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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Smärta är något subjektivt men kan delas in i olika kategorier så som 
exempelvis akut och långvarig smärta. Långvarig smärta påverkar patienter och dess 
dagliga liv och ger ett stort lidande. Smärtan kan också leda till depression, minskade 
sociala kontakter och minskad livskvalitet. Det finns idag många olika metoder för att 
minska smärta och det vanligaste är farmakologisk smärtlindring. I denna studie 
valdes att titta på några icke-farmakologiska metoder och dess effekter på patienter 
med långvarig smärta. 
Syfte: Syftet var att beskriva effekter av icke-farmakologiska metoder vid långvarig 
smärta och dess konsekvenser. 
Metod: Metoden som valdes var en litteraturöversikt med kvantitativ metod där 13 
artiklar valdes ut och sammanställdes till ett resultat. 
Resultat: Alla artiklar utom en visade effekt på minskad smärtintensitet. Inom vissa 
områden sågs även minskad depression, ökad fysisk funktion och ökad livskvalitet. 
Slutsats: Eftersom resultatet var svårt att generalisera inom flera områden behövs mer 
forskning. Både kvantitativ och kvalitativ forskning är av nytta då smärta och 
smärtlindring är en subjektiv upplevelse. 
 
 
Nyckelord: lidande, fysisk aktivitet, mindfulness, musik, massage. 
 

  



 

Summary 
 
Title: To alleviate long-term pain and its consequences using non-pharmacological 
methods. 
 
Background: Pain is something subjective, but it can be divided in to different 
categories such as acute pain and long-term pain. Long-term pain affects patients, their 
daily life and gives a great suffering. The pain also leads to depression, reduced social 
contact and reduced quality of life. There are many different methods today to reduce 
pain and the most common is pharmacological pain management. In this study it was 
chosen to look at some non-pharmacological methods and its effects on patients with 
long-term pain. 
Objective: The aim of the study was to describe the effects of non-pharmacological 
methods on long-term pain and its consequences. 
Method: The method chosen was a literary overview with a quantitative method where 
13 articles were selected and compiled into a result. 
Results: In all articles except one showed effect on decreased pain intensity. Some 
areas also showed reduced depression, increased physical function and increased 
quality of life. 
Conclusion: Since the result was hard to generalize in multiple areas more research is 
needed. Both quantitative and qualitative research is of use because pain is such a 
subjective experience. 
 
Keywords: suffering, physical activity, mindfulness, music, massage. 
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Inledning 

Många patienter lever idag med långvarig smärta. Tidigare studier visar att 
prevalensen ligger mellan 13–35% världen över (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen 
& Gallacher, 2006; Dureja et al., 2014; Schopflocher, Taenzer & Jovey, 
2011; Wong & Fieldieg, 2011). År 2006 var smärtproblematik den största orsaken till 
ökade långtidssjukskrivningar i Sverige. Detta beror främst på tungt arbete och statiska 
arbetsuppgifter men också på grund av fysisk inaktivitet på fritiden (Statens 
folkhälsoinstitut, 2006). Smärtan påverkar patienter negativt både fysiskt och 
psykiskt. På grund av detta skapas ett stort lidande (Löfgren & Norrbrink, 2012). För 
att kunna minska detta lidande är det viktigt att sjuksköterskan har kompetens om 
smärta, kan inge förtroende och visa empati för att förstå patientens upplevelse och 
därmed kunna ge en god omvårdnad (Eriksson, 1994; Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Många patienter efterfrågar idag även alternativ till farmakologisk 
smärtlindring (Löfgren & Norrbrink, 2012). För att ge sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal en ökad kunskap inom detta område, har en litteraturöversikt gjorts 
för att undersöka tidigare forskningsresultat som visar effekten av några icke-
farmakologiska metoder. 
 
 

Bakgrund 

Definition av smärta 
Smärta definieras av International association for the study of pain (IASP) 
(2017) som “An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual 
or potential tissue damage, or described in terms of such damage”. Smärtupplevelser 
är något subjektivt eftersom alla patienter upplever smärta olika, och bör därför inte 
ifrågasättas av någon annan. Smärta kan upplevas på tre olika sätt. När vävnad skadas, 
när det finns risk för skada, och även då det inte förekommer någon risk för 
vävnadsskada. Då beror oftast smärtan på psykologiska orsaker (International 
association for the study of pain, 2017).  
  

Indelning av smärta  

Smärta delas in i olika grupper som är nociceptiv, neuropatisk, idiopatisk och 
psykogen smärta (Lundeberg & Norrbrink, 2014). Nociceptiv smärta uppstår 
när nociceptorer reagerar genom att vävnad skadas eller hotas av skada (International 
association for the study of pain, 2017). Enligt Jensen, Gottrup, Sindrup och Bach 
(2001) orsakas neuropatisk smärta av skada eller sjukdom i nervsystemet till exempel 
diabetes, maligna sjukdomar, traumatiska och ischemiska störningar. Neuropatisk 
smärta kan komma från perifera nerver och hela vägen till cortikala centrat. Exempel 
på perifera never kan vara ryggmärgen, hjärnan och dorsala nervrötter 
(Jensen, Gottrup, Sindrup & Bach, 2001). Idiopatisk smärta betyder att det är okänt 
varifrån smärtan kommer. Det kan bero på en primär smärta som läkt ut men att 
smärtan fortfarande finns kvar. Smärtan breder ut sig över tid och kan variera i 
intensitet mellan olika dagar. Exempel på idiopatisk smärta är fibromyalgi, 
whiplash associated disorder, generaliserad smärta 
och temporomandibulär dysfunktion (Lundeberg & Norrbrink, 2014). Psykogen 
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smärta orsakas av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Patienten upplever en smärta 
fast ingen vävnadsskada finns (Lundeberg & Norrbrink, 2014).  
  

Långvarig smärta och dess konsekvenser  

Smärta delas in i akut och kronisk/långvarig smärta. Kronisk och långvarig smärta är 
benämningar på samma sak men begreppet långvarig smärta används oftast eftersom 
kronisk smärta upplevs mer negativt (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, 2006). Det finns ingen tydlig definition av vad långvarig smärta är men 
det kan beskrivas som att patienten har en kvarstående smärta efter tre till sex 
månader eller efter en skada har läkt (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, 2006). I en större studie som gjorts i 15 europeiska länder samt Israel 
visar resultatet att 19% av populationen lever med långvarig smärta. Högsta och lägsta 
prevalensen av långvarig smärta har Norge (30%) respektive Spanien (12%). Sverige 
(18%) ligger nära medelvärdet på 18,8%. Majoriteten av dem som har långvarig smärta 
upplever att det dagliga livet blir mycket påverkat. De sover dåligt, har minskad 
förmåga att utföra fysiska aktiviteter, förlorar sociala relationer och påverkas i 
sina dagliga sysslor (Breivik et al., 2006). Att långvarig smärta påverkar många 
aspekter i livet stödjs även av Löfgren och Norrbrink (2012) och Silva, Sampaio, 
Mancini, Luz och Alcântara (2011). Många patienter som lever med långvarig smärta 
känner av smärtan i alla aktiviteter och måste därför bestämma vad dem ska lägga sin 
energi på för att kunna hantera smärtan. Även sömnkvalitet påverkas av smärtan och 
dålig sömn leder till ökad smärta, detta leder i sin tur till trötthet och utmattning 
(Löfgren & Norrbrink, 2012). Enligt Silva et al. (2011) leder långvarig smärta till 
minskad förmåga att utföra sitt arbete. I sin tur förlorar patienterna sin sociala roll och 
en känsla av att inte kunna bidra till samhället.   
 
Enligt Löfgren och Norrbrink (2012) upplever patienter med långvarig smärta mötet 
med vården olika. Har patienterna en långvarig vårdkontakt känner de sig mer 
förstådda och respekterade. Däremot upplever patienterna inte alltid denna trygghet 
utan det kan kännas som att smärtan inte tas på allvar. Eftersom vårdgivare sällan är 
intresserade av att diskutera icke-farmakologisk smärtlindring minskar tilliten till 
vården (Löfgren & Norrbrink, 2012). Istället testas gärna nya mediciner eller högre 
doser (Löfgren & Norrbrink, 2012). Enligt Breivik et al. (2006) använder 52% 
receptbelagda mediciner för att lindra sin långvariga smärta. Däremot vill vissa inte 
använda receptbelagda läkemedel på grund av dess biverkningar. Biverkningar som 
upplevs är bland annat hallucinationer, koncentrationssvårigheter, 
personlighetsförändringar och känslan av att vara drogad (Löfgren & Norrbrink, 
2012). I en studie av Müller et al. (2017) visas ett tydligt samband mellan långvarig 
smärta, depression och minskad livskvalitet. Om patienten har måttlig till svår smärta 
ökar risken att utveckla depressiva symtom (Müller et al., 2017). I sin tur kan 
depressiva symtom leda till ökad smärta (McCarberg & Stanos, 2008).  
   
