behandlingsstrategier for 
nociceptiv og nevropatisk smerte skiller 
seg noe fra hverandre. Felles er at en 
tverrfaglig tilnærming gir best resultat.
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TVERRFAGLIG TILNÆRMING (BIO-
PSYKO-SOSIAL MODELL)
Det tverrfaglige teamet kartlegger og 
observerer grunnleggende behov som: 
Smerte, søvn, ernæring, leiring, 
døgnrytme, aktivitet og hvile. 
Personen med RMS får veiledning og 
undervisning om smerte, ernæring, søvn, 
treningslære og helsegevinster ved fysisk 
aktivitet. Kartleggingen inkluderer 
vurdering av egenomsorgskapasitet. 

Nært samarbeid og god kommunikasjon 
mellom den det gjelder og det tverrfaglige 
teamet er svært viktig for å oppnå best 
resultat. Samtaler om livsstilsendringer kan 
være aktuelt og det å lære å bruke sine 
ressurser mer hensiktsmessig. Det å 
balansere og tilpasse sitt aktivitetsnivå etter 
sin egen kapasitet er viktig å lære seg.  

Forebygging av langvarige smertetilstander 
tilstrebes gjennom mestring av egen-
omsorg i forhold til helse og funksjon 
(egenaktivitet, læring, empowerment
/mestring) posisjonering/sittestilling, 
avlastning ved trykksår, vurdering/tiltak 
vedrørende håndfunksjon, spastisitets-
behandling, oppgaveorientert trening, 
tekniske hjelpemidler og ortoser, samt 
virtuell rehabilitering og speilterapi. 

Smerter kan gi unngåelsesadferd med 
uhensiktsmessig bevegelsesmønster. 
En må derfor jobbe funksjonelt rettet 
sammen med behandler for å oppnå et 
riktigere bevegelsesmønster som kan 
integreres i daglige aktiviteter. En utfordres 
til gradert tilvenning til bevegelse og fysisk 
aktivitet hvor mestring og egenlæring 
vektlegges. 
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Tabellen under viser en oversikt over ikke-medikamentell behandling 

Nociceptiv smerte

Forebygging. Råd, veiledning og praktisk 
trening i forhold til

Ÿ Ergonomi (sittestilling, rullestolkjøring, 
bevegelse)

Ÿ Forytningsteknikk

Ÿ Hvilestillinger

Ÿ Fysisk trening (styrke/stabilitet, 
sirkulasjon, utholdenhet, 
bevegelighetstrening/tøyninger)

Ÿ Transkutan elektrisk nervestimulering 
(TENS)

Ÿ Akupunktur

Ÿ Massasje

Ÿ Manipulasjon/mobilisering 

Ÿ Avspenning

Ÿ Smertehåndteringsstrategier

Ÿ Psykologisk tilnærming/kognitiv terapi

Nevropatisk smerte

Ÿ Fysisk trening

Ÿ Transkutan elektrisk nervestimulering 
(TENS)

Ÿ Akupunktur

Ÿ Massasje

Ÿ Smertehåndteringsstrategier

Ÿ Psykologisk tilnærming/kognitiv terapi

SMERTER

Ikke-medikamentell behandling ved nociceptiv og neuropatisk smerte
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FYSISK TRENING
Fysisk aktivitet og trening anbefales både 
ved nociceptisk og nevropatisk smerte. 

Det skilles mellom tre hovedeffekter av 
regelmessig fysisk aktivitet/trening ved 
smerter: 

1. Primær smertelindrende effekt i form 
av en smertemodulerende effekt 
(opplevelsen av smerte påvirkes). 

2. Sekundær effekt: Bedre 
prestasjonsevne, humør og nattesøvn 
og redusert følsomhet for negativt 
stress. 

3. Forebygging av sykdom relatert til 
fysisk inaktivitet. 

Forskning dokumenterer først og fremst 
nytten av kondisjons- og 
utholdenhetstrening. 

For å få en god smertelindrende effekt er 
det nødvendig med regelmessighet og 
kontinuitet i treningen. Riktig dosert trening 
kan også forebygge belastningsrelatert 
problematikk.

TRANSKUTAN ELEKTRISK 
SMERTESTIMULERING (TENS)
TENS er en anerkjent metode for å 
redusere akutte og langvarige smerter. 
Metoden er utviklet i vesten, uavhengig av 
akupunktur, men de to behandlings-
metodene antas å bero på prinsipielt de 
samme virkningsmekanismene. 
Det er påvist to forskjellige mekanismer.

Ÿ Port-teorien. Teorien går ut på at 
stimulering av nervebere blokkerer 
impulser i smerteførende bre i 
ryggmargen. Impulsene fra TENS-
apparatet blokkerer disse 
smerteimpulsene.

Ÿ Endornmekanismene. Behandlingen 
har en generell smertelindrende effekt 
som et resultat av frigjøring av 
endorner, kroppens egne 
smertestillende substanser.

Bruk av TENS er en passiv behandlings-
teknikk som har til hensikt å lindre smerte 
for å fremme effekten av aktive 
behandlingsteknikker. TENS brukes både 
på nocioceptiv og nevropatisk smerte for å 
lindre, men det har begrenset effekt på 
grunnlidelsen eller smerteårsaken. 
Det anbefales at både høyfrekvent og 
lavfrekvent TENS utprøves ved nevropatisk 
smerte. Elektrodeplassering varierer også. 
Vi anbefaler at både elektrodeplassering 
og frekvens utprøves sammen med 
fysioterapeut ved begge smertetyper.

