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1. Bakgrunn 

 

Innledning 

Smertemedisin er et relativt nytt fagområde med en sped begynnelse i slutten av 30 årene i 

Frankrike og USA. Etter 2. verdenskrig erkjente man behovet for ytterligere hjelp til 

hjemvendte soldater med vedvarende smerter. Amerikanske pionerer med anestesierfaring 

forsøkte å løse pasientens problemer med injeksjoner og opioider, men erfarte at det var 

utilstrekkelig og til dels uhensiktsmessig. Fagpersoner med ulik bakgrunn ble derfor rekruttert 

ved opprettelsen av den første tverrfaglige smerteklinikken i Seattle, Washington ca. 1960 

Denne gruppens pionerinnsats var med å inspirere til dannelsen av The International 

Association for the Study of Pain (IASP) som siden 1974 har samlet klinikere og forskere fra 

alle medisinske fagområder. Forståelsen av smerte basert på en biopsykososial modell er 

økende, og det er i dag opprettet tverrfaglige smerteklinikker som særlig tar seg av pasienter 

med langvarige smerter, over store deler av verden [1]. 

I mange land er smertemedisin en spesialitet, subspesialitet eller kompetanseområde.  

 

Situasjonen i Norge 

I Norge fikk man fra 80 tallet og fram til begynnelsen av 2000 tallet etablert tverrfaglige 

smerteklinikker ved Aker sykehus, Haukeland sykehus, Regionsykehuset i Trondheim og ved 

Universitetssykehuset i Nord Norge. Vi har beholdt begrepet «klinikk», til tross for at det 

også betegner en samling avdelinger, da begrepet har vært brukt i alle disse årene og benyttes 

i Helsedirektoratets Veileder - Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker – IS-

2190. Smerteklinikkene gir poliklinisk tilbud til henviste pasienter med smerter som fastleger 

og/eller spesialisthelsetjenesten ikke klarer å hjelpe.  Hittil har det særlig vært anestesileger 

som har bemannet disse avdelingene og kun et mindretall av legene hatt anledning til å 

fordype seg i faget. Likevel har det utviklet seg gode forskningsmiljøer i Norge. Norsk 

Smerteforening (NOSF) ble opprettet som en tverrfaglig organisasjon i 2005 og er i dag 

tilknyttet IASP. Norsk forening for smertemedisin (NFSM) ble opprettet i 2008 og godkjent 

som en spesialforening i Legeforeningen samme år.  

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene med 

gjentatte krav siden 2008 om et bedre tilbud til pasienter med langvarige smerter [2, 3] har 

ført til opprettelse av nye smerteenheter ved flere helseforetak. Det finnes imidlertid ingen 

definert kompetanse for dem som skal ivareta pasientene. Dette ble også belyst i en 

stortingsdebatt i 2011. Behovet for godt kvalifisert tverrfaglig smertebehandling kommer 

tydelig fram i Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker utgitt av 

Helsedirektoratet i 2015. [3]. Denne veilederen anbefaler opprettet tverrfaglige 

smerteklinikker i alle helseforetak og at i hvert regionale helseforetak skal denne ha utvidet 
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ansvar for forskning og undervisning. Betegnelsen smertesenter brukes om slike regionale 

smerteklinikker med utvidet ansvarsområde.  

Samtidig som det er anbefalt å opprette smerteklinikk/smertesenter ved sykehusene har ingen 

av de offentlig autoriserte helseutdanningene i Norge definerte læringsmål for området 

smerte, og kompetansen hos helsepersonell er svært ujevn. NOSF og NFSM søker å endre på 

dette ved å utarbeide spesifikke læringsmål for grunnutdanningene. Det ble videre i 2015 

startet to utdanningsløp tilknyttet Høyskolen i Sør Trøndelag/NTNU og Høyskolen i 

Buskerud og Vestfold/UiO som skal gi videreutdanning i smertemedisin på masternivå. 

Begge utdanningsløpene tar sikte på tverrfaglig rekruttering. Høyskolen i Oslo og Akershus 

har et lignende tilbud på Mastergradsnivå som er åpent for alle helseprofesjoner. 

 

Behovet for og begrunnelse for kompetanseområdet 

Langvarige smerter er et utbredt helseproblem.  I flere norske epidemiologiske studier 

rapporterer 25 - 30 % av den voksne befolkningen at de har langvarige smerter.  Smerter fra 

muskel-skjelettapparatet dominerer [4] den alt overveiende del av den medisinske behandling 

håndteres i primærhelsetjenesten. En del kroniske sykdommer som kreft, leddgikt og artrose 

er ofte assosiert med smerter, men forekomsten av langvarige smerter er langt høyere enn 

prevalensen av de definerte, smertegivende kroniske sykdommer [5,6,7,8]. Hos eldre utgjør 

smerter en spesiell utfordring. Antallet personer over 67 år i Norge vil de neste 20 år øke med 

50 %, og forekomsten av skader, sykdommer og smertetilstander øker med stigende alder. 

Langvarige smerter forekommer hos mer enn 50 % av hjemmeboende eldre [9] og 60-80 % av 

dem som bor i sykehjem.  

De aller fleste pasienter med akutte smerter som en del av en pågående sykdom behandles av 

allmennmedisiner eller en organspesialist. De trenger ikke behandling ved en Smerteklinikk 

eller Smertesenter, men leger med god kunnskap om smerte, smertens funksjon, konsekvens 

og behandling.  

Vedvarende smerte etter at den akutte fase er over har ofte andre årsaker enn vevskade og er 

vanskeligere å håndtere, både for leger og pasient. Manglende forståelse for dette vil i mange 

tilfeller føre til en lang og hensiktsløs søken etter forklaring eller en løsning som skal fjerne 

smerten.   

Kommunikasjonen mellom de ulike enheter i helsetjenesten er i dag mangelfull og pasienten 

møter ulike forklaringer og forslag til utredning og behandling. Dette fører til frustrerte 

pasienter og leger som ikke klarer å hjelpe pasientene og innebærer et unødvendig forbruk av 

helseressursene.  

Vi mener et kompetanseområde vil dekke behovet for kunnskapsutvikling og tjenestetilbud 

bedre enn en spesialisering eller grenspesialisering fordi fagområdet angår de aller fleste 

medisinske spesialiteter og bygger på kunnskap fra mange områder. Økt kunnskap og 

kompetanse innen smertemedisin er derfor ønskelig på alle trinn i helsetjenesten. [10-12] og 

det er derfor ikke grunn til å utelukke noen klinisk spesialitet. Organisering av et 
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kompetanseområde er dessuten mer fleksibelt enn en grunnspesialitet og bedre egnet til å 

møte de endringer som sikkert vil komme i dette feltet.  

 

Sosioøkonomiske konsekvenser av langvarige smerter  

Langvarige smerter er sterkt assosiert med redusert arbeidsfunksjon, og er i dag den hyppigste 

årsaken til langtidssykefravær og uførhet i Norge. [6, 13].  Muskel- og skjelettlidelser var 

hoveddiagnosen i vel 40 prosent av sykefraværsdagene i årene 2009 og 2013. Tall fra 

levekårsundersøkelsen (2005) viste at kroniske smerter er anført som begrunnelse for 54 

prosent av uførhetstilfellene, og for 32 prosent var muskel- og skjelettlidelse(r) årsaken [14]. 

