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Se smerterne i nyt perspektiv

Lotte Heise har levet med gigtsmerter i 40 år. Hun har fundet sine egne 
veje til at håndtere udfordringerne, og hun bakkes op af smerteforsker 
Morten Høgh i arbejdet med at ”lægge smerterne på hylden”.

1,3 mio. danskere har kroniske smerter. Det svarer til 
hver femte herhjemme, og lidelsen er nu anerkendt 
som en kronisk sygdom af verdenssundhedsorgani-
sationen WHO. Alligevel er kroniske smerter fortsat 
omgærdet af misforståelser og fordomme. Og man-
ge skjuler smerterne af frygt for at blive stigmatiseret. 

Ifølge Gigtforeningen oplever hver fjerde med gigt, 
at deres læge har svært ved at forstå deres smer-
ter, mens hver tredje gigtpatient forsøger at skjule 
udfordringerne for omverdenen. Følgevirkninger af 
kroniske smerter kan blandt andet være arbejdsløs-
hed, skilsmisse, depression og isolation, og smerter 
er således en meget kompleks, invaliderende og in-
dividuel tilstand. 

Morten Høgh er fysioterapeut og smerteforsker på 
Aalborg Universitet. Han underviser i smerte- og 
neurovidenskab i ind- og udland og er medforfatter 
på adskillige videnskabelige artikler og lærebøger, 
og har siddet i flere arbejdsgrupper i blandt andet 
Sundhedsstyrelsen. Lotte Heise kræver vel næppe 
nærmere præsentation ud over, at hun har haft kro-
niske smerter i 40 år. Sammen har de skrevet en bog 
med udgangspunkt i Lottes oplevelser med smerter 
som følge af slidgigt.

Har man været til foredrag med Lotte Heise, har 
man formentlig det indtryk, at hun sprudler af ener-
gi og power. Og det gør hun også en solbeskinnet 
vinterdag i januar, hvor hun sammen med Morten 

Høgh stiller op til interview med Magasinet om Ryg-
søjlegigt. Fokus er gigtsmerter og nærmere, at smer-
ter bør ses i et nyt perspektiv.

”Jeg har stort set altid ondt i ryg og fødder. Og når 
man har kroniske smerter som jeg, er man selv an-
svarlig for, hvordan man har det med smerterne - og 
hvordan man arbejder med udfordringerne både 
mentalt og fysisk,” siger Lotte.

Selv bruger hun knap 40 minutter hver morgen på 
at lave øvelser. Det har hun gjort de seneste 35 år. 
Og øvelserne er både et fysisk og mentalt ”must” for 
hende. Fysisk fordi det er med til at holde smerterne i 
ave, og psykisk fordi hun ved, at hvis hun ikke bruger 
tiden på øvelserne, kommer der en kæmpe regning.

”Det handler meget om, hvor meget ansvar man selv 
tager i forhold til smerterne. Og mentalt handler det 
om at ”kunne lægge smerterne på hylden”, så de 
ikke altid fylder. Man må simpelthen lægge dem 
væk,” pointerer hun.

Netop det er udgangspunkt for den bog, Lotte 
har skrevet sammen med Morten Høgh. Klinisk ser 
Morten typisk patienter med langvarige, komplekse 
smerteproblematikker, der ikke har fundet en løsning 
på udfordringerne. I dialogen med patienterne bru-
ger Morten blandt andet såkaldt psykoedukation, 
der i korte træk går ud på at fokusere på de ele-
menter, man kan gøre noget ved frem for at bruge 

Af Lars Christensen, journalist
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energi og tanker på det, man som smerteramt ikke 
kan ændre på. 

”Kroniske smerter er på mange måder en lidelse, 
man ikke kan forstå, hvis ikke man selv er ramt. Uan-
set hvilken sygdom, der ligger til grund for kroniske 
smerter, er udfordringerne meget de samme for pa-
tienten. At fejle noget som ingen kan se, og vi mang-
ler i høj grad at kunne italesætte problematikken, og 
det kan være svært for den enkelte at forklare, så 
andre kan forstå og forholde sig til udfordringerne. 
Det handler om at arbejde med de ting, man har 
indflydelse på i stedet for at fokusere på det, man 
ikke har indflydelse på,” fortæller Morten.