TENS-apparater er til utlån for hjemmebruk 
hos .  www.behandlingshjelpemidler.no
Søknad sendes av lege, og utprøving og 
opplæring i bruk foregår hos fysioterapeut.

MANUELLE BEHANDLINGSTEKNIKKER
Bløtdelsbehandling med manuelle 
teknikker (triggerpunktsbehandling, 
massasje og tøyning), manuell terapi, 
kryoterapi (nedkjøling) og varme er 
anerkjente metoder som brukes erfarings-
basert i smertebehandling. 
Mange med en ryggmargsskade opplever 
en smertelindring av nevropatisk smerte 
ved massasje, men effekten er kortvarig og 
behandlingen må gjentas regelmessig.

Fysioterapi og trening har de senere år blitt 
kombinert med kognitive teknikker, med 
effekt på katastrofetenkning og 
bevegelsesfrykt for pasienter med kroniske 
muskel-/skjelettplager.
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PSYKOLOGISK TILNÆRMING OG IKKE-
MEDIKAMENTELLE TILTAK 
Katastrofetenkning (angst og frykt) og 
unngåelsesatferd har opprettholdende og 
forverrende effekt på smertetilstander og 
uhensiktsmessig smerteatferd. Psykologisk 
rettede intervensjoner, der psykoedukasjon 
inngår, har som mål å motvirke eller endre 
dette, samt å øke mestringsopplevelsen. 

Følgende metoder har dokumentert effekt 
på smertetilstander:

Ÿ Hos personer med kroniske muskel-
/skjelettsmerter foreligger det evidens 
for at kognitiv atferdsterapi (CBT) har 
dokumentert effekt på smerte, 
funksjonsnedsettelse, psykologisk 
ubehag og unngåelse av frykt. CBT 
inkluderer også metakognitive 
terapiretninger som ACT (Acceptance 
and Commitment Therapy), der 
verdier/holdninger inkorporeres og har 
vist behandlingseffekt ved smerte.

Ÿ Mindfulness-baserte intervensjoner 
(MBSR), som også brukes i ACT, kan ha 
modererende effekt på stress og den 
emosjonelle komponenten ved smerte, 
som igjen innvirker på 
smerteopplevelsen.

PSYKOLOGISKE ASPEKTER VED 
KRONISKE SMERTER OG 
SMERTEMESTRING 
Som det er beskrevet innledningsvis gir 
kroniske smerter en del lidelse for 
mennesker med en ryggmargsskade, og 
for en del av dem smerter som bidrar til at 
livet blir ekstra vanskelig.    

Det er vanlig å anvende den bio-psyko-
sosiale modellen ved behandlingen av 
kroniske smerter. I denne forstår en det slik 
at biologiske/fysiske tilstander, 
psykologiske forhold og sosiale 

komponenter virker sammen, og gjensidig 
påvirker hverandre i det som gir 
smerteopplevelser. Når det gjelder smerter 
ved ryggmargsskader tenker en at 
nevropatiske smerter, spastisitet, 
muskelsmerter grunnet overbelastning, har 
en primært fysisk årsak. De psykologiske 
og sosiale forholdene tenker en kommer 
mest som følge av dette, men at disse 
også er med på å forsterke og 
vedlikeholde intensiteten i 
smerteopplevelser.  Det er derfor viktig å se 
nærmere på disse sidene ved det å ha 
smerter, fordi de bidrar, og man kan gjøre 
noe med dem. Samtidig som 
årsakssammenhengene er komplekse og 
det kan være vanskelig å identisere 
eksakt årsak. Da er det desto viktigere å 
vurdere og å behandle dette i et tverrfaglig 
team, slik det gjøres ved Spinalenhetene.   

I behandlingen av langvarige/kroniske 
smerter viser det seg ofte vanskelig å få 
fjernet smertene helt. Smertebehandlingen 
har mer fokus på å øke funksjon og 
livskvalitet, til tross for at smertene er til 
stede. Hvordan man kan leve med smerter 
på en måte som gir dem akkurat passe 
oppmerksomhet til at man får mest mulig 
ut av livet, blir derfor en viktig del av 
behandlingen.  

De menneskelige omkostningene ved å 
måtte leve med kroniske smerter kan være 
redusert livskvalitet. Dette kan handle om 
vansker med å delta i arbeidslivet, der 
smerter kan gjøre arbeidsoppgaver 
vanskelige å utføre. Å gi redusert 
arbeidskapasitet når smertene medfører 
økt tretthet. Det å delta i arbeidslivet i den 
«prosenten» man kan klare er viktig for 
selvfølelsen, og opplevelsen av å delta og 
å bidra i samfunnet. 
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Kroniske smerter, og tretthet (fatigue) kan 
også påvirke familielivet. Det å være et 
familiemedlem, som partner og forelder, er 
en viktig del av å «være seg selv» gjennom 
å stille opp for de andre og delta i 
familieaktiviteter. Når smerter gjør dette 
vanskeligere kan det gi dårlig samvittighet 
og opplevelser av å ikke strekke til. 
Samtidig er det å delta i familielivet en kilde 
til glede og støtte, som kan virke 
smertedempende.       