Tallene er bekreftet i senere undersøkelser [15]. Kostnadene for muskel-skjelettlidelser er i 

2009 beregnet til omlag 14 milliarder for helsetjenester, mellom 30-34 milliarder for 

sykefravær og 27 milliarder i trygdeutgifter [4]. 

Kombinasjonen av langvarige smerter og psykiske lidelser er vanlig. I en amerikansk 

undersøkelse fant man at 35 % av personer med langvarige smerter i nakke og rygg samtidig 

rapporterte psykisk lidelse mot 29 % i et representativt utvalg av befolkningen. 

Kombinasjonen av langvarig smerte og psykisk lidelse er dessuten vesentlig for å forklare 

selvrapportert tap av funksjon, også i norske undersøkelser er psykiske plager vist å være 

viktige risikofaktorer for langvarige, utbredte smerter [16].  

 

2. Arbeidsgruppens mandat 

Sentralstyret i den norske legeforening vedtok 6. desember 2013 å nedsette en arbeidsgruppe 

for å utrede smertemedisin som kompetanseområde. 

Norsk forening for smertemedisin, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk anestesiologisk 

forening, Norsk forening for nevrologi, Norsk revmatologisk forening, Norsk forening for 

fysikalsk medisin og rehabilitering, Norsk ortopedisk forening, Norsk psykiatrisk forening, 

Norsk gynekologisk forening, Norsk gastroenterologisk forening og Norsk forening for 

gastroenterologisk kirurgi ble bedt om å foreslå representanter til arbeidsgruppen. 

I mars 2014 fattet Sentralstyret følgende vedtak: 

Sentralstyret oppnevner Unni M Kirste, Holgeir Skjeie, Harald Breivik, Hilde Berner 

Hammer, Torhild Warncke, Sissel Roland, Knut A Fjeldsgaard, Egil Andreas Fors, Liv 

Rimstad og Dag Arne Lihaug Hoff som medlemmer i arbeidsgruppen som skal utrede 

kompetanseområde i smertemedisin. 

Unni M Kirste oppnevnes som leder. 

 

Arbeidsgruppens mandat er å utrede forslag om etablering av kompetanseområde i 

smertemedisin, herunder funksjon og virkeområde, kompetanseområdets plass i helsetjenesten 
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og behov for leger med kompetanse i smertemedisin. Innholdet i kompetanseområdet, 

læringsmålene og kravene må beskrives.  

Presidenten gis fullmakt til å oppnevne representant fra Norsk forening for 

gastroenterologisk kirurgi. 

Sekretariatet tar initiativ til et første møte i arbeidsgruppen. 

I Arbeidsgruppens funksjonstid har Knut A. Fjeldsgaard og Harald Breivik blitt erstattet av 

henholdsvis Rakel Sif Gudmundsdottir og Gunnvald Kvarstein. Begge ble oppnevnt av sine 

Spesialforeninger og godkjent av Generalsekretæren 

 

 

3. Arbeidsgruppens arbeidsform 

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid 13.juni 2014 og har hatt 7 møter i Legenes hus og i tillegg 

videokonferanser foruten epost korrespondanse.  

Marte Løvald Andresen fra Legeforeningens sekretariat har deltatt på de fleste møtene, 

skrevet referater og vært behjelpelig med å fremskaffe rapporter fra tidligere utredninger. 

Gruppen har gått gjennom kravene for fagområdet i Sverige, Finland, Australia og New 

Zealand og i EU og tatt hensyn til IASPs læringsmål og kompetansekrav. Hensikten er å sikre 

at våre krav og beskrivelser ligger på et internasjonalt akseptabelt nivå tatt lokale forhold i 

betraktning. Vår målgruppe er bredere enn i flere av de andre landene og kravene tar hensyn 

til dette. 

 

 

4.  Beskrivelse av kompetanseområdet smertemedisin 

Innledning 

Smertemedisin som fagfelt omfatter; forståelse, diagnostikk og behandling av akutt og 

langvarig smerte innenfor og på tvers av medisinske spesialiteter og i samarbeid med annet 

helsepersonell og andre deler av helsetjenesten.  

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

opplevelse og en «sansekvalitet», kfr.  IASPs definisjon av smerte [17]. Av dette følger at all 

diagnostikk, evaluering og behandling må bygge på individets subjektive rapportering av 

smerten [18]. 

Akutt smerte oppstår vanligvis umiddelbart etter skade eller sykdom. Den avtar gradvis og 

opphører når vevsskaden har leget, vanligvis innen 12 uker. Kompetanse på dette feltet er 
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viktig fordi tidlig og riktig diagnostikk og behandling trolig kan forebygge at den akutte 

smerte blir langvarig. Langvarig (kronisk) smerte kan ha startet i forbindelse med en konkret 

hendelse, men blir også beskrevet uten en identifiserbar foranledning. Når smertetilstanden 

kontinuerer utover 3 mnd. er den definert som langvarig [19]. Det legges til grunn at langvarig 

smerte kan være et sammensatt helseproblem som kan fortsette etter at den underliggende 

eller utløsende årsak til smertetilstanden er fjernet [20]. Smertemekanismene ved langvarig 

smerte er mer komplekse, diagnostikk, evaluering og behandling vanskeligere. Man har også 

erfaring for at langvarige smertetilstander kan presentere seg som gjentatte akutte smerter [19] 

– og det er viktig at klinikeren forstår dette og håndterer pasienten på riktig måte.  

 

Biopsykososial modell 

Tilgjengelig kunnskap har økt betydelig 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 smerte forsterkes og kompliseres gjennom reaksjoner i det 

somatosensoriske [21] og det motoriske nervesystem [22] så vel som relasjonelle [23] og 

kontekstuelle forhold [24, 25]. 

Den tverrfaglige smertebehandling har basert seg på en biopsykososial forståelse av langvarig 

smerter. John Loeser [26] argumenterte allerede på 1960-tallet for at smerter kan forstås som 

en samhandling mellom aktivering av smertefibre, oppfattelse av smerte, lidelse og 

smerteatferd. Det er de senere tiårene kommet betydelig evidens som støtter modellen [27, 

28]. Til tross for at all smerte kjennes som faktisk eller truende vevsødeleggelse er 

psykologiske bidrag til smerteopplevelse og opprettholdelse vesentlig. 

Denne biopsykososiale modellen dreier seg også om å mobilisere pasientens egne ressurser 

for å oppnå bedring [1]. Denne forståelsen er dessverre ikke alltid kjent for leger i alle deler 

av helsetjenesten, og den blir således ikke tatt nødvendig hensyn til ved diagnostisering og 

behandlingsvalg.   

 

Kompetanseområdets tiltenkte rolle i norsk helsevesen  

Kompetanseområdet skal gjøre legen kompetent til å ta bedre hånd om smertepasienten. Som 

tidligere beskrevet (side 3) er langvarige smerter utbredt og forbundet med nedsatt funksjon. 

Mange pasienter håndterer sine plager på egenhånd, men når egenomsorgen ikke strekker til 

kan det være vanskelig å finne leger med adekvat kompetanse. Det fører ofte til 

«doktorshopping», uhensiktsmessige utredninger, feilbehandlinger og derav store utgifter for 

den enkelte og for samfunnet.   