Stil krav
Det handler i høj grad om at kommunikere bevidst til 
sine omgivelser. Og dernæst at stille krav. Og netop 
at kommunikere tydeligt og være bevidst er nogle af 
Lottes verbale forcer.
 
”Jeg bliver nødt til at stille nogle krav - både til mig 
selv og andre - ellers hævner det sig i form af smer-
ter. Jeg kan eksempelvis ikke tage fra København til 
Århus og retur samme dag. Når jeg kører, skal jeg 
sidde i en bil, hvor mine ben kan blive strukket ud. Jeg 
skal have en ordentlig stol at sidde på, og så bliver 
jeg nødt til at være i rum, hvor der er varmt, for det 
dur ikke, at jeg fryser,” ridser Lotte kontant op.

Det er simpelthen nødvendigt for, at hun kan funge-
re bedst muligt med gigten og smerterne. Hun ved, 
hvad der virker for hende, og hvad der ikke dur:

”Medicin tager jeg aldrig. Det har jeg aldrig kun-
ne tåle, ligesom jeg ikke tåler smertestillende, så jeg 
har måtte finde mine egne veje ud af smerterne. Det 
hjælper ikke på mig. Og jeg har altid ondt. Sådan er 
det bare, og det må jeg acceptere og forholde mig 
til. Jeg kunne godt pive over det, men det nytter ikke, 

så det gør jeg ikke. Det handler om at fokusere på, 
hvad der hjælper, eller i det mindste ikke gør smer-
terne værre,” konstaterer hun.

Ud over at stille krav har Lotte også andre råd. Et af 
dem lyder ganske simpelt: Bed om hjælp! 

”Man må acceptere, at man har ondt, og så må 
man derfra finde ud af, hvordan man kan operere 
inden for de rammer, man har. Det svarer til, hvis man 
kun havde én arm. Der ville være mange ting, man 
kunne, men også nogle ting, man ikke kunne, og så 
må man bede om hjælp. Alfa og omega er at finde 
ud af, hvordan man opererer inden for det univers, 
man er i, og så være god til række ud. Jeg synes ikke 
om det, men jeg er blevet god til at bede andre om 
hjælp,” smiler Lotte og fortsætter:

”Der er nogle faktorer i at acceptere, at man er et 
”offer”, selv om jeg ikke vil være det, og jeg vælger 
konsekvent de ting, der er godt for mig og min gigt”.

Sæt grænser 
Ifølge Morten handler meget af smertemestringen 
også om at skabe overblik for sig selv og sætte 
grænser - og dernæst at udfordre grænserne. Mor-
ten arbejder med en grøn, orange og rød zone. I 
den grønne zone ved man, at man kan klare tinge-
ne, den orange zone er lidt usikker, og den røde 
zone vil man helst ikke over i, fordi man ikke tror, man 
kan håndtere det. 

”I og med at Lotte er ekspert i sine smerter, ved hun 
præcist, hvor hendes grænser går. Min rolle som be-
handler er så at spørge ind og udfordre grænserne, 
så hun forhåbentlig langsomt kan rykke sig. Hvordan 
kan hun eksempelvis vide, at den røde zone ikke har 
flyttet sig, så hun i virkeligheden kan mere, end hun 
troede?” uddyber Morten og fortsætter:
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”Der er to spændende ting i det. For det første den 
gradvise eksponering, hvor man begynder i den 
ydre grænse af den grønne zone og hele tiden 
lægger en anelse mere på uden at miste kontrollen 
over smerterne. Det beviser, at selvom man tror, at 
man ikke kan, så kan man måske godt alligevel. Det 
handler om, at man afprøver i stedet for at sige, at 
det plejer jeg ikke at kunne.”   

Og her bryder Lotte ind:

Læg smerterne på hylden

Lotte Heise og Morten Høgh udgav i slutningen af 2020 bogen ”Læg smerterne på hylden. Bogen 
tager udgangspunkt i Lotte Heises ca. 40 år med kroniske smerter, primært i ryg og fødder, parret 
med Morten Høghs erfaringer fra smerteforskningen.

Bogen beskriver Lottes oplevelser af et liv med smerter, suppleret med den nyeste viden fra forsknin-
gens verden samt gode råd til alle smerteramte. Målet er at hjælpe personer med kroniske smerter 
på vej mod bedring og samtidig hjælpe pårørende til at forstå, hvad det vil sige at leve med kroniske 
smerter. Med andre ord ønsker forfatterne at vise vejen til at lægge smerterne på hylden!