  

Smärtlindring  

Målet med all smärtlindring är att minska lidandet och ge en ökad livskvalitet för 
patienten (Werner & Leden, 2010). Enligt Andersson (2010) är adekvat 
läkemedelsbehandling vid akut smärta av stor vikt för att minska risken för uppkomst 
av långvarig smärta. Vid smärta som pågått en längre tid kan det finnas risk för att 
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smärtlindring inte längre hjälper på grund av att det som orsakat skadan har läkt men 
smärttillståndet finns kvar. Därför bör andra smärtlindringsalternativ övervägas som 
ett komplement till farmakologisk behandling (Andersson, 2010). Det finns många 
olika komplementära behandlingar mot långvarig smärta. Dessa kan enligt 
Bruckenthal, Marino & Snelling (2016) delas in i naturprodukter och behandlingar för 
kropp och sinne. I denna litteraturstudie valdes fyra olika icke-
farmakologiska metoder vid långvarig smärta och dess konsekvenser.  Alla områden är 
behandlingar för kropp och sinne, förutom oljan som ingår i aromaterapi vilket går 
under naturprodukter. 
  

Icke-farmakologiska metoder 

Musik  
Enligt American music therapy association (2018) är musikterapi en evidensbaserad 
metod baserad på olika musikinterventioner. Denna metod används inom sjukvården 
för att behandla fysiska, emotionella, kognitiva och sociala besvär hos patienten. 
Behandlingen kan bland annat bestå av att lyssna, sjunga eller skapa musik. Musik kan 
också användas som kommunikation ifall patienten har svårt att uttrycka sig 
(American music therapy association, 2018).  
   

Massage/Aromaterapi  
Massage innebär att stryka eller knåda kroppen med lätt eller måttligt tryck. Massage 
kan vara avslappnande, uppmjukande och sätta igång cirkulationen. Vid lätt tryck 
aktiveras mekanoreceptorer i huden. Vid kraftigare tryck aktiveras även 
mekanoreceptorer djupare i vävnaden. (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Aromaterapi 
massage blev populärt på 1980-talet och är vanligare i västländerna. I aromaterapi 
massage används en olja som innehåller aromer, denna olja appliceras på kroppen och 
dofterna inhaleras. Aromaterapi används både vid sjukdomstillstånd och som 
spabehandling (Ho, Kwong, Wan, Ho & Chow, 2017).   
  
Fysisk aktivitet  
Enligt Bull et al. (2004) innebär fysisk träning att förbättra kondition, koordination, 
muskelstyrka, rörlighet och balans. En person är tillräckligt fysiskt aktiv om hen utför 
fysiska aktiviteter på medelintensitet mer än 150 minuter i veckan eller hög intensitet 
mer än 60 minuter i veckan. Fysisk inaktivitet har visat sig vara en stor faktor till 
sjukdomsutveckling och för tidig död (Bull et al., 2004). Sjuksköterskans uppgift är att 
arbeta hälsofrämjande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Inom svensk sjukvård 
kan patienter få fysisk aktivitet på recept (FaR) som är en individanpassad modell för 
att främja hälsa (Rödjer, Jonsdottir & Börjesson, 2016). 
 

Mindfulness 
Mindfulness kommer ursprungligen ifrån den buddistiska filosofin, men på senare tid 
börjat användas kliniskt i västvärlden (Banth, & Ardebil, 2015).  
Mars och Oliver (2016) förklarar mindfulness som förmågan att vara närvarande i 
ögonblicket. Det finns inget bra eller dåligt utan bara en öppenhet för att acceptera 
situationen som den är (Mars, & Oliver, 2016). Mindfulness kan skapa en känsla av 
inre fred och lugn. Det kan också användas för att hantera stress. Det handlar om att 
kunna ta ett steg tillbaka i vissa situationer och släppa taget om det som inte är viktigt 
(Gallacher, 2017). Mindfulness som smärtlindring utgår ifrån olika övningar som 
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hjälper patienten att hantera sin smärta, oro och stress. Patienten kan exempelvis 
använda sig av andningsövningar (Norrbrink & Lundeberg, 2014).   
  

Skattningsskalor  

Patientens skattning av sin egen smärta är en av de viktigaste sakerna när 
smärtintensitet och effekten av olika smärtlindringsmetoder ska bedömas (Breivik et 
al, 2008). Till vårdpersonalens hjälp finns flera validerade skalor som används, de 
vanligaste är visuell analog skala (VAS), numeriska skattningsskalor (NRS) och verbal 
kategoriskala (VRS). VAS-skalan är en skala där patienten på en mätsticka ska skatta 
sin smärta mellan 0-10. VAS är enligt Crossley, Benell, Cowan och Green (2004) en 
skala som är pålitlig när det gäller bedömning av intensiteten på smärtan. På liknande 
sätt görs mätningarna av smärtan med VRS och NRS men då verbalt. Det har dock 
visat sig att VAS inte är en helt tillförlitlig skala när det gäller bedömningen av 
långvarig smärta (Peters, Patijn, & Lamé, 2007). Vid långvarig smärta rekommenderas 
att vårdpersonal använder sig av både patientens smärtskattning men även anamnesen 
som är viktig för att utröna hur smärtan är vid exempelvis fysisk aktivitet, hur det 
påverkar det dagliga livet, psykosocialt och hur patienten beskriver sin smärta (Breivik 
et al, 2008). Det finns flera bedömningsskalor som inte bara bedömer smärtan utan 
också exempelvis livskvalitet, sömn eller funktionsnedsättningar i relation till smärtan, 
ett exempel på en sådan skala är kortformen av McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ) 
(McCarberg & Stanos, 2008). Short form health survey (SF-36) är ett 
annat validerat självskattningsinstrument som mäter livskvalitet och välmående. Det 
är uppdelat i åtta områden som är fysisk funktion, begränsningar, social förmåga, 
kroppslig smärta, mental hälsa, begränsningar på grund av emotionella problem, 
vitalitet och allmän uppfattning av sin hälsa (Ware & Sherbourne, 1992). Ytterligare en 
självskattningsskala är Beck Depression index (BDI). Detta är en skala med 21 
områden där patienten skattar sitt mående och depressiva symtom (Beck, Ward, 
Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961). BDI-skalan är validerad och har visat sig kunna 
användas för att hitta depressiva symtom hos patienter med flera olika sjukdomar 
(Bautovich, Katz, Loo & Harvey, 2018; Jefferson, Powers & Pope , 2001; 
Warmenhoven, Rijswijk, Engels, Kan, Prins, Weel & Vissers, 2012). 

Smärta och lidande 

Begreppet lidande betyder en plåga, en vånda och en smärta (Eriksson, 1994).  
Katie Eriksson (1994) beskriver i sin bok att sedan 1940-talet så har begreppet lidande 
ersatts med andra ord som exempelvis smärta eller ångest. Detta har gjort att den 
tidigare betydelsen av lidande har förvunnit. Idag kopplas lidande till att patienter har 
en sjukdom eller ett smärttillstånd, men en patient kan uppleva lidande utan dessa och 
kan även ha smärta eller sjukdom utan att uppleva lidande. I vården idag beskrivs tre 
typer av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande 
är det lidande som uppstår på grund av en sjukdom eller smärta. Kroppslig smärta 
upptar ett stort fokus hos patienten vilket inte bara resulterar i kroppsligt lidande utan 
också psykiskt. Sjukdomslidande kan också vara kopplat till förluster. Att exempelvis 
inte klara sin vardag som tidigare eller förluster av sociala relationer. Eriksson (1994) 
beskriver att vårdlidande är något som kan uppstå i en vårdsituation. Detta kan vara 
exempelvis otillräcklig eller utebliven vård, kränkande behandling eller maktutövning 
från vårdpersonal. Livslidande är i sin tur det lidande som är kopplat till patientens liv 
och existens. Detta kopplas samman med livet och döendet men också lidande av att 
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patientens livssituation ändras helt. Enligt Lindholm och Eriksson (1993) behöver 
vårdpersonal kunna känna igen de tecken och uttryck som patienten visar vid lidande.     
 