Pasientene oppsøker alle deler av helsetjenesten, men først og fremst førstelinjetjenesten, der 

omtrent 30 % av problemstillingene er smerterelaterte [10, 12].  Mange henvises til 

spesialitetene ortopedi, fysikalsk medisin og rehabilitering samt revmatologi, og kun 0,5 -2 % 
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har sammensatte og alvorlige smerteplager som fordrer behandling på en tverrfaglig 

smerteklinikk.  

Vi mener at man ved å gi et kompetansetilbud til leger med interesse for dette feltet, vil det 

dannes et fagfellesskap som stimulerer til kunnskapsutvikling og omstilling etterhvert som 

forståelse og behandlingsmuligheter endrer seg. Viktige oppgaver for leger med denne 

kompetansen vil være  

 å bedre behandlingen av den enkelte pasient med smerteplager  

 å fremme samhandling på tvers av fag, spesialiteter og nivå 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 og dokumenterte retningslinjer for smertebehandling  

 å bidra til utdanning og forskning innen smertefaget  

 å fremme opplysning om smerte og smertebehandling til befolkningen 

 

Behov for leger med smertemedisinsk kompetanse  

Siden alle deler av helsetjenesten møter pasienter med alvorlig akutt smerte og kompliserte 

langvarige smerter, er det ønskelig at smertemedisinsk kompetanse er tilgjengelig i alle fag og 

nivåer i helsetjenesten. Det vil kunne sikre bedre og mer hensiktsmessige pasientløp.  Hvis 

legen ikke selv har god kunnskap bør vedkommende kunne rådføre seg med kollega som har 

slik kompetanse.  

I noen fag er det større behov for bred kunnskap om smerte enn i andre, men de fleste kliniske 

spesialiteter har pasientgrupper med vanskelige håndterbare smertetilstander.  

 Det finnes for tiden (2013) 16 smerteklinikker som i hovedsak utfører poliklinisk utredning 

og til dels behandling av pasienter med langvarige og ofte sammensatte smertetilstander og 

normalt lang livstidsprognose. De fleste klinikkene mangler kontinuerlig tverrfaglig og 

tverrmedisinsk kompetanse og mange har bare drift noen få dager i uken. Helsedirektoratets 

veileder IS-2190 anbefaler at det opprettes tverrfaglige smerteklinikker i alle 18 helseforetak 

[12]. Følgelig trenger vi flere leger med kompetanse til å bemanne smerteklinikkene.  

Disse klinikkene vil ofte også bidra i driften av konsultative «smerteteam» som betegner 

sykehuspersonale som er behjelpelige med å løse problemer hos innlagte pasienter. 

Smerteteamene består som regel av anestesisykepleier(e) og anestesilege, men kompetansen 

varierer. Deres styrke er at personalet har døgnkontinuerlig vakttjeneste. 

Palliasjonsmedisin er opprettet som kompetanseområde av Helsedirektoratet og Alders - og 

Sykehjemsmedisin et tilsvarende opprettet av Legeforeningen. Begge disse fagområdene har 

mange pasienter med til dels svært belastende smertetilstander som trenger tverrfaglig hjelp. 

Vi ser det som ønskelig å kunne bistå disse deler av helsetjenesten med spesialkompetanse og 
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har hatt dialog med enkeltpersoner innen disse fagene om ønskelig krav til kompetanse og 

samarbeid. 

På mindre steder kan det være de samme personene som bemanner smertepoliklinikk, 

smerteteam, palliativ enhet og sykehjem.  

 

5.  Ordninger i andre land  

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

flere land i Europa, Australia og New Zealand og Nord-Amerika.  I Sverige er ”algologi” en 

subspesialitet for mange hovedspesialiteter mens Finland har hatt smertemedisin som ”särskilt 

kompetans” i mange år.  

En nordisk arbeidsgruppe innenfor The Scandinavian Society of Anaesthesiology and 

Intensive Care Medicine tok i 2002 initiativ til et eget nordisk videreutdanningskurs i 

smertemedisin.  Professor Harald Breivik var en av initiativtagerne og flere av 

arbeidsgruppens medlemmer har undervist på kurset. Utdanningen var opprinnelig beregnet 

for spesialister i anestesiologi, men kurset har de senere år gitt plass for leger også fra andre 

fagdisipliner. Det innebærer 5 ukesamlinger over en 2 års periode og 3 mnd. hospitering ved 

en tverrfaglig smerteklinikk, fortrinnsvis ved et universitetssykehus. Deltagerne forventes 

dessuten å gjennomføre et mindre forskningsprosjekt eller forfatte en artikkel knyttet til feltet 

smertemedisin.  

European Pain Federation (EFIC) har gjennom flere år og i ulike land arrangert intensive 5 

dagers kurs ("Pain Schools») for yngre (<45 år) europeiske leger under spesialisering, og de 

siste årene har antall kurssteder økt fra to til seks. EFIC har parallelt utarbeidet et eget 

curriculum (pensum) knyttet til utdanningen. I september 2016 vil det i samarbeid med 

European Medicines Agency (EMA) bli avholdt eksamen for et European Diploma in Pain 

Medicine. 

 

6.  Kunnskapsmål for kompetanseområdet smertemedisin 

Med den finske kompetanse-ordningen som utgangspunkt, foreslår vi at kompetanseområdet 

kan bygge på godkjent spesialitet i alle kliniske fag, en felles teoretisk grunnutdanning 

uavhengig av grunnspesialitet, og med valgfrie påbygninger avhengig av arbeidssituasjon og 

pasientgrunnlag. Behovet for kunnskap vil være forskjellig for en nevrolog med 

ansvarsområde nevropatisk smerte eller hodepine, en anestesiolog som skal drive med 

avansert invasiv behandling, som ultralydveiledet blokade og radiofrekvens behandling og en 

spesialist i allmennmedisin med ansvar for en sykehjemsavdeling for demente som bør vite 

om interaksjoner og atypisk smertepresentasjon. Spesialister i fysikalsk medisin og 

rehabilitering vil trenge fordypningsområde i smertebehandling av muskel- skjelettlidelser, 

mens en spesialist i psykiatri må forstå betydning og behandling av smerterelatert angst, 
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depresjon og kognitiv adferds-avvik. Noen områder av den fagspesifikke delen vil gå på tvers 

av spesialitetene, f. eks. vil mer grunnleggende kunnskap om nevropatisk smerte være aktuelt 

både for nevrologer, revmatologer, fysikalsk medisinere, ortopeder og allmennleger.  