Noen ganger forhindrer kroniske smerter 
personen i å delta i det sosiale livet fullt ut, 
eller som man ønsker. 

Det kan også bli problemer med søvn, 
depressivitet, engstelse og andre 
stressreaksjoner. Mennesker som har fått 
en ryggmargskade har også ere 
helseplager og funksjonsproblemer knyttet 
til hva den skaden innebærer. Slik at det å 
leve med smerter blir en av ere 
helseplager og utfordringer man må møte.

HVA KAN MAN SELV GJØRE – 
MESTRINGSSTRATEGIER 
Søke og motta informasjon
Da om smertens fysiologiske grunnlag og 
psykologiske aspekter. Det å være godt 
orientert om sin smertetilstand kan virke 
oppklarende og beroligende.

Forsone seg med og tilpasse seg til 
situasjonen 
Dette fordi at smerter for mange er en del 
av tilstanden som ryggmargsskaden 
innebærer. Slik at man kan se fremover 
mot å nne løsninger som virker 
smertelindrende, heller enn å kjempe imot 
gode løsninger. Å nne balansegangen 
mellom hvor mye en kan delta i av 
dagliglivets forskjellige gjøremål og 
aktiviteter – hvor mye man nå kan yte og 
nyte – kan virke stressreduserende og 
derfor smertelindrende.  

Delta i livet
Være sammen med familie, venner, 
kollegaer og andre. Sosialt samvær med 
andre og det å dele gode opplevelser er en 
viktig kilde til psykologisk velvære, som 
virker dempende på smerteopplevelser. 
Det å ha hatt det koselig sammen med 
familie og venner på en middag, en ferie, et 
kinobesøk osv. bidrar til glede og 
livskvalitet som igjen kan virke positivt inn 
på smerteopplevelsen. På dager eller i 
perioder der man kjenner mer smerter, kan 
det å være sammen med andre virke 
avledende for tankene og 
oppmerksomheten på disse. Samtidig som 
positive relasjoner til andre også er måte å 
få støtte og oppmuntring på i dager som 
oppleves som mer vonde og vanskelige. 
Noen ganger vil man gjerne erfare at 
enkelte mennesker rundt seg bidrar i 
motsatt retning, at samværet og støtten blir 
negativ. Det bør det da settes noen grenser 
for.       

Fokusere på de gode dagene
Dette kan veie opp for andre dager som er 
mindre positive, og være med å gi 
livsglede. Det kan være lett for at man 
husker mer de dagene som har vært 
smertefulle, og at de kan virke som de er 
ere enn de i realiteten kanskje er. En slags 
«dagbok» eller «logg» over gode dager 
eller mer vonde dager, kan hjelpe til å 
holde oversikten.  
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Lære seg avspennings- og 
avledningsøvelser
Det nnes forskjellige teknikker for dette. 
Noen som fokuserer mer på avspenning av 
muskulatur, eller pusteteknikker. Andre 
som handler om avspenning og avledning 
gjennom forestillingsbilder og visualisering. 
Slike teknikker kan man lære seg gjennom 
innspilte CDer som er å få kjøpt. 
Spinalenhetene har også tilbud om 
opplæring i dette. 

Søke profesjonell hjelp ved behov
Vi vet at det å ha en depresjon, 
angstplager, søvnproblemer eller andre 
psykiske vansker kan øke 
smerteopplevelser. Hvis tristhet, 
manglende livsglede, grubling og følelser 
av hjelpeløshet tar overhånd er det viktig å 
søke psykologisk hjelp for dette. 
Psykologen kan hjelpe med emosjonell 
bearbeiding, kognitive terapiteknikker, 
avspennings- og avledningsøvelser, og 
andre former for psykologisk mestring. Det 
er dokumentert i undersøkelser at 
kombinasjonen av medikamentell- og 
psykologisk behandling sammen gir best 
effekt ved kroniske smerter.  
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INNLEDNING
Spastisitet er et relativt vanlig fenomen hos  
alle personer med skade i det sentrale 
nervesystemet. Opptil 70 % av personer 
med ryggmargsskade (RMS) utvikler 
spastisitet som kan forårsake uttalte plager 
i hverdagen.

Spastisitet oppleves som økt stivhet og 
kramper i muskler både i armer og ben, og 
noen ganger generelt i kroppen. Resultatet 
av manglende muskelkontroll og samspill 
mellom muskelgrupper kan gi dårligere 
bevegelsesevne i hele eller deler av 
kroppen. Det kan også medføre smerter og 
søvnforstyrrelser. Alle forandringer påvirker 
livskvaliteten.

PATOFYSIOLOGI
Spastisitet er forårsaket av forstyrrelser i 
den motoriske delen av nervesystemet. 
Prosessen er kompleks og mangesidig. 
Forandringer skjer både i nervebaner og i 
motoriske og ikke-motoriske nerveceller.  
Ryggmargen har sentral rolle i utvikling. 
Figuren til høyre viser hovedkomponenter i 
en slik prosess – muskelbrer, ryggmargen 
og storehjernen. Spastisitet kan utvikle seg 
generelt i hele kroppen eller være 
begrenset i et område eller en 
muskelgruppe.