Det finns flera saker som kan göras för att lindra lidandet (Eriksson, 1994). Mycket 
handlar om att först ha en målsättning att lindra lidandet vilket också stöds av 
International council of nurses (ICN) (2014). I sjuksköterskans etiska kod beskrivs 
lindra lidande som ett av fyra grundläggande ansvarsområden (International 
council of nurses, 2014). Lidande kan också lindras genom att vårdpersonal visar 
respekt och finns där både som fysiskt stöd men även som stöd genom att vara lyhörd, 
inge hopp och förtroende (Eriksson, 1994). Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) 
behöver sjuksköterskan ha kompetensen att kunna inge trygghet och förtroende till 
patienten och dess närstående. Sjuksköterskan ska även kunna se helheten i patientens 
situation där exempelvis smärta är ett område. Davis och White (2001) beskriver att 
sjuksköterskan behöver ha kunskap om långvarig smärta, behandlingar och dess 
effekter, för att hen bättre ska kunna hjälpa patienterna att på ett bra sätt och hitta 
möjliga metoder till smärtlindring. Eftersom smärta och smärtlindring är väldigt 
individuellt krävs goda kunskaper i området, detta för att kunna individanpassa och 
bedöma de behandlingar som används (Davis, & White, 2001).   
 

Problemformulering 
Många patienter lever med långvarig smärta som skapar ett stort lidande i vardagen. 
Enligt Löfgren och Norrbrink (2012) använder sig de flesta patienter av farmakologisk 
smärtlindring som kan ge en rad olika biverkningar. Därför efterfrågas det ofta andra 
alternativ istället för läkemedel. Denna litteraturöversikt ämnar belysa några icke-
farmakologiska metoder och dess effekter för att ge sjuksköterskor ökad kunskap om 
vilka omvårdnadsåtgärder som kan tänkas hjälpa patienterna som lever med 
långvariga smärttillstånd. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva effekter av icke-farmakologiska metoder vid långvarig smärta 
och dess konsekvenser. 
 
 

Material och metod 

Design 

Designen som valdes var en litteraturöversikt med kvantitativa artiklar. En 
litteraturöversikt ger en överblick av redan befintlig forskning. Syftet med att göra en 
litteraturöversikt kan vara att identifiera ett problemområde som sedan eventuellt kan 
studeras i en empirisk studie (Friberg, 2017). Kvantitativa metoder används för att 
kunna mäta och jämföra effekter av olika interventioner (Segesten, 2017).  

Urval och datainsamling 

I litteraturstudien användes Polit och Beck´s (2017) niostegsmodell. Första steget var 
att formulera syftet till studien. I steg två och tre utformades en sökstrategi där 
databaser valdes ut och sökord identifierades, samt att datasökningen påbörjades och 
dokumenterades. Sökningar gjordes först i Cinahl och därefter i Medline. Cinahl är en 
databas med omvårdnadsfokus och Medline har både material med biomedicinsk 
inriktning samt omvårdnad (Karlsson, 2012). Först gjordes sökningar på 
ämnesorden MH "Chronic Pain" och MH “Alternative therapies” i Cinahl men detta 
gav för många träffar. Vidare tillsammans gav sökorden träffar som inte motsvarade 
syftet, då användes istället specifika sökord för de valda behandlingsmetoderna. 
Sökorden som användes var (chronic pain or persistent pain or long term pain), 
(massage or massage therapy or tactile massage), mindfulness, effects of physical 
activity, music therapy, effect* och (pain management or pain relief or pain control or 
pain reduction). Då sökningen gjordes var för sig användes inte samma kombination 
av sökord i alla sökningar. Begränsningar som eftersträvades i sökningarna var att 
artiklarna skulle vara publicerade senare än 2008, men då det inom området musik 
inte fanns tillräckligt med studier inom detta intervall användes artiklar publicerade 
senare än 2003 (se sökmatris bilaga 1). I steg fyra valdes artiklar utifrån titel, abstract 
och huruvida de stämmer med syftet. Vidare i steg fem lästes artiklarna i sin helhet 
utifrån syftet. Fortsättningsvis sammanställdes artiklarna och en kvalitetsgranskning 
gjordes (steg sex och sju) (Polit & Beck, 2017). Artiklarna som tillslut valdes 
hade inklusionskriterierna: RCT-studier med kvantitativ metod, peer-reviewed, 
skrivna på engelska och långvarig smärta. Dessa inkusionskriterier valdes innan 
sökningen av artiklar påbörjades. RCT- studier bygger på randomiserat urval, och är 
den starkaste metoden att använda vid kvantitativa studier (Segesten, 2017). Vid 
kvalitetsgranskningen har ett granskningsprotokoll använts som är framtaget av 
avdelningen för omvårdnad vid hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2). De artiklar 
som fått mindre än 6 poäng på del 2 eller inte hade etiskt godkännande exkluderades.  
 

Dataanalys 

I steg åtta har artiklarnas resultat sammanställts och analyserats utifrån 
litteraturstudiens syfte (Polit & Beck, 2017). Artiklarna lästes var för sig och relevant 
information ströks under. Sedan diskuterades artikeln och dess fynd i sin helhet. Detta 
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sammanställdes sedan i en artikelmatris (se bilaga 3) för att lättare se likheter och 
skillnader mellan studierna. Att göra en artikelmatris stöds av Polit och Beck (2017). 
Slutligen i steg nio har resultatet av sammanställningen presenterats i 
litteraturstudien (Polit & Beck, 2017). 

Etiska överväganden 

Inom forskningen ska alltid etiska överväganden göras (Kjellström, 2012). Då den 
största delen av forskning som bedrivs innebär att människor medverkar finns det 
också risk för att människor blir utnyttjade på ett eller annat sätt. Forskningsetiken 
finns för att skydda människor och värna om deras rättigheter. Att delta i forskning 
ska alltid vara frivilligt, och patienten ska själv kunna bestämma om och när hen inte 
längre vill vara med i forskningsstudien. Svensk lagstiftning reglerar forskningsetiken 
i lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460). Etikprövningslagen beskriver att exempelvis forskning 
som handlar om känsliga personuppgifter eller brott måste etikprövas i en av Sveriges 
sex etikprövningsnämnder (Kjellström, 2012). Vanligtvis är studentarbeten inte 
forskning men det krävs ändå att en reflektion görs över etik och vilka etiska processer 
den insamlade informationen gått genom (Kjellström, 2012). I studien har endast 
artiklar som är etiskt godkända använts. Ett annat etiskt ställningstagande som 
reflekterats över är att kunskapen i engelska språket kan ge begränsad förståelse om 
innehållet i artiklarna och därmed tolkas på ett felaktigt sätt. Detta beskrivs även av 
Kjellström (2012). Även förförståelsen är en viktig sak att reflektera över när studier 
ska genomföras. Den förförståelse som fanns innan litteraturöversikten gjordes, var att 
olika behandlingsmetoder används. Dock inte vilken effekt de har eller vilken evidens 
som finns för användning av detta i vården. 
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Resultat 

I litteraturöversikten sammanställdes resultatet från 13 kvantitativa artiklar. Sju av 
studierna är gjorda i Europa, fyra i Nordamerika, en i Afrika och en i Asien. Artiklarna 
är publicerade mellan 2003–2017. I studierna varierar antalet deltagare mellan 37 och 
200. Ett antal artiklar har tagits fram i varje område som valts att studeras. 
Fördelningen är tre artiklar om fysisk aktivitet, fyra i musik, två i mindfulness och fyra 
om massage, dessa har sedan sammanställts i kategorier och tabeller. Alla studier som 
sammanställdes använde sig av signifikantsnivå p<0.05.  
 

Massage 
I alla studier som fokuserade på massage kunde det ses signifikanta skillnader på 
minskad smärtintensitet (se tabell 1.) (Atkins & Eichler, 2013; Kumar et al., 2017; 
Nasiri, Mahmodi & Nobakht, 2016; Seers, Crichton, Martin, Coulson & Carroll, 2008).  
 
I studien av Kumar et al. (2017) gjordes mätningar efter två och fyra veckors 
intervention. Efter fyra veckors intervention syntes en signifikant skillnad på minskad 
smärtintensitet (p<0.001), minskad utmattning (p <0.001) och minskad ilska och 
fientlighet (p=0.004). En annan mätning som också gjordes var huruvida deltagarnas 
besvär av ländryggsmärta minskade. Detta visade efter 4 veckor en signifikant 
förbättring (p=0.001). Resultatet visade däremot ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna i depression samt mental och fysisk livskvalitet (Kumar et al., 2017). 
 