 

Teoretisk læringsutbytte   

Grunnleggende forståelse:  

 av terminologi og definisjoner brukt om smerte 

 av smertefysiologi 

 av basal og klinisk farmakologi 

 av eksistensielle og kulturelle aspekter ved smerte 

 av kommunikasjonen med personer med ulik kognitiv funksjon 

 av teorier om utmattelse og de psyko-nevro-immunologiske teorier for smerte og 

utmattelse 

 av det kliniske uttrykk for akutte og kroniske smertetilstander fra indre organer 

(visceral smerte), erkjenne den sammensatte natur og tendensen til «spredning av 

smerten»  

 av modeller for fysiologiske mekanismer ved langvarige idiopatiske smerter og 

refererte smertetilstander fra muskulatur (triggerpunkter) 

 av kompleksiteten ved smerter assosiert med bevegelsesangst 

 av kommunikasjon og psykologiske behandlingsteknikker som pasientsentrert metode  

 av barns ulike uttrykk for smerte  

 av kommunikasjon med barn i ulike aldre og med pårørende  

 

Kunnskap om utredning og diagnostikk: 

 ved bruk av ulike oppdaterte screeningverktøy og diagnostisk klassifikasjon 

 ved bruk av ulike tilleggsundersøkelser, f.eks. nevrofysiologiske teste  

 for å kunne skille mellom primære og sekundære smertetilstander  

 av smerte hos barn og unge 

 

Kunnskap om behandling:  

 ved bruk av tverrfaglig samarbeid 

 medikamentelt med fokus på langtidsbruk av opioider 

 medikamentelt ved kompliserende aspekter som angst, rus, høy alder og polyfarmasi. 

 ved bruk av nerveblokader, radiofrekvens-behandling og nevromodulering 

 ved bruk av Brief intervention, «klassisk» Kognitiv adferds terapi, Acceptance and 

Commitment therapy (ACT), hypnose, intensiv korttids dynamisk psykoterapi 

(ISTDP) 



Smertemedisin som kompetanseområde 

11 
 

 ved bruk av spesifikke og generaliserte rehabiliteringstiltak ved ulike diagnoser 

 ved bruk av samhandling mellom ulike behandlingsnivå, rettigheter og saksgang i 

NAV 

 av smerter hos barn og unge 

 

Praktisk læringsutbytte 

Søknadsskjema, attestasjonsskjema og andre relevante dokumenter vil bli lagt ut på 

Legeforeningens hjemmesider ved kursstart. Attestasjonsskjemaet skal dekke både de 

praktiske læringsmål, veilederstyrte gruppemøter og hospitering under stedlig supervisjon, 

klinisk tjeneste samt deltagelse i de ulike kursbolkene (se Vedlegg 2). 

Kandidatene vil i løpet av første kurs bli organisert i grupper med en veileder, dette danner 

basis for det praktiske læringsmålet veilederstyrte gruppemøter.  

Både de finske utdanningskravene til spesialkompetanse smertemedisin og de svenske 

utdanningskravene til spesialiteten i smertemedisin inneholder krav til flere måneders 

tjenestetid i tverrfaglige smerteklinikker. I Norge finnes det ikke utdanningsstillinger ved 

slike avdelinger og få av smerteklinikkene i Norge har kontinuerlig, daglig drift. Vi frykter kø 

av utdanningskandidater i de få enhetene som finnes.  

En har derfor sett på det skandinaviske kompetanseutviklingstilbudet i smertemedisin (SSAI-

kurset) som har 3 måneder hospitering som krav for godkjenning. Dette kurset godkjennes 

også innenfor utdanningskravene til spesialiteten smertemedisin i Sverige. Vi beskriver derfor 

et løp med hospitering og gruppearbeid ledet av en veileder som et alternativ til tjeneste ved 

smerteklinikk. 

Hospiteringstiden er kortet betydelig ned for at tjenesten skal kunne gjennomføres også av 

kolleger i egen praksis uten økonomisk kompensasjon, mot å innføre obligatoriske 

veilederstyrte gruppemøter med presentasjon av egne pasienter og spesifiserte ferdighetsmål 

som skal godkjennes under hospiteringen for å øke kvaliteten på denne. 

De praktiske ferdighetsmål er formulert med blikk på det som kreves av godkjent klinisk 

tjeneste i utdanningsforløpet i Sverige og Finland. 

Den finske modellen har en tentamen på 6 timer som består av 6 essay-spørsmål. Vi foreslår 

kursprøve som innleveres (gjerne elektronisk) innen 14 dager etter hvert av de obligatoriske 5 

kursene. 

Akademisk medisin 

Kandidaten skal være kjent med evidensbasert smertemedisin og kunne begrunne, formidle og 

diskutere forslag til diagnose og behandling i et tverrfaglig behandlermiljø og overfor 

pasienter, pårørende og eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere. 
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7.  Utdanningen 

Utdannelsen forutsetter at kandidaten er spesialist i et klinisk fag, men utelukker ingen av de 

godkjente kliniske spesialitetene i Norge, se avsnitt 4 og 6. Det er imidlertid en forutsetning at 

kandidaten i utdanningstiden arbeider med pasienter med smerteplager – se beskrivelsen av 

gruppevirksomheten. Utdanningen vil strekke seg over 2 år. 

Følgende spesialiteter regnes som ikke-kliniske spesialiteter: 

 Immunologi og transfusjonsmedisin 

 Klinisk farmakologi 

 Klinisk nevrofysiologi 

 Medisinsk biokjemi 

 Medisinsk genetikk 

 Medisinsk mikrobiologi 

 Nukleærmedisin 

 Patologi 

 Radiologi 

 

For å gjøre utdannelsen mulig å gjennomføre, har vi valgt en kombinasjon av obligatoriske og 

selvvalgte kurs og enten 6 måneder lønnet arbeid ved en tverrfaglig 

smerteklinikk/smertesenter eller en kombinasjon av veilederstyrte gruppemøter og 

hospitering.  

 

Teoretisk kompetansebygging gjennom kurs  

Arbeidsgruppen har utarbeidet en kurspakke med 5 kurs på tilsammen 80 timer, og en 

beskrivelse av hva vi mener er relevante krav til grunnleggende kunnskap om smerte.  

Siden smerte er en del av all klinisk virksomhet, må legen søke kunnskap som er spesielt 

aktuell for deres virksomhet avhengig både av fag og av arbeidssituasjon. Vi mener denne 

delen bør kunne dekkes med 40 timer, men at innholdet kan variere avhengig av 

grunnspesialitet og har derfor latt det være opp til kandidatene å velge ut relevante kurs. Inntil 

20 timer av denne delen kan dekkes av et relevant vitenskapelig arbeide. 

Fem obligatoriske basiskurs på i alt 80 timer med avsluttende kursprøver– se vedlegg  

40 timers kurs i tillegg som er relevante for den arbeidssituasjon kandidaten tar sikte på.  

 

Praktisk kompetansebygging gjennom klinisk tjeneste 

Siden utdanningsløpet tenkes å forsterke kompetansen i smertebehandling innen eget fagfelt, 

anser vi at en kombinasjon av en relativt kortvarig hospitering og veilederstyrte gruppemøter 
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vil være hensiktsmessig for mange som alternativ til 6 måneders lønnet tjeneste ved en 

tverrfaglig smerteklinikk.  

Hospitering 

Fire uker hospitering ved klinikk/avdeling som driver tverrfaglig smertebehandling i de/det 

felt kandidaten finner relevant. Minimum 1 av disse ukene avtjenes ved et Smertesenter på en 

universitetsklinikk. Tjenesten behøver ikke nødvendigvis være sammenhengende, og kan 

fordeles på forskjellige avdelinger. 