”De seneste par måneder har jeg båret mere, end 
jeg plejer, og jeg har fundet ud af, at det gik ganske 
udmærket. Så der har jeg flyttet min grænse og fun-
det ud af, at jeg ikke får mere ondt som følge af det.”

Det handler således om at tænke anderledes, ud-
fordre sig selv og afprøve sine evner i stedet for at 
arbejde ud fra at tro, hvad man kan – eller ikke kan. 
Meget handler om en anden tilgang til smerterne og 
at vende opfattelse og tanker. Hvis man har ople-
velsen af at have ondt og ikke gør fremskridt, holder 
man sig naturligt tilbage. 

”Når man sætter ord på, er det ofte med til, at man 
godt kan udfordre tingene, selvom det gør ondt. Ek-
sempelvis hvis man gerne vil cykle, men ikke gør det, 
fordi det gør ondt i benene. Men hvorfor cykler man 

ikke bare en tur - for det gør jo ondt i benene alli-
gevel, uanset om man cykler eller ej? Det nytter ikke 
at sætte livet på standby, fordi man har ondt. Der 
er nogle ting, man godt kan, og man har smerter, 
uanset, om man gør det eller ej. Nogle gange skal 
man lige et spadestik dybere ned i problematikken 
og spørge sig selv, hvorfor man fravælger at gøre 
de ting, man egentlig gerne ville,” påpeger Morten.   

Man skal således lære at indordne sig med smer-
terne, så man kan gøre en forskel for sig selv. Det 
handler i høj grad om at finde ud af, hvor ens græn-
ser er, og hvordan man skridt for skridt eventuelt kan 
rykke ved dem.

”Det gør altid ondt i mine fødder, og det er som at 
gå på glasskår. Jeg kan dog stadigvæk optræde, 
men kan bare ikke have smarte sko på imens. Og så 
må det være sådan. For mig virker mine øvelser, men 
for andre er det nogle andre ting, der hjælper. Det 
er individuelt og handler om at finde ind til det, der 
virker. Jeg får det bedre af at lave mine øvelser, og 
jeg er overbevist om, at jeg vil få det dårligere i min 
krop, hvis jeg ikke laver øvelserne. Og man bliver 
sgu også lidt bliver stolt af sig selv, når man gør det,” 
smiler Lotte med sin charmerende accent.
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Kroniske smerter er, ligesom alle andre kroniske sygdom-me, noget, der påvirker hele tilværelsen; i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden. Mange menneskers viden om smerte er desværre forældet, og derfor kan det være svært at forstå, hvordan humør, adfærd og smerter hænger uløseligt sammen.

Lotte Heise har selv haft smerter, siden hun var i starten af 20’erne. Sammen med smerteekspert Morten Høgh øn-sker hun med denne bog at hjælpe folk med kroniske smerter på vejen mod bedring og samtidig hjælpe pårørende til at forstå, hvad det vil sige at leve med kroniske smerter.

Bogen beskriver Lottes oplevelser af et liv med smerter, suppleret med den nyeste viden fra smerteforskningen samt gode råd til alle smerte-ramte. Der er ingen udløbsdato på kroniske smerter, men der findes løs-ninger! Du kan selv gøre meget for at afhjælpe og mindske smerterne. Det gælder også, selvom du har haft ondt i årevis. Med andre ord viser Lotte og Morten vejen til at lægge smerterne på hylden!

“Det ville være dejligt at finde en form for ‘smertefællesskab’,  for det har jeg tit savnet gennem mine 40 år med smerter.  Det er mit inderligste ønske, at denne bog, der er til  alle os, der har lyst til at skrige ‘AV!’ mange, mange gange om  dagen, måske kan hjælpe læseren til  at føle sig mindre plaget, mindre alene og  MERE forstået!”
– Lotte Heise

Uddrag fra bogen:
Da jeg fik store smerter i ryg-gen som 20-årig, syntes jeg, at hele verden var imod mig, og jeg mente, at det var både uretfær-digt og helt og aldeles urimeligt! Men gennem mit lange ’gigtliv’ har jeg indset, at det er mig og kun mig, der har ansvaret for mine smerter!