Atkins och Eichler (2013) har låtit deltagarna i studien lära sig och utföra knämassage 
på sig själva. Detta mättes sedan genom att deltagarna skattar sin smärta och funktion 
vid olika dagliga aktiviteter som exempelvis gå upp och ner i trappor. Resultatet visar 
att signifikanta skillnader sågs på minskad smärta (p<0.005) när olika dagliga 
aktiviteter utförs. Även den fysiska funktionen har undersökts vid 17 olika aktiviteter 
och visar statistisk skillnad (p<0.005) i alla områden utom två som är i och ur badet 
och stillasittande. Deltagarnas morgonstelhet i lederna minskade även den signifikant 
(p<0.001), men ingen statistisk skillnad i stelhet vid vila (Atkins & Eichler, 2013). 
 
I en artikel där effekten av sjuksköterskeadministrerad massage har undersökts, visar 
statistiska signifikanta skillnader i smärtlindring enligt VAS både direkt efter 
behandlingen (p<0.001) och en timme efter behandlingen (p=0.002). 
Även enligt Mc Gill pain questionnaire sågs statistisk signifikant skillnad (p<0.001) på 
smärtlindring. Hos kontrollgruppen sågs ej denna skillnad (p=0.237) 
Hos interventionsgruppen sågs även signifikanta skillnader på minskad oro (p<0.001) 
(Seers et al., 2008).  
 
Nasiri et al. (2016) har i sin studie en interventionsgrupp (grupp 1), en placebogrupp 
(grupp 2) och en kontrollgrupp (grupp 3). Direkt efter massageinterventionen sågs 
signifikant skillnad mellan alla grupperna där grupp 1 hade minst smärta. Mellan 
grupp 1 och 2 sågs mindre skillnad (p=0.01) än mellan grupp 1 och grupp 3 (p<0.001). 
En vecka efter interventionen utförts sågs bara signifikanta skillnader mellan 
interventionsgruppen och kontrollgruppen (p=0.007). 
Vid uppföljningen efter 4 veckor sågs inte längre någon skillnad i smärtintensitet 
mellan grupperna. 
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Tabell 1. Översikt över effekter av massage 
Författare Smärtintensitet Livskvalitet Depression Fysisk 

funktion 
Utmattning Stelhet i 

leder 
Ilska & 
fientlighet 

Besvär och 
smärta 

Oro 

Atkins & 
Eichler, 
2013  

Ja     Ja*   Ja*       

Kumar et 
al., 2017 

Ja Nej Nej   Ja   Ja Ja   

Seers et 
al., 2008 

Ja               Ja 

Nasiri et 
al., 2016 

Ja                 

Grön färg (Ja)= signifikant skillnad. Röd färg (Nej)= ej signifikant skillnad. Signifikantsnivå p<0.05.  
*=mätningar ej uppnått signifikant skillnad inom alla områden.
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Fysisk aktivitet 
Akodu, Akinbo och Odebiyi (2015) har i sitt resultat fått fram att smärtintensiteten 
hade signifikant minskat (p=0.01) i interventionsgruppen efter 8 veckor. Denna 
minskning kunde ej ses i kontrollgruppen utan snarare en ökning av smärtintensiteten 
(p=0.66) sågs. Mätningar gjordes även på funktionsnedsättning, där 
interventionsgruppen hade en signifikant förbättring jämfört med baseline (p=0.01). 
Hos kontrollgruppen fanns inte denna signifikanta skillnad (p=0,98). 
 
Resultaten i en större studie av Ris et al. (2016) visar på en signifikant skillnad i fysisk 
livskvalitet (p=0.03) och mental livskvalitet (p=0.01) hos interventionsgruppen 
jämfört med kontrollgruppen vid mätning med SF36. Det sågs även en signifikant 
skillnad på minskad depression i interventionsgruppen (p=0.01). I mätningar som 
gjorts över fysisk funktion och hur besvärad deltagaren är över smärtan finns ingen 
signifikant skillnad (Ris et al., 2016). 
 
I en studie där Pilates användes som träningsform visade resultatet att signifikant 
skillnad sågs på smärta, flexibilitet och minskad funktionsnedsättning hos 
interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen (Valenza et al., 2017). Smärta 
mättes inom fyra olika områden varav två hade signifikanta skillnader. Nuvarande 
smärta (p=0.002), genomsnittlig smärta (p=0.211), smärtintensiteten när den är som 
minst (p=0.033) och smärtintensiteten när det är som värst (p=0.083). 
Funktionsnedsättning mättes med två olika metoder där båda visade signifikanta 
skillnader (p=0.003) respektive (p<0.001). Signifikanta skillnader sågs även på 
flexibilitet (p=0.032) men inte i rörlighet i ländryggen vid flexion (p=0,23) och 
extension (p=0245). Sista området som undersöktes var balans på höger och vänster 
sida. Detta visade signifikanta skillnader på vänster sida (p=0.043) men inte på höger 
(p=0.055) (Valenza et al., 2017). 
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Tabell 2. Översikt över effekter av fysisk aktivitet 
Författare Smärtintensitet Funktions-

nedsättning 
Livskvalitet  Depression  Flexibilitet Rörlighet Balans höger 

sida 
Balans vänster 
sida 

Besvär av 
smärtan 

Akodu, 
Akinbo & 
Odebiyi, 2015  

Ja Ja               

Ris et al., 
2016  

  Nej Ja Ja         Nej 

Valenza et al., 
2017 

Ja Ja     Ja Nej Nej Ja   

Grön färg (Ja)= signifikant skillnad. Röd färg (Nej)= ej signifikant skillnad. Signifikantsnivå p<0.05.  
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Mindfulness 

La Cour och Petersen (2015) beskriver i sin studie att signifikanta skillnader sågs i 
vitalitet (p=0.04), oro (p=0.01), kontroll och acceptans av smärta (p<0.01) och även 
ökad mental livskvalitet (p=0.01). Däremot visade resultatet ingen signifikant skillnad 
i smärtintensitet, fysisk funktion, depression, förekomst av katastroftankar och fysisk 
livskvalitet. 
 
Resultatet i en studie av Nathan et al. (2017) visar att statistisk signifikans sågs vid 
jämförande av grupperna inom områdena minskad smärtintensitet, fysisk funktion, 
minskad depression och upplevd stress samt bättre livskvalitet. Smärta har mätts i 
olika områden och visar alla signifikanta skillnader. Dessa områden är begränsningar 
av smärtan (p=0.006), smärtintensitet (p<0.001) och katastroftankar orsakade av 
smärtan (p<0.001). Signifikanta skillnader sågs också på depression (p<0.001), 
mental livskvalitet (p<0.001), fysisk livskvalitet (p=0.04) och upplevd stress 
(p=0.001). Däremot sågs ingen skillnad på förbättring i humör. Livskvalitet har även 
mätts med neuropathy-specific quality of life questionnaire i olika områden. 
Signifikanta skillnader sågs i livskvalitet relaterat till smärta (p=0.006), begränsningar 
(p=0.04), störningar (p=0.01) och emotionell livskvalitet (p<0.01). Inom områdena 
känslor och motorisk funktion sågs ingen skillnad (Nathan et al., 2017).
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Tabell 3. Översikt över effekten av mindfulness 
Författare Smärtintensitet Vitalitet Oro Kontroll 

och 
acceptans 
av smärta 

Mental 
livskvalitet 

Fysisk 
livskvalitet 

Depression Funktionsnedsättning Motorisk 
funktion 

Förekomst av 
katastroftankar 

Upplevd 
stress 

Känslor Humör 

La Cour & 
Petersen, 
2015 

Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej   Nej       

Nathan et 
al., 2017 

Ja       Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

Grön färg (Ja)= signifikant skillnad. Röd färg (Nej)= ej signifikant skillnad. Signifikantsnivå p<0.05 
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Musik  
I en studie om effekten av musik hos patienter med långvarig smärta orsakat av 
fibromyalgi, sågs signifikant minskning av smärtan hos interventionsgruppen 
(p=0.026). Minskning av smärtintensitet sågs även hos kontrollgruppen men ingen 
signifikant skillnad (p=0.853) (Alparslan et al., 2016).  
 