Veilederstyrte gruppemøter 

Møter i grupper skal gjelde for ALLE kursdeltagerne som velger hospitering og skal 

kompensere for mindre hospiteringslengde sammenlignet med smerteutdanninger i andre 

sammenlignbare land. Den innebærer en serie av møter ledet av en oppnevnt  veileder med 2-

5 deltagere over 2 år med diskusjon av aktuelle pasienter fra egen praksis. Dette innebærer 

totalt 60 timer møtevirksomhet. Målet er at alle deltagerne får presentert noe av sitt stoff på 

hvert møte. Man tilstreber en geografisk spredning med 1(2) veileder(e) for hver helseregion. 

Hver kandidat må påregne 2-4 timer forberedelse for hvert møte, og skal kunne presentere 5 

pasientkasus ila møteserien. Pasientkasuistikkene bør gjenspeile ulike 

diagnostiske/behandlingsmessige utfordringer: 2 med generaliserte smerter, 1 med 

nevropatisk smerte, 1 med vedvarende nociseptiv smerte, 1 med andre smerteformer; 

(barnesmerte, hodepine, abdominale smerter, smerte fra det gynekologiske området, evt 

andre). To av kasuistikkene bør kunne presenteres med video fra egne konsultasjoner. 

To møter skal omhandle tverrfaglig utredning av smertetilstander, 1-3 møter ha fokus på 

behandling; både tverrfaglig samhandling og medikamentell behandling og 1-2 møter tema 

samtaleteknikker.  

    

Forslag til godkjenningsordning  

Siden vi definerer kompetanseområdet smertemedisin såpass bredt, ser vi for oss mange ulike 

løp utover de 80 timene med obligatoriske kurs. Vi foreslår derfor at det oppnevnes en 

sakkyndig komite som i forkant godkjenner forslag til utdanningsløp inkludert kurs og 

praktisk opplæring.  

Denne sakkyndige komite utnevner også veiledere til kollegagruppene. Alle som godkjennes 

under overgangsreglene vil bli forespurt om de kan ønske å være veileder for 

utdanningskandidater i grupper. 

Alle deler av utdanningen dokumenteres ved signert attestasjonsskjema og kursbevis. 
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Forslag til regler for godkjenning i Kompetanseområde i Smertemedisin: 

A: Utdanning i Norge 

1: Godkjent spesialist innenfor en klinisk spesialitet. 

2: Gjennomført og attestert de 80 obligatoriske timer kursutdanning for Kompetanseområdet 

med beståtte kursprøver. 

3: Gjennomført og attestert 40 timers relevante tilleggskurs i smertemedisin godkjent av 

sakkyndig komite, eventuelt kurs og publisert vitenskapelig arbeid. 

I tillegg en av følgende to løp: 

4a: Gjennomført og attestert minimum 6 måneder fulltids tjeneste på tverrfaglig 

smertesenter/klinikk 

Eller: 

4b: Gjennomført og attestert i henhold til kompetanseområdets attestasjonsskjema, totalt 4 

ukers supervisert hospitering på avdeling med tverrfaglig smertediagnostikk- og behandling, 

hvorav minimum 1 uke på Smertesenter ved universitetssykehus. 

og: Gjennomført og attestert 60 timer med  veilederstyrte gruppemøter.  

 

B: Utdanning i smertemedisin gjennomført i andre land 

Individuell søknad om godkjenning til sakkyndig komite vedlagt attester for innholdet i den 

gjennomførte utdannelsen. 

 

Forslag til overgangsregler: 

I overgangsperioden vil relevant praksis/kongress/relevante kur/vitenskapelig arbeid kunne 

godkjennes. For godkjenning til kompetanseområdet smertemedisin vil man måtte samle 120 

poeng. 

 

Poengene foreslås fordelt slik: 

1: Vitenskapelige publikasjoner med smerterelatert problematikk kan gi totalt 30 poeng.  

Det oppnås som førsteforfatter av en publikasjon i et internasjonalt anerkjent 

medisinsk tidsskrift. 

2: Foredragsholder/kursleder ved relevante kurs kan gi 30 poeng totalt.  

Det oppnås 3 poeng pr hele forelesning à 30 minutter eller lengre. Relevante 

forelesninger vil være universitetsforelesninger, forelesninger ved kurs godkjent av 

Legeforeningen og ved internasjonale konferanser med ulike aspekter av 

smertemedisin som tema. 
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3: Deltakelse på smertekonferanse nasjonalt eller internasjonalt kan gi 30 poeng totalt. 

  Det oppnås 1 poeng pr dokumenterte dag. 

4: Fullført smertemedisinsk relevante kurs med kursprøve kan gi 40 poeng totalt. 

Kursbevis eller annen dokumentasjon kan gi 4 poeng pr. hele dag. 

5: Klinisk arbeid med smertepasienter. Minimumskrav for godkjenning: 40 poeng. 

Praksis på tverrfaglig smerteklinikk eller avdeling/seksjon der minst 50 % av 

aktiviteten dreier seg om smertebehandling kan gi totalt 60 poeng. Det oppnås 10 

poeng pr 2 mnd. full stilling 

eller 

Dokumentert tverrfaglig arbeid med smertepasienter (for allmennmedisin inklusive 

dialogmøter og basisgruppemøter vedrørende smertepasienter) kan gi 40 poeng totalt.1 

poeng pr time. 

6: Konvertering fra godkjent internasjonalt utdanningsløp som spesialist i smertemedisin eller 

kompetanse i algologi/smertemedisin etter individuell søknad. 

7: Godkjent diplomkurs i avansert smertemedisin i regi av SSAI gir 120 poeng 

 

Godkjenning av veileder:  

Den som er/blir godkjente etter overgangsreglene kan bli veileder for de praktiske 

gruppemøtene.  
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9.  Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Kursforslag Obligatoriske kurs 

Kurs nr 1 
Basiskurs: Smertefysiologi, definisjoner, terminologi og basal farmakologi. 

                            
                                                                                20 undervisningstimer 

Dag 
1 

Basal smertefysiologi. Diagnostikk av nevropatisk smerte 
 

Tid Tittel Emne dekker Format 
1000-
1015 

Velkommen Formål, plan praktiske opplysning Presentasjon 

1015-
1100 

Smertefysiologi ved akutt 
somatisk smerte 

Perifere og sentrale nevroner, CNS 
aktivering, plastisitet 

Forelesning 

1100-
1145 

Smertekontroll Samspill, nytte, effekt, « Pain & 
pleasure» 

Forelesning 

1145-
1200 

Pause   

1200-
1300 

Genetikk og smerte “Chronic pain can only be 
understood through genetics»? 
Mutasjoner – kliniske eksempler 

Forelesning 

1300-
1400 

Lunsj   

1400-
1445 

Patofysiologiske 
smertemekanismer 

Terminologi, taksonomi  Forelesning 

1445-
1500 

Pause   

1500-
1545 

Diagnostikk av 
nevropatisk smerte  

Anamnese, VAS/NRS, 
smertetegning, verdi av algoritme, 
aktuelle supplerende 
undersøkelser nevrofysiologiske 
tester, MR, blodprøver, 
spinalvæske  

Forelesning 

1600-
1615 

Pause  
 
 
 
 

 

1615-
1700 

Klinisk nevrofysiologisk 
undersøkelse 

Demonstrasjon av 
hypo/hyperfenomen  

1615-1700 

Dag 
2: 

