
Hjernetrim mot smertetåke: Et nytt forskningsprosjekt 

 

Etter å fått tildeling fra Extrastiftelsen startet smerteklinikkene på Ullevål og St Olavs 

Hospital opp en studie i august/september 2016 som retter seg mot hukommelse og 

konsentrasjonsproblemer i langvarige smerter.  

 

I store internasjonale undersøkelser sier deltakere med langvarig smerte at 

hukommelses- og konsentrasjonsvansker er en av de mest betydelige 

begrensningene de opplever i hverdagen. De hyppigste plagene som ble rapportert 

var glemsomhet og vanskeligheter med å opprettholde fokus. Disse plagene er 

vanlige også her til lands, noe som bekreftes gjennom klinisk erfaring og av de få 

studiene som har blitt gjort.   

 

Hukommelse og konsentrasjon er bio-psykologiske evner, vanligvis definert innenfor 

begrepet ”eksekutiv” eller overordnet kontroll. Eksekutiv kontroll favner mange deler 

av daglig fungering som for eksempel styring av oppmerksomhet, hva du husker og 

hvor godt du husker i en gitt situasjon, samt å prioritere signaler som kommer fra 

kroppen. En enkel måte å se det på er at eksekutiv kontroll er kroppens direktør og 

daglige leder. Den bestemmer hva du skal fokusere på, når du skal fokusere, og 

hvilke faktorer som er viktig å huske og prioritere i den forbindelse.  

 

Det er gjort en rekke studier de siste fem årene som tyder på at smertefulle signaler 

og vanskelige tanker om smerte påvirker eksekutiv kontroll negativt. Den 

overordnede kontrollen er nemlig påvirkelig gjennom ulik erfaring. Det er trolig slik at 

når din eksekutive kontroll svekkes gjennom vedvarende smerte, så endrer det 

hjernens prosessering på to viktige måter. Den ene endringen er at det blir 

vanskeligere for deg å styre oppmerksomheten bort fra smerte, noe som igjen kan 

gjøre at du opplever smerten mer plagsom og langvarig. Den andre endringen er at 

du får problemer med både å lagre og huske viktig informasjon når du trenger det, 

fordi den eksekutive kontrollen hele tiden forstyrres av smerte.   

 

 

Målet med det nye prosjektet er da å undersøke og forbedre eksekutiv 

kontrollfunksjon i langvarige smerter. Vi vil samtidig undersøke om denne 



kontrollfunksjonen påvirkes av kronisk stress, søvnmangel eller depresjon. Vi har en 

forhåpning om at langvarige smerterpasienter med dårlig eksekutiv kontrollfunksjon 

vil rapportere betydelige forbedringer i smerteintensitet, funksjon og kognitive 

svekkelser etter å ha gjennomført treningen. 

 

For å utføre eksperimentet vil vi rekruttere totalt 80 deltakere med langvarige smerter 

gjennom Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS), 

Ullevål. For å kunne delta må du henvises av fastlegen din til en av disse klinikkene 

hvor smertediagnosen din må bekreftes av en spesialist på smerteavdelingen.  

 

Ved å delta får du en detaljert undersøkelse av kroppslige og psykologiske plager. 

Du får garantert mulighet til å gjennomføre treningsprogrammet og du får en objektiv 

nevropsykologisk vurdering før og etter du har gjennomført treningen, slik at du får 

konkret tilbakemelding på bedringer i konsentrasjon og hukommelse. Ut over det er 

det viktig å nevne at prosjektet vil gi verdifull kunnskap for pasienter med langvarige 

smerter både nasjonalt og internasjonalt. Det er en god mulighet for – basert på 

tidligere studier – at eksekutiv kontroll er en avgjørende faktor i smerteopplevelsen. 

Det vil si at en bedring av eksekutiv kontroll også kan gi mindre smerte.  

 

Håper dere synes dette var relevant og kanskje litt spennende. Har du eller noen i 

din familie spørsmål om studien eller prosjektet kan dere kontakte Henrik Børsting 

Jacobsen (henrik.borsting@gmail.com) som er ansvarlig for studien.    
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