Mennesker med kroniske sygdomme, som fx smerter, har to muligheder: 
1. Man trækker det store ’offerkort’ og bruger mere tid på at have ondt af sig selv end på at finde  en løsning.
2. Man tager ansvar for det lort, der har ramt én, og ser, hvad f….. man kan gøre.
 
Nogle mennesker har dårlig samvittighed, når de ikke er i stand til at leve op til deres egne (selvbeskrevne) stan-darder for, hvordan man er et normalt og venligt menneske. Andre fortæller, at de ville ønske, at behandleren kunne give dem en anerkendt diag-nose eller et hjælpemiddel, der kunne validere sygdom-men eller behovet for hjælp. 

Men løsningen er naturligvis ikke, at alle mennesker med kroniske smerter udstyres påsyningsmærker for at vise, at de fejler en usynlig sygdom. Løsningen må findes i en kombination af indre validering (dvs. at patienten selv føler, at han eller hun gør sit bedste) og langt større forståelse for, at usynlige lidelser er rigtige lidelser. ”

www.muusmann-forlag.dk

Om forfatterne
LOTTE HEISE (født 1959) er enter-tainer, foredragsholder og radiovært i Danmarks Radio. I 2017 havde hun 30-årsjubilæum med sine soloop-trædener over hele Danmark og i udlandet. Læg smerterne på hylden er Lotte Heises 10. bog, og hun har bl.a. tidligere skrevet Lottes ope-rabog og Selvfølgelig skal hun bo hos mig.

MORTEN HØGH (født 1973) er ph.d., fysioterapeut (FysioDanmark Aar-hus) og smerteforsker (Aalborg Uni-versitet) og underviser i smerte- og neurovidenskab i ind- og udland. Han er medforfatter på adskillige lærebøger og videnskabelige artik-ler og har siddet i flere arbejdsgrup-per i bl.a. Sundhedsstyrelsen. Mor-ten brænder for at nedbryde myter om kroniske smerter og derigennem gøre behandlingen bedre for dem, der lider af denne sygdom.
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Og her byder Morten ind med perspektiver fra forsk-
ningens verden.

”Lotte gør noget aktivt for at få det bedre, og hun 
ved gennem erfaring, at der selv på dårlige dage 
er håb for, at det bliver godt igen. Samtidig er det 
vigtigt med regelmæssighed og følelsen af, at man 
har gjort noget godt for sig selv. Det giver en umid-
delbar lykkefølelse. Jeg tror på, at man skal være 
proaktiv, men det handler om, at den enkelte finder 
løsningerne, for patienterne er specialister i deres 
egne smerter. Når man har en kronisk lidelse som 

eksempelvis morbus Bechterew, skal man finde ud 
af, hvordan man lever bedst muligt med sine smer-
ter,” siger Morten. 

Nye perspektiver
Morten ser ind i en behandlerverden, der så småt 
er ved at gøre op med den traditionelle måde at 
håndtere kroniske smertepatienter på. Patienterne 
skal således udfordres mere.

”Som fagpersoner skal vi være bedre til at lytte til 
den enkelte i forhold til, hvordan vedkommende har 
ondt. Dernæst skal vi anerkende, at det er patien-

terne selv, der er eksperter i deres smerter. Når 
man får at vide, at man har kroniske smerter og 
skal lære at leve med det, er det for så vidt ikke 
forkert, men det er jo et elendigt råd, for der er jo 
ingen hjælp i det. Hvordan skal man kunne lære 
at leve med smerterne som patient - vi som fag-
personer ved jo ikke engang, hvordan man gør!” 
siger Morten og slutter:

”Mange patienter har imidlertid lært gennem 
egne erfaringer, og det skal vi behandlere tage 
ved lære af. Hver enkelt skal finde de løsninger, 
som er gode for lige præcis dem. Du bliver nødt 
til at acceptere, at kroniske smerter er et vilkår, for 
dem slipper man ikke af med. De kan lindres eller 
bedres over tid, men går ikke væk.” 

Såfremt covid-19 tillader det, kan Morten og Lot-
te opleves til Landsdelsforening Østjyllands gene-
ralforsamling. 

”Alfa og omega er at finde ud af, hvordan man opererer 

inden for det univers, man er i, og så være god til række 

ud. Jeg synes ikke om det, men jeg er blevet god til at bede 

andre om hjælp,”