I McCaffrey och Freemans (2003) studie sågs signifikanta skillnader i smärtintensitet 
vid jämförelse av interventionsgruppen och kontrollgruppen. Smärtan har mätts med 
två olika skalor. Dessa är pain rating index (p=0.001) och VAS (p=0.001).  
 
Enligt Onieva-Zafra, Castro-Sánches, Matarán-Peñarrocha och Moreno-Lorenzo 
(2013) visar resultatet i studien om effekten av musik hos personer med fibromylagi, 
att statistisk signifikans sågs på smärtintensitet mellan kontrollgrupp och 
interventionsgrupp efter 4 veckor. Mätningar gjordes enligt VAS (p=0.042) och McGill 
pain questionnaire där smärtan delades in i sensorisk (p=0.041), emotionell (p=0,039) 
och deltagarens egen bedömning (p=0.021). Två mätningar gjordes även på 
depression. Enligt skalan BDI sågs statistisk signifikant skillnad (p=0.043) medan 
enligt VAS depression sågs ingen signifikans (p=0.886) (Onieva-Zafra et al., 2013). 
 
Siedliecki och Good (2006) har i sin studie använt sig av tre grupper. En grupp (grupp 
1) fick lyssna på forskarvald avslappnande musik medan grupp 2 fick välja musik själv 
och den tredje gruppen var kontrollgrupp. Det fanns ingen statistisk signifikant 
skillnad mellan de två musikgrupperna. Däremot mellan musikgrupperna och 
kontrollgruppen fanns signifikant skillnad i smärta (p=0.002), depression (p=0.001) 
och funktionsnedsättning (p=0.024). 
 

 
Tabell 4. Översikt över effekten av musik 
Författare Smärt-

intensitet 
Depression 
enligt SF-
MPQ 

Depression 
enligt BDI 

Depression 
enligt VAS 

Funktions-
nedsättning 

Alparslan et 
al.,2016 Ja         

McCaffrey & 
Freeman, 
2003 Ja         

Onieva-
Zafra et al., 
2013 

Ja   Ja Nej   

Sideliecki & 
Good, 2006 Ja Ja     Ja 

Grön färg (Ja)= signifikant skillnad.  Röd färg (Nej) = ej signifikant skillnad. Signifikantsnivå p<0.05. 
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Diskussion 

 
Metoddiskussion 
Metoden som användes i litteraturöversikten hade en kvantitativ ansats. Detta är rätt 
metod i förhållande till syftet eftersom effekter skulle studeras (Segesten, 2017). Till 
resultatet användes 13 kvantitativa artiklar i fyra olika områden. Dessa områden var 
fysisk aktivitet, mindfulness, musik och massage. Det finns flera olika områden som 
räknas som icke-farmakologiska behandlingsmetoder. För att kunna utföra denna 
litteraturstudie valdes att endast titta närmare på de valda områdena. De metoderna 
som valdes kan implementeras i sjuksköterskans arbete för att lindra långvarig smärta. 
Eftersom studierna har utförts i olika delar av världen kan det vara så att 
interventionerna och dess resultat inte är applicerbara på den svenska sjukvården 
(Henricson, 2012). Dock tyder inget på att effekten av en viss metod skulle vara 
annorlunda i andra delar av världen. I denna litteraturöversikt fanns det en viss insikt 
i att metoderna som studerats finns men ej vilken effekt de har. Enligt Henricsson 
(2012) kan förförståelsen minska reliabiliteten.  
 
De databaser som användes för att få fram artiklarna var Cinahl och Medline. 
Datasökning i flera databaser stärker validiteten samt att båda har omvårdnadfokus 
(Henricson, 2012). Första sökningen som gjordes bestod av ämnesorden MH 
“alternative therapy” och MH “Chronic pain”. Sökningen gjordes först på ämnesorden 
var för sig vilket gav för många träffar för att kunna läsa igenom, sedan gjordes 
sökningen av ämnesorden ihop men detta gav irrelevanta träffar. Efter detta gjordes 
sökningar på de icke-farmakologiska metoderna som valdes. Eftersom sökningarna 
gjordes var för sig blev sökorden inte exakt likadana under varje sökning. Om samma 
sökord hade använts i alla metoderna skulle det kunna tänkas att träffarna såg 
annorlunda ut. I Cinahl lästes alla titlar förutom på sökningen fysisk aktivitet där det 
blev för många träffar.  I Medline har inte alla titlar lästs då det fanns mycket 
dubbletter från Cinahl samt att få klarade kvalitetsgranskningen. Enligt Östlundh 
(2017) kan bibliotekarien vara till stor hjälp vid sökningar där för många eller för få 
träffar fåtts. Vid handledningstillfälle på biblioteket togs specifika sökord fram som var 
relevanta för syftet. Då inte tillräckligt med artiklar som var publicerade senare än 
2008 och som svarade på syftet hittades under området musik, beslöts att utöka 
sökningen till artiklar publicerade efter 2003 för att få tillräckligt med relevanta 
artiklar till litteraturöversikten. De artiklar som var äldre skulle kunna tänkas ge 
inaktuella resultat och därmed inte stämma överens med hur det ser ut idag. Däremot 
verkar inte skillnaden i ålder för denna studie göra någon större skillnad då resultatet 
inom området musik gick i samma riktning i alla artiklar. Eftersom sökningen är tydligt 
formulerad i metod delen kan sökningen lätt göras på nytt. Detta styrker i sin tur 
reliabiliteten på litteraturstudien. Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 
vara peer-reviewed. Dessa artiklar har högre reliabilitet då de genomgått en 
kvalitetsgranskning innan de fått publiceras. Östlundh (2017) påpekar att även om 
artiklarna är peer-reviewed så säger det inget om artikelns kvalitet utan bara att den är 
godkänd för publicering i vetenskapliga tidskrifter.  
 
För att se till att artiklarna uppnådde god kvalitet så har kvalitetsgranskning utförts på 
alla artiklar utifrån Hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll. 
Kvalitetsgranskningen gjordes var för sig och sedan diskuterades fynden tillsammans. 
Detta beskriver Henricson (2012) är ett bra sätt att öka reliabiliteten på 



16 
 

litteraturöversikten. I kvalitetsgranskningsprotokollet fanns en del 1 där alla kriterier 
var tvungna att vara godkända men också en del 2 med kriterier som även de är viktiga 
för kvaliteten på artiklarna. Under kvalitetsgranskningen valdes att exkludera artiklar 
som uppfyllde mindre än 6 kriterier på del 2. Artiklar som saknade etiskt godkännande 
exkluderades direkt vid kvalitetsgranskningen. Enligt Wallengren och Henricson 
(2012) ska artiklar som är etiskt godkända användas eftersom detta styrker det 
vetenskapliga värdet på studien. En annan inklusionskriterie som användes var att 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Detta kan dock ha lett till feltolkningar då 
vissa specifika ord och fraser har varit svåra att översätta. I sin tur minskar detta 
reliabiliteten på litteraturöversikten. Även att studien skulle utföras på deltagare som 
hade långvarig smärta var ett inklusionskriterie. Då långvarig smärta definieras som 
smärta som pågått mer än tre- sex månader har studierna använt sig av olika lång tid i 
sina urval. Detta borde inte påverka resultaten då alla deltagare är bedömda att ha 
långvarig smärta. Eftersom det användes två till fyra artiklar inom varje område kan 
validiteten på resultaten minska. Detta gör att det kan vara svårt att dra slutsatser om 
effekter när det finns få studier att jämföra med. Något som istället stärker 
litteraturöversiktens validitet är att enbart RCT-studier användes. Detta ses som den 
starkaste metoden att använda vid kvantitativ forskning (Henricson, 2012; Segesten, 
2017). Vid analysen har alla artiklar lästs var för sig. Sedan har resultaten diskuterats 
och sammanställts tillsammans. Detta ökar reliabiliteten på litteraturöversikten 
(Henricson, 2012). Även att litteraturöversikten har två författare som enskilt och 
tillsammans tolkar resultatet ger ökad reliabilitet då olika personer kan tolka en text 
på olika sätt (Wallengren & Henricson, 2012).  
I litteraturöversikten användes signifikantsnivå 0,05 i alla artiklar. Detta gör att 
effekterna som mäts har samma gränsvärden för att kunna dra slutsatser angående om 
interventionerna ger effekt eller ej. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) visar 
signifikantsnivån hur trovärdigt ett resultat är eller om resultatet kan bero på slumpen. 
En signifikansnivå på p<0.01 är mer trovärdig än p<0.05 eftersom resultatet kan bero 
mer på slumpen. Att använda signifikantsnivån 0,05 och inte någon annan gräns är en 
vedertagen tradition som finns generellt inom forskningen (Billhult och Gunnarsson, 
2012). 
 