Kronisk smerte, mekanismer, diagnose og behandling 
 

0815-
0900 

Akutt nociceptiv smerte – 
subakutt – kronisk – 
invalidiserende 

Hvor ofte - hvorfor Forelesning 
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0900 -
0915 

Pause Inndeling i grupper, utdeling av 
kasuistikker 

 

0915-
0945 

Kasuistikk: Postoperativ 
perifer nevropatisk 
smerte med autonom 
dysfunksjon (CRPS2) 

Mulige smertemekanismer og 
behandlingsforslag 

Gruppearbeid. Diskusjon 
knyttet til kasuistikk 1 

0945-
1015 

Plenumsgjennomgang av 
kasuistikk 

 Plenumsdiskusjon 

1015-
1100 

CRPS type 1 og 2 Definisjon, klinisk bilde, 
behandlingsmuligheter 

Forelesning 

1100-
1130 

Kasuistikk 
Kronisk hodepine 

Mulige smertemekanismer, 
diagnostikk og behandlingsforslag 

Gruppearbeid. Diskusjon 
knyttet til kasuistikk 2 

1130-
1200 

Gjennomgang av 
kasuistikk 2 

Hodepine Plenumsdiskusjon  

1200-
1300 

Lunsj   

1300-
1345 

Migrene og 
blandingshodepine 

Mekanismer, diagnostikk og 
behandling. Når bør det henvises til 
nevrolog 

Forelesning 

1345-
1415 

Kasuistikk: Post stroke 
eller ryggmargskade 

Smertemekanismer, diagnostikk og 
behandlingsforslag 

Gruppearbeid. Diskusjon 
knyttet til kasuistikk 3 

1415-
1445 

Plenumsgjennomgang av 
kasuistikk 

Ettermiddagens temaer Plenumsdiskusjon 

1445-
1500 

Pause   

1500-
1545 

Sentral nevropatisk 
smerte: mekanismer, 
behandlingsprinsipper og 
muligheter 

 Forelesning 

1545-
1630 

Smerte som en bio-psyko-
sosio-økonomisk prosess 

Interaksjoner kropp/tanke/følelser. 
Kontekstens betydning, narrativ 

Forelesning 

 
Dag 
3 

 
Farmakologi 

0830-
0930 

Basal klinisk farmakologi 
for analgetika, 
antiepileptika, 
antidepressiva, 
hypnotika?? 

Medikamenter /grupper vi 
benytter Virkningsmekanisme, 
farmakodynamikk og 
farmakokinetikk  

Forelesning 

0930-
0945 

Pause  
 
 

 

0945-
1030 

Mekanismebasert 
smertebehandling 
 – en utopi? 

Hvilke kjente smertemekanismer 
vi kan påvirke medikamentelt 

Forelesning 

1030-
1115 

Farmakologisk behandling 
av nociseptiv smerte 

 Forelesning 

1115-
1130  

Pause   

1130- Farmakologisk behandling  Forelesning med Kasuistikker 
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1215 av nevropatisk smerte 

1215-
1315 

Lunsj   

1315-
1345 

Opioider ved langvarig 
ikke kreft-relatert smerte 

Langtidseffekter, 
korttids/langtidsvirkende opioider, 
infusjoner  

Forelesning 

1345-
1415 

Opioider Toleranse, avhengighet, 
forbruksmønstre, retningslinjer, 
«narcotic bowel syndrome», OIBD, 
hormonelle effekter, 

Forelesning 

1415-
1430 

Pause   

1430-
1515 

Opioider Et rasjonale for økende 
opioidforbruk? 

Diskusjon evt. basert på 
kasuistikker 

Kurs nr 2 
Samhandling rundt pasienter med langvarig smerte 

 
 

15 undervisningstimer 

 
Dag 1                                           Utfordringer i 1.linjetjenesten  

 Tid Tittel Emne dekker Format 

1000-
1015 

Velkommen Praktiske opplysninger  

1015-
1200 

Hvordan håndteres en 
typisk smertepasient i 
allmennpraksis 

Hvordan utredes og behandles 
pasienten? Virkemidler? Hvem 
skal henvises hvor og når? 

Kasuistikk med deltagelse av 
ulike profesjoner 
 

1200-
1215 

Pause   

1215-
1300 

Gjennomgang av 
kasuistikken 

 Plenumsdiskusjon 

1300-
1400 

Lunsj   

1400-
1445 

Kommunikasjonsteknikker Pasientsentrert metode og  «Brief 
intervention» 

Presentasjon 

1445-
1530 

Kommunikasjonsteknikker «Klassisk» CBT, 
Acceptance & Commitment 
therapy  (ACT)  og hypnose 

Presentasjon 

1530-
1550 

Pause   

1550-
1635 

Kommunikasjon med 
smertepasienten 

 Demonstrasjon 

1635-
1720 

Kommunikasjon via 
 e-helse 

 Presentasjon 

1720-
1750 

Oppsummering  Plenums diskusjon 

Dag 2 

Samhandling i allmenn- medisin og spesialisthelsetjenesten 
0830-
0915 

Fysioterapeutene Hvilke fysioterapeutiske metoder 
er tilgjengelig 

Forelesning 
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0915-
1000 

Psykologene  Forelesning 

1000-
1015 

Pause   

1015-
1100 

Hjemmesykepleien/ 
sykehjemmet 

 Forelesning 

1100-
1145 

NAV Hva slags rettigheter, gangen i 
saksbehandling 

Forelesning 

1145-
1230 

Lunsj   

1230-
1315 

Smertepasienten i  
2. linjetjenesten 

Hvilke pasienter tar vi hånd om og 
hvordan?  

Forelesning 

1315-
1400 

Konsultasjon/liaison 
psykiatrien 

Hvem er de – hvor, hva kan de 
bidra med? 

Forelesning 

1400-
1415 

Pause   

1415-
1500 

Smerteteam og 
smertekontakter på 
sykehus 

Oppbygning og arbeidsform.  
Hvilke pasienter skal henvises? 

Forelesning 

1500-
1545 

Samhandling mellom 
avdelinger 

Utfordringer med tradisjonelle 
arbeidsform, holdninger og 
organisasjon 

Forelesning 

1545-
1600 

Pause   

1600-
1645 

Smerteklinikkene Oppbygning, arbeidsform, hvem 
skal henvises og hvordan? 

Presentasjon 

1645-
1715 

Oppsummering  Tilbakemeldinger og tips Diskusjon 

Kurs nr 3      Utfordrende smertebehandlingsaspekter 
Prinsipper i palliasjon 

 
 

15 
undervisningstimer 

Dag  1     Epidemiologi, kulturelle aspekter, depresjon, rus. 
 

