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Når nerverne gør ondt  
Nerveskader kan give voldsomme smerter. Der er 
mange årsager og typer, men generelt er det meget 
vigtigt ikke bare at give op – der kan som regel altid 
gøres noget for at forbedre eller afhjælpe tilstanden. 

Neuropati 
Neuropati er populært sagt at have dårlige nerver. 
Men i en helt anden og mere konkret betydning end 
den vi normalt forbinder med ”dårlige nerver”. 
Neuropati er nemlig smerter der er opstået som 
resultat af en skade på en nerve – enten i rygmarv 
eller hjerne (centrale neuropatier) eller i arme og 
ben (perifere neuropatier).  
Nerveskader kan skyldes mange ting. Sidder skaden 
i rygmarven eller hjernen, kan årsagen blandt andet 
være sygdomme som dissemineret sclerose, eller 
forgiftninger der angriber især i rygmarven og 
hjernen. 

Årsager til nervesmerter  
I denne pjece vil vi komme nærmere ind på smerter 
fra nerverne i arme og ben (de perifere nerver). De 
kan opstå af sygdomme – blandt andet kan diabetes 
(sukkersyge) beskadige de perifere nerver, og det 
samme kan vira som Borrelia (efter bid af skovflåt), 
helvedesild eller rabies (hundegalskab). Der kan 
også være tale om direkte skader på nerverne i 
forbindelse med operationer eller store ulykker.  
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Er man udsat for 
længerevarende ensidige 
belastninger i hverdagen, 
fx arbejde hvor man 
udfører den samme 
bevægelse igen og igen, 
kan der dannes bindevæv 
på ledbånd som kan trykke 
på nerverne. Et eksempel 
er karpaltunnel-syndrom i 
håndleddet. Her bliver 
håndleddets ledbånd 
fortykket og trykker 
dermed på håndens nerve, 
som så bliver beskadiget.  

En perifer nerve kan også udsættes for tryk der hvor 
den udspringer fra rygsøjlen. Det kan skyldes at en 
udposning på diskus eller slid af de små facetled i 
ryggen giver tryk på nerven. Det resulterer i de 
berømte iskias-smerter. Iskias betyder at smerter 
befinder sig i iskias-nerven, men det siger intet om 
årsagen til hvorfor nerven gør ondt! 

Sådan mærkes det 
Nerver er ledninger som viderebringer beskeder fra 
hud, muskler og organer til hjernen - og omvendt. 
Når nerver beskadiges, kan det opleves meget 
forskelligt. Irriterede nerver er ofte overaktive. Der 
kan være, prikken, stikken og overfølsomhed i 
området ved berøring. Smerterne kan opstå 
spontant uden påviselige årsager og føles som 

nerver 
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elektriske stød – lynende og brændende. Når du 
gnider området, kan det være mere ømt end det 
tilsvarende område på den anden side. Både kulde 
og varme kan gøre smerterne værre. Smerterne kan 
opleves som en lang tråd eller i større områder, og 

de er ofte 
voldsomme og 
svære at leve 
med.  
Smerterne hænger 
ikke nødvendigvis 
sammen med 
belastninger. De 
vil ofte komme 
forsinket, efter du 
har lavet noget 
eller bevæget dig. 

Nogle gange er nerven så irriteret at der opstår en 
betændelse der hvor den ender. Du oplever så at 
området kan være varmt og rødt og smertefuldt, 
uden årsag. Det kommer og går. 
Nerverne kan også blive så syge at de stopper med 
at sende impulser videre. De muskler eller 
hudområder som er afhængige af impulser fra den 
pågældende nerve, bliver så delvist ”døde”. For 
eksempel kender de fleste det fra en lokal bedøvelse 
hos tandlægen. Musklen mister sin styrke, og 
hudens følesans aftager.  
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Hvordan kan det måles? 
Din behandler undersøger dit problem ved at teste 
dine muskler for kraft og reflekser og røre over din 
hud for at teste følesansen. Man kan også teste 
nervernes evne, nervens funktion, til at videregive 
impulser med specielle målinger, EMG målinger. 
EMG målinger kan måle formindsket impulsantal i 
nervebanerne. Men det kan man kun måle hvis 
nerven er meget angrebet. Mindre ændringer, som 
kan være lige så smertefulde, kan ikke måles 
endnu. 
Smerterne som har deres oprindelse i nerverne, 
nervesmerter, kan måles ved at anvende  

bestemte spørge-skemaer. 
Cirka 80 % af patienter 
med nervesmerter kan 
diagnosticeres på denne 
måde. Det er dog ikke 
almindeligt at anvende 
disse. 

Hvad kan der gøres? 
Ved de mere akutte 
nervesmerter skal man 
finde frem til årsagen, hvis 
det er muligt. Din 
fysioterapeut kan hjælpe 

dig med at vurdere om du skal opsøge din læge, 
eller om fysioterapi kan hjælpe. 



 6 

Kroniske nervesmerter er svære at behandle. 
Smerterne har spredt sig nu og store dele af 
nervesystemet er involveret og er blevet en del af 
smerteårsagen Derfor er det svært at behandle kun 
1 sted. Ofte er der brug for medicinering over 
længere tid. Visse typer lavdosis antidepressiver og 
epilepsi-medicin kan have en lindrende effekt. Nogle 
gange bruges morfin-præparater, bland andet 
metadon. Det er sjældent godt at bruge gigtmidler 
for nervesmerter over længere tid.  

 
 
Nerverne har meget brug for ernæring. Den får de 
fra blodkarrene og gennem bevægelse. Din 
fysioterapeut kan give særlige øvelser for at øge 
bevægeligheden af nerven og øge blodtilførslen til 
nerven. Dette kan være gavnligt hos nogen, men 
det er vigtigt løbende at blive vejledt af 

 
Hvad kan du gøre hvis du får kraftige smerter 
langs med arm eller ben: 

• Kontakt lægen 
• Tager den medicin som du har fået anbefalet 
• Være i bevægelse, men gøre ikke for meget 
• Sørg for at holde dig i form 
• Undgår statiske belastninger, ensidige 

gentagne bevægelser, vedvarende 
strækøvelser, tobak 
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fysioterapeuten, da øvelserne også kan øge 
smerterne, hvis de gøres forkert eller for meget. 
Generelt er det en god ide at være i god form. 
Nerverne kan blive mere irriterede hvis du bevæger 
dig for lidt og har et dårligt blodomløb. At være 
inaktiv, visse strækøvelser, rygning og en dårlig 
kondi er faktorer som kan gøre situationen værre. 
Samtidig skal man ikke overbelaste. Det er en svær 
balance mellem at være i bevægelse og være aktiv, 
uden at gøre for meget. Din fysioterapeut kan 
vejlede dig her. 
 
 
 
 

Inge Ris, specialist i muskuloskeletal 
fysioterapi, DipMT, MScRehab 
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