Då syftet med studien inte definierade vilka effekter som söktes eller begränsades till 
vissa sjukdomstillstånd blev resultatet av litteraturöversikten uppdelat. I de 13 
resultatartiklarna har olika fokus gjorts i mätningarna, vilket betyder att olika studier 
har använt sig av olika mätinstrument och mätt olika effekter. Alla skattningsskalor 
som använts är validerade vilket betyder att mätningarna ger tillförlitliga resultat. 
Enligt Henricson (2012) sägs det dock ge minskad reliabilitet med många olika 
mätinstrument då det kan bli svårt att sammanställa resultatet. Exempelvis mäts 
smärtintensitet i alla studier utom en. Däremot mäts exempelvis stress, balans och 
humör endast i en studie vardera. Detta kan göra det svårt att dra slutsatser om vilka 
effekter som verkligen ges av interventionen inom dessa områden. För att få ett mer 
samlat resultat hade syftet behövts korrigeras. Däremot hade det inte blivit den studie 
som författarna ämnade att göra. Hade endast en icke-farmakologisk metod valts hade 
resultatet antagligen varit lättare att sammanställa för att kunna dra slutsatser. 
 
Under tiden som litteraturöversikten skrevs har träffar med handledare och 
studiekamrater gjorts. När feedback fås på arbetet ökar detta validiteten och 
reliabiliteten (Henricson, 2012). 
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Resultatdiskussion 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva effekter av icke-farmakologiska metoder vid 
långvarig smärta och dess konsekvenser. Då artiklarna inom de olika områdena mätte 
många olika saker blev det ett varierande resultat. I resultatdiskussionen kommer 
resultatet av områdena smärtintensitet, depression, livskvalitet och fysisk funktion 
diskuteras.  
 
Huvudfyndet som kunde ses var att smärtintensiteten minskade hos patienterna som 
fick massage, musikintervention och fysisk aktivitet. Då dessa resultat var entydiga kan 
slutsatsen dras att det ger en positiv effekt på smärtan. Larson (2015) styrker effekten 
på massage som smärtlindring genom sin studie på amputerade patienter med 
långvarig ryggsmärta. Även musikinterventioners effekt på smärtlindring kan styrkas 
i en studie av Guétin et al. (2016) där deltagarna med långvarig smärta själva fick välja 
musik att lyssna på under 20 minuter. Däremot har Linnemann et al. (2015) i sin studie 
fått resultatet att musikinterventionen inte minskar smärtintensiteten men istället ses 
en förbättring i upplevd kontroll över smärtan. Varför detta resultat motsäger de 
resultat som fåtts fram i denna litteraturöversikt är svåra att fastställa då liknande 
mätmetoder och sjukdomstillstånd är forskade på. En anledning till de varierande 
resultaten skulle kunna vara att upplevelsen av smärtintensiteten är subjektiv vilket 
leder till olika resultat beroende på vilka olika personligheter som är med i studien. Av 
de två artiklarna som fanns under mindfulness visade studien av Nathan et al. (2017) 
på minskad smärtintensitet medan studien utförd av La Cour och Petersen (2015) inte 
visade några signifikanta skillnader. Eftersom det endast fanns två artiklar under 
området mindfulness är det svårt att dra slutsatser om det verkligen fungerar eller ej 
på smärtintensiteten. Enligt George, Wongmek, Kaku, Nmashie och Robinson-Papp 
(2017) och Zgierska et al. (2016) visar deras studier på att gruppen som fick 
mindfulnessinterventionen på mindre smärtintensitet men även att vissa deltagare 
kunde acceptera och hantera sin smärta bättre, och därför besvärades mindre av detta. 
I litteraturstudiens resultat visade även La Cour och Petersen (2015) på att 
mindfulness ger ökad kontroll och acceptans av smärta. Eftersom andra studier också 
visar på minskad smärtintensitet och ökad acceptans kan eventuellt slutsatsen dras att 
mindfulness också ger goda resultat vid långvarig smärta. 
 
Sju utav de tretton resultatartiklarna i litteraturstudien har gjort mätningar på fysisk 
funktion som effekt av massage, fysisk aktivitet, musik och mindfulness. Varav fem 
artiklar beskriver att ökad funktion ses efter interventionerna (Akoudo, Akinbo & 
Odebiyi, 2015; Atkins & Eichler, 2013; Nathan et al., 2017; Siedliecki & Good, 2006; 
Valenza et al., 2017). Däremot är det svårt att dra slutsatser om huruvida det ger en 
faktisk effekt då det är få studier inom varje område som gjort mätningar. Att fysisk 
funktion och rörlighet ökar av fysisk aktivitet stöds av Tse, Wan och Ho´s (2011) studie 
som gjorts på äldre patienter med långvarig smärta. Det finns även andra studier som 
pekar på att massage skulle kunna öka den fysiska funktionen och rörligheten 
(Sritoomma, Moyle, Cooke & O´Dwyer, 2012). 
 
Sex utav de tretton resultatartiklarna har gjort mätningar på huruvida depression 
minskat efter interventionerna. Fyra av studierna visade signifikanta minskningar 
inom områdena musik, fysisk aktivitet och mindfulness (Nathan et al., 2017; Onieva-
Zafra et al., 2013; Ris et al., 2016; Siedliecki & Good, 2006). Två av studierna visade 
inte signifikanta skillnader och var under områdena massage och mindfulness (Kumar 
et al., 2017; La Cour, & Petersen, 2015). Eftersom det även här är få mätningar gjorda 
är det svårt att dra slutsatser om generella effekter men det ses en tendens till att 
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musik, fysisk aktivitet och mindfulness skulle kunna ge minskad depression. Enligt 
Walach, Güthlin och König (2003) har resultat även setts på att massage minskar 
depression. Detta innebär att fler studier skulle behöva göras för att kunna dra 
slutsatser. I en studie av Chan, Wong, Onishi och Thayala (2012) har undersökningar 
gjorts huruvida äldre patienter med depression förbättras av musik. Detta resultat 
visar på en stark signifikans där interventionsgruppen har minskat sin depression vid 
varje mättillfälle under 8 veckor. Även om denna studie inte hade fokus på långvarig 
smärta skulle paralleller kunna dras till att musik eventuellt skulle kunna ge förbättring 
av de depressiva symtom som orsakas av smärttillstånd.  
 
Mätningar på området livskvalitet har utförts på flera sätt i de olika studierna och har 
därför varierande resultat. Två av studierna har mätt både mental och fysisk 
livskvalitet där Nathan et al. (2017) visar god effekt av mindfulness på båda områdena, 
medan La Cour och Petersens studie (2015) endast visar effekt på mental livskvalitet. 
Kumar et al. (2017) har gjort mätningar på livskvalitet efter massageinterventioner 
vilket inte visade på någon signifikant skillnad. I studien av Ris et al. (2016) som 
fokuserade på fysisk aktivitet gjordes två olika analyser på mätvärdena vilket gav olika 
resultat, där ena mätningen visade signifikans medan andra inte gjorde det. Dessa 
tvetydiga resultat gör att inga direkta slutsatser kan dras. I en studie om pilatesträning 
ses tydliga resultat när mätningar gjorts med SF-36 på att fysisk aktivitet ökar 
livskvaliteten (Borges et al., 2014). Detta ger ändå en indikation på att fysisk aktivitet 
skulle kunna förbättra livskvaliteten hos patienter med långvarig smärta. 
 
