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Formålet med Kunnskapssenterets rapport var å vurdere effekten av psykologisk 
behandling på smerte og funksjonsnivå for personer med kroniske smertetilstander. 

I Norge er det høy forekomst av kroniske smerter blant den voksne befolkningen, med en 
andel på rundt 30 %. Dette er betydelig høyere enn våre naboland som har en forekomst på 
16-19 prosent.  
 

Diffuse smertetilstander er definert som kroppslige symptomer som det ikke finnes 
sikre anerkjente fysiske årsaker til. Det er en statistisk sammenheng mellom kroniske 
smerter og angst, depresjon og søvnplager. Psykosomatiske symptomer kan være 
kroniske smerter, svimmelhet, magesmerter og hodesmerter.  
 
Psykologisk behandling gis for å motivere pasienten til å bearbeide og endre tanker, 
følelser og adferd. Dette for blant annet for å utvikle mestringsferdigheter og reduse-
re negative psykologisk konsekvenser av smerte som angst, depresjon, passivitet og 
søvnvansker. Kognitiv terapi er en vanlig behandlingsform, men også andre ulike 
psykologiske terapiformer forventes å hjelpe. 

I Kunnskapssenterets rapport ble seks systematiske oversikter om psykologisk be-
handling av smerte inkludert, oppsummert og kritisk vurdert. Funnene viser at: 

 Psykologisk behandling viser en liten, men positiv effekt på smerte etter endt be-
handling og ved oppfølging i inntil ett år. 

 Psykologisk behandling viser en liten, men positiv effekt på funksjonsnivå etter 
endt behandling og ved oppfølging i inntil ett år. 

 Psykologisk behandling som en del av tverrfaglig behandling viser en liten, men 
positiv effekt på smerte etter endt behandling og ved oppfølging i inntil ett år. 

 Det er usikkert om psykologisk behandling gir en raskere tilbakeføring til arbeid. 

 Psykologisk behandling har større effekt for personer med kroniske ryggsmerter 
og andre kroniske smertetilstander enn for personer med fibromyalgi. 

 Dokumentasjonen ble vurdert til å være av moderat til lav kvalitet. Det gjenspei-
ler et behov for god forskning som kan dokumentere om psykologisk behandling 
gir en raskere tilbakeføring til arbeid. Videre er det viktig med forskning på effekt 
av psykologisk behandling på andre pasientgrupper med kroniske smertetilstan-

der. 

 
Se lenken til Kunnskapssenteret for å lese hele notatet: 

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Psykologisk+behandling+ved+kroniske

+smertetilstander.17224.cms  
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