Spastisitet kan utvikles både umiddelbart 
etter skaden eller måneder og år etter. 
Vanligvis utvikler spastisitet seg måneder 
etter ryggmargskaden. Spastisitet er tegn 
på skade i øvre motonevron. Skaden 
karakteriseres av lammelse, spastisitet, 
dårlig styring av muskler i skadet område 
og livlige reekser ved undersøkelse.

Spastisitet er ikke et stabilt fenomen, og 
progredierer seg til det utvikler seg 
kontrakturer i det aktuelle område. 
Kontrakturer, som er vedvarende, stabile 
feilstillinger i ledd, er kompliserte å 

forandre på. Kun operative inngrep kan 
forandre etablert kontraktur. Derfor bør 
man behandle spastisitet før det utvikles 
permanent feilstilling i ledd. 

Tilstanden kan forårsake smerter, og gi 
utfordringer i daglige aktiviteter. Forkortelse 
og feilstilling kan i sin tur føre til 
forandringer i hjernen som igjen forsterker 
spastisiteten og fører til ytterligere 
funksjonstap. 
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NOEN VANLIGE ÅRSAKER TIL 
PLUTSELIG ØKT SPASTISITET OG 
TILTAK FOR UTREDNING
Inngrodde negler – inngrodde negler kan 
kartlegges ved inspeksjon. Korreksjon av 
tilstand kan gjøres hos fastlegen. 

Dårlig tilpassede sko og andre 
hjelpemidler – kan føre til 
smerteopplevelse og økning av spastisitet. 
Ved forandring av sko eller hjelpemidler 
bør man være oppmerksom på plutselig 
økt spastisitet.

Magesmerter ved menstruasjon – klinisk 
vurdering etter opplysninger fra pasienten 
fører vanligvis til diagnosen. Behandling 
med smertestillende fører ofte til bedring av 
spastisitet.

Sykdom eller forstyrrelser i indre 
organer – sykdommer som kan forårsake 
ubehag eller smerter i indre organer kan 
komme i utrykk i form av økt spastisitet. 
Eksempelvis kan blindtarmbetennelse 
være årsak til økning av spastisitet. 
Velkjente årsaker til økt spastisitet er 
forstoppelse eller blære overfylt av urin. 
Klinisk vurdering og relevante opplysninger 
fra sykehistorie kan føre til diagnosen. 
Noen ganger er det i tillegg nødvendig 
med undersøkelser med røntgen, ultralyd 
eller via kikkhull og blodprøver for å stille 
sikker diagnose. Gode rutiner ved blære- 
og tarmtømming vil være det viktigste tiltak 
for å forebygge økning av spastisitet.

Urinveisinfeksjon – diagnosen kan ofte 
stilles ved å ta hurtigtesten av urin (urin-
stix). Noen ganger må u-stix suppleres 
med bakteriologisk undersøkelse og 
resistensbestemmelse for at optimal 
behandling med antibiotika kan velges.

Lungebetennelse – pasienter med nedsatt 
puste- og hostefunksjon kan utvikle 
lungebetennelse som komplikasjon. 
Sykehistorie, hoste og feber ved klinisk 
undersøkelse samt funn ved lytting på 
lunger med stetoskop kan føre til  
diagnosen. I tillegg er røntgen av lungene 
ofte nødvendig for sikker diagnose.

Stramme klær – stram påkledning kan 
forårsake økning av spastisitet.  Dette bør 
man tenke spesielt på hvis store deler av 
kroppen har forandret hudfølelse.

Temperaturforandringer i omgivelser – 
lav og høy temperatur i omgivelser kan 
forårsake plutselig økt spastisitet. Personer 
med RMS kan få en rekke helseproblemer 
hvis de er utsatt for kulde eller veldig varme 
romtemperaturer. Det samme gjelder for 
ekstremt fuktig eller tørr luft.

Stress – både ekstrem kroppslig og 
psykisk stress kan forårsake økning av 
spastisitet.

Plutselig forandring av spastisitet 
behandles ved å identisere og behandle 
årsaker som førte til økning av spastisitet. 
Forandring i spastisitet kan av og til peke 
på utvikling av senkomplikasjoner av 
ryggmargsskade som syringomyeli eller 
periartikulær ossikasjon.
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Syringomyeli
Syringomyeli er en senkomplikasjon av 
ryggmargsskade som utvikler seg måneder 
og år etter den akutte skaden. 
Syringomyeli er en væskefylt cyste som 
kan spre seg både ned- og oppover fra det 
opprinnelige skadenivå. Fordi cysten 
presser på friskt vev i ryggmargen, kan 
personen oppleve økning av utfall. Dette 
kan dreie seg om økning av lammelser 
eller utfall av hudfølelse eller forandring i 
spastisitet og smerter. Noen ganger kan 
man kun merke funksjonsforandring. Det er 
viktig å oppdage og utrede syringomyeli så 
raskt som mulig fordi rask operativ 
behandling kan bedre plagene. Den mest 
relevante utredningen er undersøkelse 
med magnetrøntgentomograf (MR).