Resultaten i litteraturstudien kan kopplas till Katie Erikssons (1994) omvårdnadsteori 
om lidande. Enligt Eriksson (1994) behövs allt onödigt lidande elimineras och det 
lidande som inte går att elimineras ska lindras. Kan sjuksköterskan genom åtgärder 
hjälpa patienten att lindra det fysiska lidandet som uppstår av den långvariga smärtan 
är det en aspekt mindre i lidandets delar. Även om resultatet i litteraturstudien visar 
på tvetydiga resultat på depression, ökad livskvalitet och fysisk funktion skulle det 
ändå kunna dras paralleller till att dessa metoder eventuellt kan minska besvären och 
därmed även minska lidandet. Flera studier finns som påvisar den nära kopplingen 
mellan smärta och depression och försämrad livskvalitet, i dessa studier visas det 
tydligt att om smärtan kan lindras så minskar även olika aspekter av lidandet (Ataoğlu 
et al., 2012; Budh, & Österåker, 2007). Som tidigare beskrivits upplever patienter att 
hela deras vardag blir påverkad av långvarig smärta (Löfgren, & Norrbrink, 2012; Silva 
et al., 2011). Detta i sin tur gör att de känner sig socialt utanför och att de inte duger till 
i samhället vilket skapar ett stort livslidande för många. Även Eriksson och Lindström 
(1993) skriver att lidande leder till social isolering och ensamhet. Kan sjuksköterskan 
i sin yrkesroll vara professionell och skapa en god relation till patienten är detta ett steg 
att kunna hjälpa patienten minska sitt lidande (Eriksson, 1994). Eftersom det finns 
många aspekter på lidandet och alla patienter upplever detta olika är det enligt 
Eriksson (1994) viktigt att lyssna in och förstå patientens lidande samt hitta vägar för 
att patienten ska kunna få den vård och behandling som är nödvändig. Att visa respekt 
och bekräfta patientens värdighet kan göras genom en blick, ett ord, närvaro, 
uppmuntra och genom att trösta. Detta har stor betydelse för att lindra lidandet. Lust 
och lidande hänger ihop och genom att leka med lusten kan lidandet lindras (Eriksson, 
1994). Får inte patienten möjlighet till smärtlindring kan istället lidandet öka i form av 
vårdlidande. Då smärta påverkar så många delar av en patients vardag och kan ge både 
sjukdomslidande och livslidande är smärtlindring en väsentlig del i sjuksköterskans 
arbete för att lindra detta lidande (Eriksson, 1994).  
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Slutsatser 

De icke-farmakologiska metoderna i denna litteraturöversikt visar positiva effekter på 
smärtintensitet men också inom områdena depression, livskvalitet och fysisk funktion. 
Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap om dessa metoder och dess 
effekter för att kunna använda sig av detta i sin profession. Eftersom många med 
långvarig smärta aldrig blir helt fria från smärtan är de icke-farmakologiska metoderna 
bra komplement till den traditionella vården. Därför är det viktigt med utbildning av 
all personal inom vården för att kunna implementera de icke-farmakologiska 
metoderna i det interprofessionella teamet. Dessa icke-farmakologiska metoder är en 
av dimensionerna för att minska lidandet. Då resultatet är svårt att generalisera behövs 
vidare forskning. Smärta och smärtlindring är en subjektiv upplevelse vilket gör att 
både kvantitativa och kvalitativa metoder behövs för att kunna säkerställa effekter och 
upplevda effekter.  
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Akodu, A., Akinbo, 
S., & Odebiyi, D.; 
 Indian Journal of 
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Occupational 
Therapy - An 
International 
Journal; 
Nigeria; 
2015 

Effect of 
Stabilization 
exercise on 
pain and 
disability in 
patints with 
chronic low 
back pain. 

Att undersöka 
effekten av  
Stabiliserings-
övningar på kronisk  
smärta och 
funktions-
nedsättning hos 
patienter med 
långvarig ländryggs-
smärta. 

Kvantitativ metod, RCT- 
studie och 122 deltagare.  
Fyra olika grupper: 
grupp 1 stabiliserings-
övningar,  
grupp 2 stabiliserings-
övningar + TENS, grupp 
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Alparslan, G. B.,  
Babadağ, B., 
Özkaraman, B., 
Yıldız, A., 
Musmul, P., & 
Korkmaz, A.; 
Clinical 
rheumatology;Tur
kiet; 
2016 

Effects of 
music on pain 
in patinets 
with 
fibromyalgia. 

Att undersöka 
effekten av musik på 
smärta hos patienter 
med fibromyalgi 

Kvantitativ metod RCT-
studie med 37 deltagare. 
 Deltagare i 
interventionsgruppen 
skulle lyssna på en 
musik CD minst 25 
min/gång morgon och 
kväll i 14 dagar. Sedan 
skatta sin smärta. 
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enbart smärtskattning 
morgon och kväll. 

Hos interventions-
gruppen syntes 
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medelvärde på VAS 
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sågs även hos 
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men ingen 
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Del 1: 4/4 
Del 2: 6/7 

Atkins, D. V., & 
Eichler, D. A.; 
International 
journal of 
therapeutic 
massage and 
bodywork; 
USA; 
2013 

The effects of 
self- massage 
on 
osteoarthritis 
of the knee: a 
randomized, 
controlled trail 

Att undersöka 
effekten på smärta i 
knät, stelhet, fysisk 
funktion och 
rörlighet i knäleden 
genom att utföra 
massage på sig själv 
hos patienter som är 
diagnostiserade med 
artros i knäleden.  

Kvantitativ metod, RCT-
studie med 40 deltagare. 
Interventionsgruppen 
fick utöver sin vanliga 
behandling utföra 
massage på sig själva 
under övervakning 
2gg/v i 8 veckor. 
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massage hemma 2 ggr/v 
i 3 veckor. På tolfte 
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Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 

Kumar, S., 
Rampp, T., 
Kessler, C., Jeitler, 
M., Dobos, G. J., 
Lüdtke, R., … 
Michalsen, A.; 
The journal of 
alternative and 
complementary 
medicine; 
Tyskland; 
2017 

Effective-ness 
of ayurvedic 
massage 
(sachachar-adi 
talia) in 
patients with 
chronic low 
back pain: A 
randomized 
controlled 
trial. 

Att utvärdera 
effekten av ayuvedic 
massage hos 
patienter med non 
specifik långvarig 
ländryggssmärta. 

Kvantitativ metod, RCT-
studie med 64 deltagare. 
Deltagarna var indelade 
i två gruppen, 
interventions- och 
kontrollgrupp.  
Interventionsgruppen 
fick ayurvedic massage 
vid sex tillfällen under 
två veckor, 35min varje 
tillfälle och därefter 30 
minuter vila efter 
massagen. 
Kontrollgruppen fick 
traditionell 
sjukgymnastik med 
värmebehandling och 
lättare massage samt 
vila 30 min efteråt.   
 

Signifikant skillnad 
syntes på minskad 
smärtintensitet, 
utmattning och 
bättre humör. 
Visade även 
förbättring på 
depression och 
livskvalitet men ej 
signifikanta 
skillnader. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/7 
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tidskrift, land 
och år 

Titel Syfte Design Resultat  Kvalitets-
granskning 

La Cour, P., & 
Petersen M.; 
Pain medicine; 
Danmark; 
2015 

Effects of 
mindfulness 
mediatition om 
chronic pain: 
randomized 
controlled trial. 

Undersöka effekten 
av mindfulness 
meditation vid 
långvarig smärta. 

Kvantitativ metod, RCT- 
studie med 109 
deltagare. 
Interventionsgruppen 
hade åtta veckomöten 
som var 3 h och ett möte 
som var 4.5 h. 
deltagarna har även fått 
en CD som skulle 
användas vid 
meditation hemma 45 
min dagligen. 
Kontrollgruppen var 
anvisade till en 
väntelista och fick under 
tiden sin vanliga 
smärtbehandling. 
 

I studien sågs 
signifikanta 
skillnader i 
vitalitet, oro, 
kontroll och 
acceptans av 
smärta och 
även ökad 
mental 
livskvalitet. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/7  

McCaffrey, R., & 
Freeman, E.; 
Journal of 
Advanced 
Nursing;  
USA; 
2003  

Effect of music 
on chronic 
osteoarthritis 
pain in older 
people 

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekten av musik 
som en 
omvårdnadsåtgärd 
hos äldre patienter 
med artrossmärta. 

Kvantitativ metod, RCT-
studie med 66 
deltagare. 
Interventionsgruppen 
fick en bandspelare med 
avslappningsmusik som 
de skulle lyssna på 20 
minuter varje morgon i 
14 dagar. Viktigt var 
även att de skulle sitta 
bekvämt. 
Kontrollgruppen skulle 
även de sitta bekvämt 
men utan att lyssna på 
musik.  

Signifikanta 
skillnader sågs i 
interventions-
gruppen under 
hela studien. 
Inga 
signifikanta 
skillnader fanns 
i kontroll-
gruppen 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/7 

Nasiri, A., 
Mahmodi, M. A., 
& Nobakht, Z. ; 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice; 
Iran;  
2016 

Effect of 
aromatherapy 
massage with 
lavender 
essential oil on 
pain in patients 
with 
osteoarthritis of 
the knee: A 
randomized 
controlled 
clinical trial. 

