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Smerte. Den kan skære gennem marv og ben. Den kan være pludseligt skærende eller langsomt sviende, 

brændende, prikkende eller kløende og mere end 50 andre fornemmelser. ”Det gør bare ondt,” ender vi 

alligevel ofte med at beklage os til lægen. Men den beskrivelse er ikke særlig præcis, hvis han eller hun skal 

sætte sin finger på, hvad vi fejler. Heldigvis kan neurolog og smerteforsker ved Aarhus Universitet Troels 

Staehelin Jensen hjælpe os med at sætte ord på smerten. Han følger smertens impulser og kan fortælle, hvor 

den sidder, og hvad den skal gøre godt for. På sin vej kommer han omkring krukkede tanter, kannibalistiske 

dræbersnegle, pandelapper og hestevæddeløb. Og kommer i mål med, hvorfor den er så nødvendig for, at vi 

overhovedet kan overleve.

Troels sTaehelin Jensen, professor i neurologi, smerteforsker og leder af Center for diabetisk neuropati ved 

Aarhus Universitet. 

Forfatteren kan kontaktes på:

tsjensen@clin.au.dk eller 78 46 33 80 

Smerte er nr. 51 i serien Tænke

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som lyd og ebøger. Den 

første uge efter udgivelsen kan 

lyd og ebogen hentes gratis på 

www.tænkepauser.dk.

                                                     

”Som forsker er jeg fascineret af, at smerte på den ene side er nød

vendig for vor overlevelse som individ, og at smerte på den anden 

side også er en forbandelse for de mange, der dagligt lever med 

den på grund af sygdom. Hvordan kan vor hjerne håndtere et så

dant tilsyneladende uløseligt problem? Det kunne jeg godt tænke 

mig at forstå. Min forskning har lært mig, at netop ved at arbejde 

sammen med fagfolk fra helt andre discipliner har vi lært nyt om, 

hvordan nervesystemet signalerer smerteimpulser, og hvordan 

hjernen tolker det.”