Periartikulær ossikasjon
Periartikulær ossikasjon er en sjelden 
komplikasjon etter ryggmargsskade. 
Årsaken til en slik komplikasjon er 
skadelige autoimmune prosesser som kan 
oppstå som respons til ryggmargsskaden. 
Periartikulær ossikasjon innebærer at det 
dannes ben utenfor de normale 
benstrukturer. Prosessen er lokalisert nær 
ledd. Klinisk merker man økt spastisitet og 
smerter. Dårligere sittestilling eller 
posisjonering på grunn av spastisitet. 
Periartikulær ossikasjon oppstår måneder 
eller år etter den akutte skaden i 
ryggmargen. Vanlig røntgenundersøkelse i 
det aktuelle området er det mest 
informative supplementet til klinisk 
undersøkelse. Behandlingen innebærer 
bruk av non-steroide inammatoriske 
medikamenter og i tillegg bruk av 
profylaktisk bifosfonatpreparater. 
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KLINISKE BETRAKTNINGER
Ved klinisk vurdering av spastisitet kan 
man nne forskjellig utbredelse og mønster 
av spastisitet som vist i illustrasjon (1). 
Spastisk kroppsdel er farget grønn.

Behandlingsstrategi tar hensyn til utprøvd 
behandling, oppnådd effekt av tidligere 
tiltak og utbredelse av spastisitet. 

Uttalt langvarig spastisitet kan forårsake 
feilstillinger i ledd. Eksempelvis spastisk 
arm eller ben er i bøyd stilling på grunn av 
spastisk forkortelse av muskler. Slik stilling 
forårsaker problemer ved gjennomføring av 
daglige aktiviteter som forytning, gåing 
eller påkledning.

Med spastisk arm som vist i illustrasjon (2) 
kan det være vanskelig å nå gjenstander 
eller holde ting i hånden.

Ved tett bøyning av ngre kan det oppstå 
sår og infeksjoner i håndate. 
Forkortelse og bøyning av bena gjør 
gangen vanskelig, man støtter seg ofte på 
tærne istedenfor hele foten. 
Slik posisjon kan forårsake smerter og 
begrense muligheten for å gå eller forytte 
seg. Ved spastisitet i lårets muskler, 
illustrasjon (3), kan knærne komme i 
kontakt med hverandre slik at man snubler 
i knærne ved gange. Det kan være 
vanskelig å skille bena, noe som gjør 
blærekateterisering problematisk. 

Oppadvendt stortå gjør det vanskelig å 
tilpasse sko og «krøllede» tær gir dårligere 
bakkekontakt og gange.
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VURDERING AV PERSONEN MED 
SPASTISITET
Ved undersøkelse av spastisiteten legges 
det vekt på forskjellige aspekter ved 
bevegelse. 

1. Passive bevegelser
Passive bevegelser kan undersøkes av 
behandler når personen ligger på benken. 
Formålet er å vurdere motstanden og 
stivheten i musklene samt bevegelse av 
ledd når man passivt beveger arm eller 
ben. Det er utviklet en rekke skalaer for å 
vurdere passive bevegelser og spastisitet.

2. Aktive bevegelser
For personen med spastisitet er aktive 
bevegelser av mye større betydning i de 
daglige gjøremål enn funn ved passive 
bevegelser. Aktive bevegelser er alle 
bevegelser personen kan utføre selv.

3. Spastisitetens betydning for funksjon
Funksjonssvikt forårsaket av spastisiteten 
gjør at man ikke kan gjennomføre daglige 
aktiviteter eller at kvaliteten av 
gjennomføring er forringet. Spastisitet kan 
gi utfordringer i forytning, både ved gange 
og ved bruk av rullestol, holde gjenstander 
i hånda osv. Ved behandling av spastisitet 
vurderer man først og fremst spastisitetens 
virkning på funksjon. 

Behandling av spastisitet dreier seg om å 
nne riktig balanse mellom lammelse og 
spastisitet slik at personen skal få best 
mulig funksjon. Lett spastisitet kan noen 
ganger være mer nyttig enn slapp 
lammelse eksempelvis ved gange eller 
forytting. 

SPASTISITET



BEHANDLING OG TILTAK SOM 
FORANDRER SPASTISITET
Spastisitet er ikke nødvendigvis stabilt 
tilstedeværende. Det er velkjent at 
spastisitet blir verre ved infeksjoner eller 
smertefulle tilstander. Ved plutselig 
forverring av spastisitet bør forverrende 
faktorer alltid behandles eller lindres først.

Fysioterapi og egentrening
Spastisitet kan bli verre hvis man ikke har 
beveget spastisk arm eller ben over lengre 
tid. Derfor er det viktig å drive med 
egentrening og bevegelse med jevne 
mellomrom. I tilfelle man opplever økt 
spastisitet er det første tiltaket alltid 
bevegelse av spastisk kroppsdel. Ofte 
melder slike behov seg etter noen timers 
søvn eller hvile.

Fysioterapeut kan gi veiledning for 
egentrening. I tillegg kan fysioterapi hjelpe 
å øve bevegelser og funksjoner som ikke 
kunne gjøres før injeksjoner med 
Botulinum toksin eller etter installering av 
Baklofenpumpe.

Medikamenter som kan lindre 
spastisiteten Baklofen (Lioresal) 
tabletter er det mest kjente og brukte orale 
medikamentet mot spastisitet. Middelet er 
enkelt å gi, men oppstart med Baklofen bør 
være opptrappende. Opptrapping er 
nødvendig for å unngå betydelige 
bivirkninger som tretthet og problemer 
med å puste.