Undersöka effekten 
av aromaterapi 
massage med 
lavendelolja på 
smärta hos 
patienter med 
knäatros. 

Kvantitativ metod, RCT- 
studie och 80 deltagare.  
Deltagarna 
randomiserades till 3 
grupper. Grupp 1 fick 
utbildning och 
instruktioner kring hur 
de skulle utföra 
massagen och en 
lavendelolja. Grupp 2 
fick bara med sig 
instruktioner och vanlig 
mandelolja, 
kontrollgruppen fick 
ingen massage. 
Massagen utfördes 9 ggr 
på 3 veckor. 
Uppföljning skedde 
direkt efter 
interventionen samt 1 
och 4 veckor efter 
interventionen  
slutförts.  

Direkt efter 
interventionen 
sågs signifikant 
skillnad mellan 
alla grupperna 
där grupp 1 
hade minst 
smärta. En 
vecka efter sågs 
bara 
signifikanta 
skillnader 
mellan kontroll-
gruppen och 
interventions-
grupp 1. 
4 veckor efter 
interventionen 
kunde ej några 
signifikanta 
skillnader ses. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/7 

Nathan, H. J., 
Poulin, P., 
Wozny, D., 
Taljaard, M., 
Smyth, C., 
Gilron, I., …& 
Shergill, Y.; 
Clinical Diabetes 
: A Publication of 
the American 
Diabetes 
Association; 
Canada; 
2017 

Randomized 
Trial of the 
Effect of 
Mindfulness-
Based Stress 
Reduction on 
Pain-Related 
Disability, Pain 
Intensity, 
Health-Related 
Quality of Life, 
and A1C in 
Patients With 
Painful Diabetic 
Peripheral 
Neuropathy 

Att undersöka 
effekten av 
mindfulness-
baserade kurser för 
patienter med 
smärtsam diabetes-
neuropati 

Kvantitativ metod, RCT-
studie med 66 
deltagare.  
Interventionsgruppen 
fick sammanlagt 9 
träffar. 8 träffar var 2,5h 
långa och den sista 
träffen var 6h. 
Kontrollgruppen bestod 
av en väntelista där de 
efter studiens slut fick 
erbjudande om 
behandlingen. 

Statistisk 
signifikans sågs 
vid jämförande 
av grupperna 
inom områdena 
minskad 
smärtintensitet, 
ökad funktion, 
minskad 
depression och 
upplevd stress 
samt bättre 
livskvalitet.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 
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Titel Syfte Design Resultat  Kvalitets-
granskning 

Onieva-Zafra, 
M., Castro-
Sánchez, A. M., 
Matarán-
Peñarrocha, G. 
M., & Moreno-
Lorenzo, C.; 
Pain 
management 
nursing; 
Spanien; 
2013 

Effect of 
music as 
nursing 
intervention 
for people 
diagnosed 
with 
fibromyalgia. 

Att undersöka effekten 
av musik på smärta och 
depression hos patienter 
med fibromyalgi. 

Kvantitativ metod, 
RCT-studie och 55 
deltagare. 
 Interventions-
gruppen fick två 
CD-skivor med 
musik (klassisk och 
salsa) att lyssna på 
under 4 veckor. 
Både interventions-
gruppen och 
kontrollgruppen 
skattade sin smärta 
och depression 
utifrån skattnings-
instrument. 

Statistisk 
signifikans 
sågs på 
smärtintensitet 
mellan 
kontrollgrupp 
och 
interventions-
grupp efter 4 
veckor. Detta 
tyder på att 
musik kan ha 
en positiv 
inverkan på 
långvarig 
smärta. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/7 

Ris, I., Søgaard, 
K., Gram, B., 
Agerbo, K., 
Boyle, E., & Juul-
Kristensen, B.; 
Manual Therapy; 
Danmark; 2016 

Does a 
combination 
of physical  
training, 
specific 
exercises 
and pain  
education 
improve 
healt-related 
quality of life 
in patients 
with chronic 
neck pain? A 
randomized 
control trial 
with a 4-
month 
follow. 

Att undersöka effekten 
av fysisk träning i 
kombination med 
utbildning om smärta i 
jämförelse med enbart 
utbildning om smärta, 
och hur detta påverkar 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter 
med långvarig 
nacksmärta.  

Kvantitativ metod, 
RCT-studie med 
200 deltagare. 
Interventions-
gruppen fick 
utbildning om 
smärta kombinerat 
med fysisk träning 
och 
kontrollgruppen 
fick bara utbildning 
om smärta. Alla fick 
fyra 
utbildningstillfällen. 
Interventions-
gruppen fick 
ytterligare åtta 
tillfällen där de fick 
instruktioner om 
övningar och fysisk 
aktivitet.   

Studien visar 
en signifikant 
skillnad i 
fysisk och 
psykisk 
livskvalitet hos 
interventions-
gruppen 
jämfört med 
kontroll-
gruppen. Det 
sågs även en 
signifikant 
skillnad på 
minskad 
depression i 
interventions-
gruppen.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 

Seers, K., 
Crichton, N., 
Martin, J., 
Coulson, K., & 
Carroll, D.; 
BMC Nursing; 
Storbritanien; 
2008 

A 
randomised 
controlled 
trial to 
assess the 
effective-
ness of a 
single 
session of 
nurse 
administered 
massage for 
short term 
relief of 
chronic non- 
malignant 
pain 

Att undersöka effekten 
av en massage-
behandling utförd av 
sjuksköterska. Detta för 
att se kortsiktig 
förbättring på långvarig 
godartad smärta och oro. 

Kvantitativ metod, 
RCT-studie med 101 
deltagare. 
Interventions-
gruppen fick en 15 
minuter massage 
med olja. 
Kontrollgruppen 
fick träffa en 
sjuksköterska för att 
prata om sin smärta 
i 15 minuter, detta 
räknades som 
sedvanlig 
behandling. 

Statistiska 
signifikanta 
skillnader sågs 
i smärtlindring 
både direkt 
efter 
behandlingen 
och en timme 
efter 
behandlingen. 
Även på 
minskad oro 
sågs 
signifikanta 
skillnader 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/7 

Siedliecki, S.L., & 
Good, M.; 
Journal of 
advanced 
nursing; 
USA; 
2006 

Effect of 
music on 
power, pain, 
depression 
and 
disability. 

Att undersöka effekten 
av musik på nivåer av 
smärta, styrka, 
depression, och 
funktionshinder. Även 
att jämföra effekten av 
forskarvald 
avslappnande musik 
jämfört med deltagarnas 
självvalda musik. 

Kvantitativ metod, 
RCT-studie med 60 
deltagare. Det fanns 
två interventions-
grupper varav den 
ena fick lyssna på 
avslappnade musik 
som forskaren valt. 
Andra gruppen fick 
själv välja musik 
utifrån hur de 
mådde varje dag. 
Kontrollgruppen 
fick ingen musik. 
Alla ska föra dagbok 
i sju dagar.   

Det fanns 
ingen statistisk 
signifikant 
skillnad mellan 
musik-
grupperna. 
Mellan musik-
grupperna och 
kontroll-
gruppen fanns 
signifikant 
skillnad i 
smärta, 
depression och 
funktion. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/7 
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Titel Syfte Design Resultat  Kvalitets-
granskning 

Valenza, MC., 
Rodriguez-Torres, 
J., Cabrera-Martos, 
I., Diaz-Pelegrina, 
A., Aguilar-
Ferrándiz, ME., & 
Castellote-
Caballero, Y.; 
Clinical 
Rehabilitation; 
Spanien; 2017.  

Result of a 
pilates exercise  
program in 
patients with 
chronic non- 
specific low 
back pain: a 
randomized 
controlled trial. 

Att undersöka 
effekterna av ett 
pilates tränings-
program på 
funktions-
nedsättning, 
smärta, lumbal 
rörlighet, 
flexibilitet och 
balans hos 
patienter med 
långvarig non 
specifik länd-
ryggsmärta  

Kvantitativ metod, RCT-
studie med 54 deltagare. 
Interventionsgruppen 
utförde ett pilates 
träningsprogram 
45min/tillfälle två gånger i 
veckan i 8 veckor. 
Kontrollgruppen fick 
fortsätta med sina vanliga 
aktiviteter samt en broschyr 
med information om fysisk 
aktivitet.  

Signifikant skillnad 
sågs på smärta, 
flexibilitet och 
minskad funktions-
nedsättning hos 
interventions-
gruppen i jämförelse 
med kontroll-
gruppen 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/7 
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