
SSMMEERRTTEERR
- i forbindelse med sclerose

KKRROONNIISSKKEE  SSMMEERRTTEERR

En del mennesker med sclerose føler smerter som følge af deres 
sygdom, men det er meget individuelt, hvordan det opfattes. 

Smerte kan inddeles i kroniske og akutte smerter. Kroniske 
smerter er i større eller mindre grad til stede døgnet rundt, mens 
de akutte smerter opstår pludseligt og går over igen.

              hos mennesker med sclerose er ofte:
-                                    , hvor musklerne overspænder. 
-                                    , der skyldes, at kroppen belastes 
forkert. Overbelastning sker ofte, hvis man for eksempel, skåner 
sin dårlige fod ved at lægge ekstra vægt på den gode fod. 

              opstår, når centralnervesystemets nervebaner bliver 
angrebet af en betændelsestilstand. Den centrale smerte mærkes 
oftest i benene og kan opleves som en brændende følelse eller 
en feberlignende fornemmelse i kroppen. 

Perifer smerte

Central smerte

Kronisk smerte kan opdeles i perifer og central smerte.

AAKKUUTTTTEE  SSMMEERRTTEERR

DDee  aakkuuttttee  ssmmeerrtteerr  eerr  ffoorrhhoollddssvviiss  ssjjæællddnnee  oogg  oopplleevveess  kkuunn  aaff  oommkkrriinngg  
ffeemm  ttiill  ttii  pprroocceenntt  bbllaannddtt  mmeennnneesskkeerr  mmeedd  sscclleerroossee..  

DDeerr  ffiinnddeess  ooggssåå  ffoorrsskkeelllliiggee  ffoorrmmeerr  ffoorr  aakkuuttttee  ssmmeerrtteerr  hhooss  mmeennnneesskkeerr  
mmeedd  sscclleerroossee..  

                             , såkaldt trigeminusneuralgi, opstår, efter at 
hjernestammen har været påvirket af en betændelsestilstand. Det 
opleves ofte som svære pludselige smerter af elektrisk, lynende 
eller jagende karakter og kan udløses ved eksempelvis berøring, 
tandbørstning, tygning eller ved tale. Smerterne kan vare fra dage 
til uger. 

                                         eller en summende fornemmelse fra 
baghovedet og langs rygsøjlen kan opleves, når hovedet bøjes kraftigt 
forover - for eksempel ved et nys. Det kaldes L’hermittes symptom.

                  , som forværres når øjet bevæges, er en anden form 
for akut smerte. Dén smerte kan optræde, allerede før man er blevet 
diagnosticeret med sclerose, og kan fortsætte i op til flere uger. 

Smerter bag øjet

En fornemmelse af elektrisk stød

Akutte smerter i ansigtet

Hovedpine hos sclerosepatienter er ofte migræne og spændingshovedpine. Det synes dog ikke at 
forekomme oftere hos mennesker med sclerose end hos resten af befolkningen. 

Spasmerelaterede smerter
Smerter fra muskler og led