Sirdalud (Tizanidine) tabletter har en 
annen virkningsmekanisme enn Baklofen 
tabletter. Dette gjør at Lioresal og 
Tizanidine tabletter kan kombineres med 
hverandre. Imidlertid har begge 
medikamenter liknende bivirkninger. Derfor 
må begge typer medikamenter innføres 
gradvis og med opptrapping.

Beroligende og avslappende 
medikamenter som for eksempel 
benzodiazepiner Rivotril (Clonazepam) 
eller Valium (Diazepam) kan ha 
spasmedempende virkning. Imidlertid har 
disse medikamentene betydelig 
beroligende virkning som kan oppleves 
problematisk, spesielt på dagtid eller ved 
langvarig bruk.

Ved manglende effekt av egentrening og 
tabletter kan mer avansert behandling 
vurderes.

Ved spastisitet som er begrenset til noen 
muskelgrupper eller områder, kan 
behandling med Botulinum toksin 
injeksjoner til spastiske muskler være 
alternativet. Behandlingen innebærer 
vanligvis ere stikk og de aktuelle muskler 
vil bli identisert ved hjelp av enkel 
elektromyograf (EMG), muskelstimulator, 
ultralyd eller kombinasjon av ere tiltak.

Effekten av behandlingen kommer ikke 
umiddelbart, men etter noen dager. 
Vanligvis bør man gjenta behandlingen 
fordi effekten forsvinner med tiden. De 
este personer med spastisitet merker 
avtagende effekt 2 måneder etter injeksjon. 
Imidlertid viser studier at det er trygt å 
gjenta behandlingen etter 3 måneder. 

Hvis man mottar vesentlig hyppigere 
behandling, kan immunitet mot Botulinum 
toksiner oppstå. Dette kommer til uttrykk 
som manglende effekt ved behandling. 
Enkelte personer mottar behandlinger med 
injeksjoner av Botulinum toksiner på grunn 
av forskjellige indikasjoner, som for 
eksempel blæreforstyrrelse og spastisitet. 
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Tidene for injeksjoner bør koordineres slik 
at behandlinger er i nær tid til hverandre. 
Forskjellige produsenter lager 
medikamentet på forskjellig vis. Derfor kan 
doser av Botulinum toksiner som er 
nødvendige for optimal behandling være 
forskjellige avhengig av hvilken Botulinum 
toksin som brukes. Alle Botulinum toksiner 
har lik effekt til tross for forskjellige 
doseringer, og effekten varer like lenge. 
Alle Botulinum toksiner har etablert 
maksimal dose som ikke bør overstiges i 
en behandlingssesjon.

Ved generell spastisitet, spesielt i bena, 
kan behandling med Baklofen (Lioresal) via 
pumpe utprøves. Pumpen er vist i 
illustrasjonen under. Baklofen gitt via 
pumpe når spinalkanalen direkte og har 
derfor mindre bivirkninger enn samme 
stoffet gitt i tabletter. Effekt av Baklofen gitt 
via pumpen kan før etablering av pumpen 
utprøves ved å teste effekten av enkel dose 
av Baklofen gitt via lumbalpunksjon eller 
ved utprøving av stoffet via ekstern pumpe. 

Ved positiv effekt skal Baklofenpumpe 
opereres i mageregionen. Kateter fører 
Baklofen fra pumpen til spinalkanalen i 
ryggen. Baklofenpumpen styres via 
programmereren som settes utenpå 
magen. Programmereren kan vise når 
pumpen blir tom og pumpen trenger påfyll. 
Vanligvis utløses det alarm i pumpen hvis 
nivå av Baklofen blir kritisk lavt i pumpen. 
Man tilstreber å fylle pumpen før alarmen 
utløses. Nødvendig dose kan reguleres via 
programmereren og dosen kan forandres 
til forskjellige tider av døgnet ved behov. 

Kirurgisk seneforlengelse, utført av 
ortopeder, kan være aktuelt å vurdere i 
tilfelle det har utviklet seg permanent 
forkortelse av sener med feilstilling av arm 
eller ben. Noen ganger er kombinasjon 
med Botulinum toksin injeksjoner 
nødvendig for å oppnå optimal effekt.

Neurokirurgisk operativ behandling med 
overskjæring av spasmeførende baner kan 
i sjeldne tilfeller være løsningen for uttalt 
ikke-progredierende spastisitet.
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TVERRFAGLIG VURDERING AV 
SPASTISITET
Vurdering av spastisiteten innebærer å 
vurdere både kliniske funn og 
konsekvenser til funksjon. Optimale første 
vurderinger av spastisiteten samt 
konsekvenser forutsetter samarbeid 
mellom nøkkelpersoner i det tverrfaglige 
teamet. Ofte kan opplysninger fra 
fagpersoner, pasienter eller de som er i 
nær kontakt med pasienten være 
avgjørende for valg av behandlingsmetode 
samt evaluering av effekten.

Leger ved spinalenheter eller 
spastisitetsklinikker har det faglige 
ansvaret for å vurdere informasjonen og 
funn knyttet til spastisiteten og valg av 
behandlingsmetode.

Nevrokirurger er ansvarlige for 
operasjoner som er nødvendige for å 
implantere baklofenpumpe.