Tid Tittel Emne dekker Format 
0930-
0945 

Velkommen    

0945-
1030 

Epidemiologi Smertepopulasjon i Europa/Norge. 
Konsekvenser for 
behandlingsbehov mm 

Forelesning 

1030-
1100 

Prognostiske aspekter ved 
kronisk smerte og 
parallelle 
trygdevurderinger. Et 
ureint farvann 

 Forelesning 

1100-
1115 

Pause   

1115-
1200 

Nordmenn har vondt i 
ryggen italienere har 

Kulturelle uttrykksformer Forelesning 
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vondt i magen 

1200-
1245 

Eksistensiell smerte  Forelesning 

1245-
1315 

Søvn og smerte  Forelesning 

1315-
1415 

Lunsj   

1415-
1445 

Angst/depresjon og 
smerte 

Emosjonelle forholds betydning 
for smerteopplevelse og mestring 

Forelesning 

1445-
1515 

Medikamentavhengighet 
og smerte 

Konsekvenser, 
behandlingsutfordringer, 
samarbeidsmuligheter 

Forelesning 

1515-
1545 

Rus og smerte Forelesning 

1545-
1600 

Pause   

1600-
1645 

 
Kasuistikk 

Pasient med smerte, høyt forbruk 
av analgetika, angst/depresjon 

Gruppearbeid 

1645-
1715 

Gjennomgang av 
kasuistikk 

 Presentasjon og 
plenumsdiskusjon 

1715-
1800 

Kasuistikk. Eldre pasient 
med flere tilstander  

Smerte og polyfarmasi Gruppearbeid.  

 
Dag 2   Eldre og smerte. Polyfarmasi. Palliasjon 

0830-
0930 

Eldre og kronisk smerte Funksjonssvikt, 
smerteopplevelse, 
evaluering 

Forelesning 

0930-
1015 

Polyfarmasi og interaksjoner ved 
behandling av smerter  

Eks: antidepressiva, 
hypnotika, 
kardiologiske, opioider, 
antiflogistika, 
paracetamol, steroider, 
antitrombotika 

Forelesning 

1015-
1030 

Pause   

1030-
1100 

Polyfarmasi og interaksjoner II  Forelesning 

1100-
1130 

Plenumsgjennomgang av gårsdagens 
kasuistikk. Eldre pasient med flere 
tilstander 

Eldre pasient med 
polyfarmasi 

Presentasjon og 
plenumsdiskusjon 

1130-
1230 

Lunsj   

1230-
1300 

Palliasjon 
 

 Smerter og 
smertefysiologi hos 
cancerpasienter 

Forelesning 

1300- 
1345 

Palliasjon 
 

Opioidbehandling ved 
Avansert cancer 

Forelesning 

1345-
1400 

Pause   

1400-
1430 

Palliasjon: 
 

Ikke medikamentelle 
prosedyrer ved 

Forelesning 
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smertebehandling av 
avansert cancer 

1430- 
1500 

Palliasjon 
 

Behandling av 
ledsagende symptomer 
ved avansert cancer 

Forelesning 

1500-
1515 

Pause   

1515-
1600 

Palliasjon 
 

Terminal 
smertelindring, 
symptombehandling, 
terminalkofferten: 
(smerte, angst, 
sekretstagnasjon, 
kvalme) 

Forelesning 

1600-
16.30 

Oppsummering og avslutning  Evaluering 

Kurs nr 4          Smerter i muskel og skjelettapparatet       

                                                                                                                               15 undervisningstimer 

Dag 1:    Ulike smertefulle tilstander innen fysikalskmedisin, revmatologi, 
ortopedi og allmennmedisin 

10.00-
10.10 

Velkommen Praktiske opplysninger 
gjennomgang kursets 
målsetting. 

Presentasjon 

10.10-
10.40 

Fibromyalgi – hvordan forstår vi dette 
syndromet nå? 

 Forelesning 

10.40-
11.10 

Fibromyalgi – myofascielle trigger-
/tenderpunkter, widespread pain 

 Forelesning 

1110-
11.25 

Pause   

11.25-
12.55 

Kasuistikk: Artrose- artritt, leddnære 
smerter 

Differensialdiagnostiske 
overveielser, 
inflammasjon, 
degenerasjon, 
idiopatisk 

Forelesning 

12.55-
12.40 

Gjennomgang av kasuistikk 
(artritt/artrose og FM) 

 Presentasjon og 
plenumsdiskusjon 

1240-
1330 

Lunsj   

1330-
1415 

Nakke, skulder, korsrygg, sete, hofter Epidemiologi, 
avgrensning til og 
diagnostikk av 
spesifikke tilstander 

Forelesning 

14.15-
15.00 

Billeddiagnostikk (Når er det 
indikasjon for MR?) og vurdering for 
kirurgisk intervensjon.  

Rygg/Skulder/Kne  Presentasjon av 
Radiolog/ortoped/revmatolog 

15.00-
15.15 

Pause   

15.15-
15.45 

Effekten av spesifikk trening ved ulike 
smertetilstander 

 Forelesning 

15.45- Nytten av avspenningsøvelser Evidens  Teoretisk gjennomgang og 
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16.00 praktisk demonstrasjon 

16.00 
– 
16.15 

Triggerpunktbehandling Evidens Teoretisk gjennomgang og 
praktisk demonstrasjon 

16.15-
16.30 

Pause   

16.30-
1730 

Hvilke aktører kan hjelpe pasienten? Manuell terapeut, 
kiropraktor, 
psykomotorisk 
fysioterapeut, 
osteopat, 
idrettsterapeut 
 
 

Presentasjon av 
tverrfagligheten 

Dag 2 Intervensjoner i smerteklinikker. 
Kjeve/ansiktssmerter 

08.30-
09.15 

Bruk av analgetika; er det indikasjon 
for opioider ved muskel-
skjelettsmerter?  

Veileder i opioidbruk Presentasjon 

09.15-
10.15 

Blokader, SCS, TENS, Radiofrekvens  Indikasjon, effekt, 
begrensninger, 
teknikk? 

Presentasjon  

10.15-
10.30 

Pause   

10.30–
11.15 

Langvarige temporomandibulære 
smerter  

Differensialdiagnose, 
avgrensninger, 
behandlingsstrategier. 
 

Presentasjon av 
representanter fra nasjonalt 
senter for TMD, HUS 

11.15– 
12.15 

Vurdering og behandling ved 
langvarige ryggsmerter  

 Presentasjon av 
representanter fra tverrfaglig 
ryggsenter  

12.15 
–13.15 

Lunsj   

13.15 
–14.15 

Smerte og utmattelse Ulike modeller for 
forståelse av 
sammenhengen 
mellom de to 
symptomene. 

Forelesning 

14.15– 
15.00 

Avspenning/Hypnose.  Rasjonale bak 
stressdemping ved 
ulike metoder. 

Forelesning 

15.00– 
15.15 

Pause   

15.15– 
16.00 

Hvordan leve med kroniske smerter.  Brukerperspektivet 
"Frisk eller kronisk syk" 

Presentasjon av 
bruker/pasient 

16.00– 
16.30 

Oppsummering og avslutning  Evaluering i plenum 

Kurs nr 5  

Viscerale smerter og smerter hos barn 
 

15 
undervisningstimer 
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Dag 1 Basal fysiologi og kliniske forhold ved viscerale smerter 

 
Tid Tittel Emne dekket Format 
1000-
1015  

Velkommen Gjennomgang kursets målsetting. Presentasjon 

1015-
1115 

 Akutte magesmerter hos 
fastlegen, legevakten og 
sykehuset 

Problemene med å bestemme 
organ, skille akutt og kronisk 
residiverende, differensial 
diagnostikk 

Trippelkasuistikk 

1115-
1200 

Basal fysiologi ved 
viscerale smerter 

 Forelesning 

1200-
1245 

Lunsj   

1245-
1345 

Smertetilstander i 
gastroenterologien  

IBD, IBS, pankreatitt, øsofagus, 
lever/galle, anale smerter, akutt til 
kroniske 

Forelesning 

1345-
1445 

Urologiske 
smertetilstander 

Interstitiell cystitt/painful bladder, 
uretralsyndrom, prostatitt, 
nyre/ureter 

Forelesning 

1445-
1500 

Pause   

1500-
1600 

Gynekologiske 
smertetilstander 

Endometriose, dysmenore, 
dyspareuni, bekkenløsning, 
vulvodyni 

Forelesning 

1600-
1700 

Thorakale smerter Ischemiske, pleurale, muskulære, 
langvarige og/eller residiverende 

Trippelkasuistikk 

1700-
1715 

Pause   

1715-
1800 

Hvilke terapeutiske tilbud 
har vi for disse pasientene 

 Presentasjon 

Dag 2 Smerter hos barn 
Hvordan barn uttrykker smerte, evaluering, samhandling med familien og 

behandling 

0815-
0900 

Residiverende 
magesmerter  

 Kasuistikk. 