Ortopeder kan utføre seneforlengelser 
eller andre operasjoner for å korrigere 
feilstillinger.

Pleiepersonell samarbeider med leger for 
praktisk gjennomføring av bestemt 
behandling. I tillegg er opplysninger 
innsamlet fra pleiepersonell vedrørende 
personers utfordringer i det daglige viktige 
ved valg av metoden. Ofte kan 
pleiepersonell hjelpe til med å gjennomføre 
den daglige treningen for å motvirke 
spasmer.

Fysioterapeuter har en viktig rolle for å 
kartlegge spastisitetens betydning for 
mobiliteten. Fysioterapeutene kan gi 
veiledning i hvordan man kan optimalisere 
egentreningen og hjelpe å trene 
muskelgrupper som ikke er tilgjengelige for 
bevegelse før spastisitetsbehandling.

Ergoterapeuter kan hjelpe å kartlegge 
spastisitetens betydning for daglige 
aktiviteter. Spasmer i ngrene bør ofte i 
tillegg behandles med ortoser. 
Ergoterapeuter kan gi spesialisert råd for 
valg og utforming av ortoser.
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FYSIOTERAPI OG TRENING VED 
BEHANDLING AV SPASTISITET
Spastisitet gjør at musklene jobber 
ukontrollert. Dette kan gjelde bare noen 
få muskler, eller være en mer generell 
muskulær tilstand under skadenivået. 
Spastisiteten kan hindre deg i å bevege 
deg slik du ønsker fordi du forstyrres av 
ukontrollerte bevegelser, eller fordi du er 
for stiv til å utføre en funksjon, for eksempel 
å støtte deg på et strakt håndledd, bøye 
deg framover eller å få lagt den ene 
ankelen på det andre kneet for å ta på en 
sko eller bukse.

I tillegg til medikamentell behandling nnes 
det generelle tiltak man kan bruke for å 
forsøke å dempe spastisiteten. 

Gjennombeveging 
Hensikten med gjennombeveging er å 
forsøke å beholde gode bevegelsesutslag i 
de store leddene. Hos en person med 
store lammelser gjøres dette ved at en 
hjelper holder armen eller beinet, og 
beveger leddene i alle retningene de kan 
beveges, det vil si bøy/strekk, ut/inn og i 
rotasjoner. Siden raske bevegelser trigger 
spastisitet, er det viktig at dette gjøres med 
rolige bevegelser og gjentas mange 
ganger. Dette gjøres for både armer og 
bein med spastisitet. Mange med 
spastisitet opplever at kroppen er roligere 
etter at man har fått gjennombevegd 
spastiske kroppsdeler.

Musklene som er spastiske bør tøyes for å 
beholde den muskulære lengden, ellers 
kan spastisiteten etter hvert gjøre at ledd 
trekkes inn i feilstillinger som kan være 
vanskelig å rette opp igjen. I beina kan 
forkortede muskler for eksempel få 

konsekvenser for sittestilling i rullestol, 
stående stilling og gange, mens i armene 
kan det gi problemer med å utføre 
bevegelser og gå utover gripeevne og 
koordinasjon i hender og ngre. Jo kortere 
en muskel er, jo lettere blir spastisiteten 
trigget fordi strekkfølelsen som muskelen 
reagerer på inntrer tidligere i en bevegelse 
enn vanlig.

En tøying bør vare minimum være et par 
minutter, men det er ingen øvre 
tidsbegrensning bortsett fra kroppens 
signaler om eventuelt ubehag.

Tøying av bein
Ståtrening
For den som sitter i rullestol store deler av 
dagen, er det viktig at man har et 
ståhjelpemiddel som kan hjelpe en med å 
være i stående stilling over tid. Dette kan 
være en rullestol med ståfunksjon, et 
ståstativ eller et ståbord. I stående stilling 
får man spesielt tøyd bakside legger, 
beholdt utstrakte knær og utstrakte hofter. 
Dette vil bidra til å beholde god nok 
muskellengde til at man kan ligge på 
ryggen med strake bein og til å stå oppreist 
med hele fotsålen i bakken. Dette er også 
den eneste måten man effektivt får tøyd 
bakside av legg med strakt kne.

Mageleie
Å ligge på magen jevnlig er også for 
mange rullestolbrukere et godt tiltak. I 
mageleie, og helst med hevet overkropp 
enten med støtte av albuene eller med 
puter under brystet, vil man få god strekk 
av magemuskler og hofteleddsbøyere. 
Dette vil kunne dempe spastisitet i disse 
musklene, samtidig som man beholder 
god bevegelighet. 
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Froskestilling
For å få tøyd innside lår over tid, kan man 
ligge på ryggen og bøye i hofter og knær, 
ksere føttene mot underlaget ved hjelp av 
antisklimateriale eller lignende, og la 
knærne falle ut til hver sin side. Støtt med 
puter på utsiden av knærne hvis det blir for 
mye strekk.

Tøying av armer
T-stilling
Spastisitet i armene kan strekke seg helt 
fra brystmuskulatur og ut i ngrene, 
avhengig av skadenivå. For å tøye armenes 
fremside og beholde god lengde i 
brystmuskulatur, kan man legge armene så 
langt ut til siden man klarer, med god støtte 
under hele armen og med håndatene 
vendt mot taket. Armen skal ligge så langt 
ned mot underlaget som mulig. Dersom 
man er veldig spastisk kan det være lurt å 
ta en arm om gangen, fordi det kan bli 
ubehagelig å ligge med begge armene rett 
ut over tid. Eventuelt kan man bøye albuen 
90 grader og legge den i hodehøyde, eller 
ligge med armen bak hodet. Da må man 
passe på å strekke ut albue og håndledd 
(eventuelt også ngre dersom man ikke 
praktiserer tenodese-tøying) etterpå. Pass 
også på å jobbe med rotasjon i 
underarmen, ved å vri håndaten vekselvis 
mot gulv og tak.

Fysisk aktivitet
Som regel er spastisiteten verst når man 
har vært lenge i ro og skal begynne å 
bevege seg igjen, for eksempel etter å ha 
sovet eller hvilt, eller sittet lenge i samme 
stilling i rullestolen. Den trår også inn ved 
store stillingsendringer, som ved å forytte 
seg fra liggende til sittende eller omvendt, 
eller fra sittende til stående. Mange med 
spastisitet opplever at generell 
vektbelastning og aktivitet demper 
spastisiteten en stund.

For dem som har mulighet, vil generell 
fysisk aktivitet ofte bidra til å dempe den 
spastiske aktiviteten noe fordi 
blodgjennomstrømningen i muskulaturen 
øker og gjør den smidigere.
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OPPFØLGING VED SPINALENHETENE 
Livslangt perspektiv
Sykehusene som rehabiliterer personer 
med ryggmargsskade i Norge har ansvar 
for å følge opp personer med  
ryggmargsskade i et livslangt perspektiv. 
Etter avsluttet primærrehabilitering tilbys 
ulike typer opphold.

Kontrollopphold
Oppholdet er kort og har først og fremst en 
forebyggende hensikt. Her får du en 
gjennomgang av nevrologisk status, 
urinveiene undersøkes, lungefunksjonen 
sjekkes, hjelpemidler vurderes og du får en 
mulighet til samtale med ulike fagpersoner 
fra det tverrfaglige team.

Vurderings-/problemløsningsopphold
Denne type opphold tilbys de som får 
tilleggskomplikasjoner senere i livsløpet. 
Trykksår, spastisitet, gjentatte urinveis-
infeksjoner og andre urinveisproblemer, 
ulike smertetilstander, feilstillinger i rygg 
eller andre ledd, opptrening etter ulike 
typer kirurgi, er vanlige problemstillinger. 
Oppholdet tilbys også til de som trenger en 
vurdering av sin situasjon og de som kan 
bedre sin funksjon.

Poliklinikk
En poliklinisk konsultasjon kan bl.a. ivareta 
akutte oppståtte medisinske og/eller 
psykososiale problemer som ikke krever 
umiddelbar sykehusinnleggelse, andre 
problemstillinger knyttet til ryggmargs-
skade, samt kontroller og planlagte 
oppfølginger.

For mer opplysninger, ta kontakt med de 
ulike enhetene.

Haukeland universitetssykehus HF
www.haukeland.no

St. Olavs Hospital HF
www.stolav.no

Sunnaas sykehus HF
www.sunnaas.no

Hvem kontakter du?
Ikke nøl med å ta kontakt med fagpersoner 
(sykepleier/fastlege) i din kommune eller 
nærmeste spinalenhet for å få råd og 
veiledning. Det kan være mangelfull 
kunnskap om ryggmargsskade i ditt 
nærmiljø.

Avslutning
Jo mer kunnskap du har om årsak og 
forebygging, jo lettere er det å unngå 
unødvendige problemstillinger. Skulle det 
vise seg at metoden eller behandlingen du 
benytter ikke er fullt ut tilfredsstillende, må 
du ta det opp ved besøk hos din fastlege 
eller spinalenhet.

Ofte må man gjennom en 
utprøvningsperiode og forsøke ere ting 
før man nner det som fungerer best.
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TAKK TIL 
Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) ønsker å takke alle som har bidratt. 
Forfatterne kommer fra de tre spinal-enhetene i Norge. Disse spinalenhetene er; 
Sunnaas sykehus HF, Haukeland universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF. 
Vi ønsker også å takke de enkeltpersoner utenfor spinal-enhetene som har bidratt til 
etablering av ABC om smerte og spastisitet for deg med ryggmargsskade.

Mye av det vi vet om behandling og rehabilitering av ryggmargsskader i Norge er 
erfaringer og god praksis fra spinalenhetene etter at disse ble etablert. Vi ønsker derfor 
også å rette en spesiell takk til tidligere og nåværende ansatte ved de tre spinalenhetene. 

LARS vil også rette en stor takk til ExtraStiftelsen som har bidratt til etableringen av denne 
publikasjonen med økonomiske midler. 

LARS er stolt av resultatet, og vi håper at ABC om smerte og spastisitet for deg med 
ryggmargsskade blir tatt godt i mot og vil være til hjelp for personer med 
ryggmargsskade, pårørende og miljøer med interesse innen ryggmargsskader. 

Leif Arild Fjellheim, leder 

Illustrasjoner        Grask design 
Takk til Gøril Skaale Johansen      www.friformdesign.no
Foto/tegneseksjonen MOF, UIB      
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