0900-
0945 

Hvordan utrykker barn i 
ulike aldre smerter og hva 
er det de ønsker å si? 

 Forelesning 

0945-
1015 

Smerteevaluering hos 
barn og unge 

 Presentasjon 

1015-
1030 

Pause   

1030-
1130 

Samhandling og 
kommunikasjon med 
pasient og pårørende 

 Forelesning 

1130-
1215  

Lunsj   

1215- Behandlingsprinsipper for  Forelesning 
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1315 smerter hos barn 

1315-
1400 

Smerter i rygg og 
ekstremiteter hos barn 

 Forelesning 

1400-
1420 

Pause   

1420-
1500 

Hvordan kunne dette 
oppstå og hva kan vi gjøre 
med det. Kasuistikk. 

CRPS hos barn Forelesning 

1500-
1530 

Hodepine hos barn  Forelesning 

1530-
1600 

Oppsummering   Evaluering i plenum 
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 Vedlegg 2: Attestasjonsskjema 

Attestasjonsskjema for 

Kompetanseområdet i smertemedisin 

 

Legens navn:__________________________________ f.dato:______________ 

Navn på oppnevnt 

veileder:______________________________________________   

Veileders arbeidssted ______________________ 

 

Krav til hospitering (minstekrav 4 uker, 100 % stilling) 

N
r 

Arbeidssted Dato 
 fra-til 

Signatur for 
deltagelse 

1 Universitetssykehuset___________________________
_______   _ 

  

2    
3    
4    
 

Krav til praktiske ferdigheter 

Måloppnåelse for de praktiske ferdigheter som kreves i kompetanseområdet er listet i 2. 

kolonne i tabellen under. En konsultasjon kan dekke flere delmål.  

*) Tverrfaglig vurdering skal inneholde: Smerteanalyse, diagnostikk og valg av 

behandlingsmetode. Smerteanalysen skal også inneholde en funksjonsvurdering. Ved 

signatur for godkjent konsultasjon skal kandidaten ha utført oppdraget under hospiteringen 

og under supervisjon (mester-svenn-prinsippet) av den stedlige spesialisten 

Nr Delmål Kravspesifikasjon Sted/dato Signatur fra stedlig 
spesialist som   
vurderer og 
godkjenner 
måloppnåelse. 
 
 
 
 

1 Gjennomføre legearbeidet under en 
tverrfaglig utredning *)  

1 godkjent 
konsultasjon   
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av 1 pasient med uspesifiserte 
generaliserte smerter, ila veiledet 
hospitering ved Universitetssykehus.  

2 Beherske valg av 
behandlingsmetoder (ikke-
farmakologiske og/eller evt. 
farmakologisk behandling), samt 
beskrive en god oppfølgingsplan, 
ved langvarige smertetilstander.  

1 godkjent 
konsultasjon 

  

3 Å vurdere egnede 
rehabiliteringstiltak og pasientens 
motivasjon for deltagelse i dette ved 
alminnelige langvarige 
smerteplager. 

   

4 Utføre lege-arbeidet under 
tverrfaglig utredning *) av 2 
pasienter med langvarige muskel-
skjelett-smerter (herunder 
utredning av «røde og gule flagg») 

2 godkjente 
konsultasjoner 

  

5 Gjennomføre lege-arbeidet under 
tverrfaglig utredning *) for 1 pasient 
med smerter relatert til 
cancersykdom og/eller relatert til 
behandling av cancer.  

1 godkjent 
konsultasjon 

  

6 Beherske utredning ved 1.-gangs-
vurdering av 1 pasient med en 
nevropatisk smertetilstand.  

1 godkjent 
konsultasjon 

  

7 Gjennomføre utvidet testing av 

sensibilitet. 
1 godkjent 
konsultasjon 

  

8 Utføre lege-arbeidet under 
tverrfaglig utredning *1) av 1 
pasient med visceral smerte 

1 godkjent 
konsultasjon 

  

9 Delta i to konsultasjoner under 
håndtering av 
legemiddelavhengighet. 

   

10 Dersom det legger seg til rette 
for det: 

a) Kandidaten bør kunne vise 
at vedk. behersker å samtale 
om smerter med pasienten 
og deres pårørende, 
behandlerapparat eller NAV, 

b) utvise gode 
samarbeidsevner og 
kommunikasjon om smerter 
med kollegaer og andre 
ansatte i andre avdelinger, 

c) vise evner til pedagogisk 
framlegg for større grupper 
pasienter, pårørende, 
studenter, mm 
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d) fremvise lederskap for 
andre kolleger og 
medarbeidere, evt 
studenter, 

e) fremvise kjennskap til 
helsetjenestens organisering 
og regelverk, 

f) fremvise kunnskap og 
kompetanse i evidensbasert  
forbedringsarbeide og 
kvalitetsarbeide. 

 

Krav til deltagelse på veilederstyrte gruppemøter (minstekrav 60 timer) 

Nr Møtedato, 
tid/sted/type 
() 

Egne kasuistikker presentert, med 
smertemedisinsk tema beskrevet under.  
 

Antall 
timer 

Signatur 
av 
veileder 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10  Ferdigstille 5 epikriser hvor kandidaten fremviser en 
medisinsk og systematisk tilnærming, som en del av 
gruppeveiledningsprosjektet.  

  

 

Som alternativ til hospitering og deltagelse i gruppemøter med oppnevnt 

veileder kan godkjennes 6 mnd. lønnet tjeneste ved Smerteavdeling. 

Slik tjeneste er avtjent i _________ % stilling i tidsperioden 

____________________________ 

Ved _____________________________________________ 

Attestasjon medisinskfaglig ansvarlig 

overlege__________________________________________ dato__________ 
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Krav til deltagelse på obligatoriske utdanningskurs (minstekrav 80 timer) 

Nr Utdanningskurs________________________________________
___      

Antal
l 
timer 

Kopi av 
kursbevis
, vedlegg 
nr. 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Krav til deltagelse på valgfrie utdanningskurs (minstekrav 40 timer) 

Nr Kursets 
tittel_____________________________
_____ 

Dato 
avholdt 

Antall 
timer 

Kopi av 
kursbevis
, vedlegg 
nr. 

Antall 
kurstimer 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     SUM: 
 


